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RESUMO 

 

TAVERNA, L. G. Avaliação longitudinal dos ácidos graxos séricos durante tratamento 

oncológico na neoplasia de esôfago e estômago. 2015. 105 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2015. 

Introdução: Além do catabolismo protéico acentuado, o paciente com câncer apresenta 

alterações no metabolismo lipídico. Objetivo: o objetivo do estudo foi avaliar as 

concentrações séricas de ácidos graxos (AG) antes, durante e após o tratamento oncológico de 

pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago. Casuística: O estudo prospectivo 

longitudinal foi conduzido com 14 pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago [62,1 

anos (IC95% 55,6-68,6)], sob tratamento oncológico em unidade especializada. O estudo 

incluiu também 15 voluntários saudáveis [61,0 anos (IC95% 57,1-65,0)]. Métodos: Foram 

aplicados os questionários de ingestão alimentar (Recordatórios de 24h) e inquéritos 

relacionados com efeitos adversos e de toxicidade (CTCAE) que potencialmente interferem 

na ingestão alimentar e no estado nutricional. Foram feitas as medidas antropométricas, a 

impedância bioelétrica e coleta de sangue para os exames laboratoriais. Os AG foram 

determinados por cromatografia gasosa e expressos como porcentagem da área total. No 

Grupo Câncer, os procedimentos foram feitos antes do início, na metade e ao término do 

tratamento oncológico; o Grupo Controle foi submetido às mesmas avaliações em apenas uma 

ocasião. A análise estatística foi feita por meio do software Statistica 8.0, usando testes 

estatísticos não paramétricos. Resultados: As reações adversas relacionadas ao tratamento 

oncológico foram redução da ingestão de alimentos, saliva espessa com alteração no paladar e 

náuseas. Antes do início do tratamento, os pacientes com câncer já haviam perdido 17% do 

peso em relação ao usual; o peso corporal e o IMC reduziram entre a primeira e a terceira 

avaliação, mas não houve alteração na composição de massa corporal magra e gorda, na 

ingestão energética e da maioria dos macronutrientes no decorrer do estudo. Em relação ao 

Grupo Controle, o ácido nervônico foi maior enquanto que os ácidos gama-linolênico e alfa-

linolênico foram menores no Grupo Câncer. Na avaliação longitudinal, o ácido lignocérico 

reduziu durante o tratamento oncológico. Conclusão: os pacientes com câncer de esôfago e 

de estômago apresentam alteração discreta na concentração dos AG séricos em relação aos 

controles e o tratamento oncológico teve pouco impacto no perfil de AG circulantes.  

 

Palavras- chave: Ácidos graxos séricos. Tratamento oncológico. Neoplasia de esôfago. 

Neoplasia de estômago.  



6 

 

ABSTRACT 

 

TAVERNA, L. G. Longitudinal evaluation of serum fatty acids in oncological treatment 

in the esophageal and gastric cancer. 2015. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2015. 

Introduction: In addition to enhanced protein catabolism, the cancer patient has alterations in 

lipid metabolism. Objective: The objective of the study was to evaluate serum concentrations 

of fatty acids (FA) before, during and after cancer treatment of patients with gastric or 

esophageal cancer. Subjects: The prospective longitudinal study was conducted with 14 

patients with gastric or esophageal cancer [62.1 years (95% CI 55.6 to 68.6)], under cancer 

treatment in a specialized unit. The study also included 15 healthy volunteers [61.0 years 

(95% CI 57.1 to 65.0)]. Methods: The food intake questionnaires were applied (24-hour 

Dietary Recall) and inquiries related adverse effects and toxicity (CTCAE) that potentially 

interfere with food intake and nutritional status. Anthropometric measurements were made, 

the bioelectrical impedance and blood collection for laboratory tests. Gas chromatography 

determined the FA that was expressed as a percentage of the total area. In Cancer Group, the 

procedures were done before the start, the middle and at the end of cancer treatment; the 

control group underwent the same evaluations on only one occasion. Statistical analysis was 

performed using Statistica 8.0 software, using non-parametric statistical tests. Results: 

Adverse reactions related to cancer treatment have been reduced food intake, thick saliva with 

altered taste and nausea. Before the treatment, the patients with cancer had already lost 17% 

of weight with respect to the usual. Body weight and BMI reduced between the first and the 

third evaluation, but there was no change in the composition of lean and fat mass, energy 

intake and macronutrient most during the study. Compared to the control group, the nervonic 

acid was higher while the gamma-linolenic and alpha-linolenic acids were lower in the cancer 

group. In the longitudinal evaluation, the lignoceric acid reduced during cancer treatment. 

Conclusion: Patients with esophageal and stomach cancer have a mild change in the 

concentration of serum FA compared to controls and cancer treatment had little impact on the 

current FA profile. 

 

Keywords: Serum fatty acids. Cancer treatment. Esophageal cancer. Gastric cancer. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Classificação dos ácidos graxos 

 Os ácidos graxos (AG) são a forma mais simples de lípidios,  compostos de uma 

cadeia de hidrocarboneto não ramificado com um grupo carboxil terminal. Quanto ao número 

de duplas ligações, os AGs são classificados em saturado (AGS), monoinsaturado (AGM) e 

polinsaturado (AGP). Os AGS contêm exlcusivamente ligações simples entre os carbonos; os 

AGM têm uma única ligação dupla, enquanto os AGP têm duas ou mais duplas ligações. De 

acordo com o comprimento da cadeia de carbono, os AG podem ser classificados em cadeia 

curta (até 6 átomos de carbono), média (8 a 12 átomos de carbono), longa (14 a 22 átomos de 

carbono) ou muito longa (mais que 22 átomos de carbono). A nomeclatura dos AG pode ser 

utilizada como "C:D (n menos)", onde “C” é o número de átomos de carbono, “D” representa 

o número de duplas ligações e "n menos" (ou ômega ω-) é a posição mais próxima da dupla 

ligação em relação ao grupo metil terminal (Kalish et al., 2015). 

 

1.2. Ácidos graxos insaturados na alimentação 

 As três principais famílias de AG consumidos na alimentação são os ômegas 9, 6 e 3  

(n-9, n- 6 e n-3 respectivamente) (Figura 1). Apenas os ácidos graxos n-6 e n-3 são essenciais 

para o organismo.  As fontes alimentares do n-6 são óleos vegetais como de soja, girassol e 

milho e do n-3 são as folhas verdes escuras, nozes (Kalish et al., 2015), óleos de soja, canola e 

linhaça, sementes como a chia e peixes de água fria (Simopoulo, 2002).   

 

Figura 1 -  Estrutura dos ácidos graxos das família n-9, n-6 e n-3. 

Adaptado de Rose & Connolly, 1999 
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 A alimentação consumida atualmente pela população das nações do ocidente, 

conhecida como dieta ocidental, é rica em ácido linoléico (n-6) (Thompson & Lowry, 1994). 

O alto consumo implica a desproporcionalidade da relação da relação n-6: n-3, principalmente 

quando a ingestão de óleo de peixe é baixa. Nas últimas décadas tem-se determinado, em 

diversos países, que a ingestão média de ácidos graxos resulta em relações n-6/n-3 que estão 

entre 10:1 a 20:1, ocorrendo registros de até 50:1 (Simopoulos, 2002; Simopoulos, 2004). 

Esse perfil é desfavorável, especialmente nas situações em que existe uma resposta 

inflamatória exacerbada (Thompson & Lowry, 1994). Assim, a razão entre a ingestão diária 

de alimentos fontes de ácidos graxos n-6 e n-3 assume grande importância na nutrição 

humana (Martin et al., 2006). 

 Os ácidos graxos n-3 são encontrados em peixes de águas frias (cavala, sardinha, 

salmão, arenque).  Peixes marinhos possuem uma relação n-3/n-6 maior que peixes de água 

doce, devido a uma presença mais forte da série n-3 na sua cadeia trófica (Olsen, 1998). A 

composição, a distribuição e a relação entre as séries n-3 e n-6 nos peixes são influenciadas 

por fatores genéticos (espécie, etapa de desenvolvimento), ambientais (temperatura e 

salinidade) e principalmente nutricionais (Justi et al., 2003), já que a composição corporal do 

peixe é reflexo da dieta consumida pelo animal (Visentainer et al., 2005). 

 Nas hortaliças, o ácido alfa-linolênico é encontrado em maior quantidade em espécies 

com folhas de coloração verde-escura, por ser um importante componente da fração dos 

lipídios polares contidos nos cloroplastos (Simopoulos, 2002). Também ocorre em alguns 

cereais e leguminosas, sendo a sua concentração muito dependente da espécie e de fatores 

sazonais (Kris-Etherton et al., 2000).  

 Embora as hortaliças apresentem pequenas quantidades do ácido alfa-linolênico, 

devido ao seu baixo conteúdo lipídico, o consumo de vegetais, como o agrião, a couve, a 

alface, o espinafre e o brócolis, pode contribuir para elevar a sua ingestão, principalmente em 

dietas vegetarianas (Martin et al., 2006). 

 

1.3. Absorção e transporte dos ácidos graxos  

Os lipídeos circulantes são provenientes da absorção das gorduras presentes na 

alimentação (exógena) ou da síntese hepática (endógena). Na via exógena, o lipídeo é 

absorvido pelo lúmen intestinal como ácidos graxos livres, monacilgliceróis e glicerol. A 

absorção, metabolismo intracelular e liberação na circulação dos AG presentes no lúmen 

intestinal variam conforme o tamanho da cadeia carbônica (Brown et al., 1981). Após a 
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absorção, os AGs de cadeia média e curta são conduzidos diretamente para fígado pela via 

sanguínea. Os AG de cadeia longa, em sua quase totalidade, são ressintetizados a 

triglicerídeos dentro do enterócitos, formando os quilomícrons, que atingem a circulação 

sanguínea através do sistema linfático (Trotter et al., 1996). Quando os AGs de cadeia longa 

estão presentes em altas concentrações dentro do enterócito, o transporte intracelular é feito 

por um sistema proteico que envolve proteínas transportadoras de ácidos graxos (fatty acid 

transport protein - FATP), proteínas ligadoras de ácidos graxos (fatty acid binding protein - 

FABP) e a translocase de ácido graxo (fatty acid translocase - FAT) (Haunerland et al., 

2004). Foram identificados seis membros da família das FATP, sendo a FATP4 é a única que 

se expressa no intestino delgado e apresenta papel importante na captação dos AGs de cadeia 

longa pelos enterócitos (Haunerland et al., 2004). As FABP possuem papel no 

armazenamento dos AG de cadeia longa não esterificados, sendo cofatores de enzimas do 

metabolismo lipídico e participam da modulação dos sinais intracelulares do crescimento e da 

diferenciação celular mediados por lipídeos (Storch et al., 2000). Ao atingirem a circulação 

sanguínea, os quilomícrons sofrem a ação da enzima lipase de lipoproteína (lipoprotein lipase 

- LPL), que provoca sua hidrólise e liberação de ácidos graxos livres que são utilizados pelas 

células periféricas (Brown et al., 1981). Como resultado, ocorre redução do teor de 

triglicerídeos e os quilomícrons remanescentes são captados nos hepatócitos (Dane-Stewart et 

al., 2003). 

Na via endógena, os AGs livres provenientes dos adipócitos ou do fígado ligam-se 

principalmente à albumina plasmática a fim de serem transportados até os tecidos periféricos, 

onde poderão ser oxidados para fornecer energia (Large et al., 2004). Os AGs esterificados 

(triglicerídeos, ésteres de colesterol, fosfolipídeos e outros) são transportados pelas 

lipoproteínas, que se constituem em um núcleo hidrofóbico (triglicéridos e ésteres de 

colesterol) e uma camada exterior de fosfolípidos, colesterol livre e apolipoproteínas (Brown 

et al., 1981). As lipoproteínas são classificadas de acordo com sua densidade e composição de 

apolipoproteína. Menores proporções entre lípido e proteína resultam em redução no tamanho 

e aumento na densidade das partículas. As lipoproteínas são classificadas como densidade 

muito baixa (very low density lipoprotein - VLDL), baixa densidade (low density lipoprotein - 

LDL) e alta densidade (high density lipoprotein - HDL). As VLDL são formadas no fígado e 

exercem papel fundamental no transporte dos triglicerídeos. A LPL hidrolisa os triglicerídeos 

das VLDL, gerando as remanescentes de VLDL ou lipoproteína de densidade intermediária 

(intermediary density lipoprotein - IDL) (Brown et al., 1981). As LDL são responsáveis pela 

distribuição do colesterol para os tecidos extra-hepáticos (Brown et al., 1981). As HDL 
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transportam o colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, onde é metabolizado e 

eliminado na forma de ácidos e sais biliares (Brown et al., 1981). 

 

1.4. Síntese de ácidos graxos 

A maioria dos AGs pode ser sintetizada pelo organismo, sofrer processo de 

alongamento (inserção de pares de carbonos) e/ou dessaturação da cadeia de carbonos 

(inserção de ligação dupla) (Figura 2). O  alongamento da cadeia geralmente ocorre no 

retículo endoplasmático e as dessaturações ocorrem no peroxissomo, por meio das enzimas 

dessaturases (Nakamura et al., 2004). Os AG precursores 16:0 e 18:0 sofrem ação da Δ-9-

dessaturase e formam os AGM 16:1 n-7 (AG palmitoléico) e 18:1 n-9 (AG oléico), 

respectivamente (Nakamura et al., 2004). Os AGP serão, condicionalmente, formados a partir 

desses AGM, pelos processos de dessaturação e alongamento.  

 Os AGP não podem ser modificados pelos mamíferos, a partir do alongamento da 

cadeia, inserção de insaturações e descarboxilação de pares da cadeia. Os lípides que contém 

18 átomos de carbonos são o ácido α-linolênico (18:3 n-3), ácido linoléico (18:2 n-6) e ácido 

oléico (18:1 n-9). Tais lipídeos usam as mesmas enzimas (Δ-6 e Δ-5-dessaturases) e uma 

elongase para sintetizar seus derivados com 20 átomos de carbonos, dando origem ao ácido 

eicosapentaenóico (EPA, 20:5 n-3), ácido araquidônico (AA, 20:4 n-6) e ácido eicosatrienóico 

(ETA, 20:3 n-9).  O EPA pode ser metabolizado para ácido decosahexanóico (DHA, 22:6 n-

3). A Δ-6-dessaturase atua preferencialmente sobre o ácido α-linolênico e o ácido linoléico. 

No entanto, quando há excesso de ácido linoléico na alimentação, as Δ-6- dessaturases 

metabolizam preferencialmente esse ácido graxo, favorecendo a formação de eicosanóides 

pró-inflamatórios (Budowski, 1988). 
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Figura 2 – Vias metabólicas de dessaturação e alongação dos ácido graxos 

polinsaturados. Adaptado de Cook & McMaster,  2002. 

 

Os AGP linoléico e α-linolênico são precursores dos ecoisanóides, que têm várias 

funções biológicas, incluindo as relacionadas com função imune, inflamação,  vasoatividade e 

cicatrização. A enzima fosfolipase A2 é responsável pela liberação dos AGP de membranas 

celulares, que posteriormente são metabolizados pela cicloxigenase, lipoxigenase ou pelo 

sistema citocromo P450, resultando naa produção de compostos bioativos que incluem 

prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucotrienos (Kalish et al., 2015).  Dentre os 

ácidos graxos derivados do ácido α- linolênico, os mais relevantes  são o EPA e o DHA. Estas 
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substâncias são percursoras das resolvinas, protectinas e maresinas, que participam da 

resolução da inflamação e restauram a homeostase tecidual (Shinohara et al., 2012;  Serhan et 

al., 2015). Existe evidência crescente do efeito terapêutico dessas substâncias em condições 

de inflamação, incluindo a colite (Bento et al., 2011),  diabetes (Hellmann et al., 2011), 

doenças pulmonares (Wang et al., 2011) e a septcemia (Chiang et al., 2012). O n-3 também 

exerce efeito anti-inflamatório inibindo diretamente a dessaturação do ácido α-linolênico em 

ácido linoléico, inibindo a produção de ecoisanóides inflamatórios (Nassar et al., 1986). O 

ácido linoléico é precursor de ecoisanóides pró-inflamatórios, incluindo as prostaglandinas, 

leucotrienos, tromboxanos e ácidos hidroxiecoisatetraenóico. Estas substâncias agem como 

agentes quimiotáticos das células imunes, coordenando o influxo de células anti-inflamatórias 

para o local da agressão e inflamação. Elas também modulam a liberação de citocinas, 

recrutamento de macrófagos, reatividade vascular e  função plaquetária (Kalish et al., 2015). 

Em situações de estresse inflamatório, ocorre alteração na concentração sérica ou plasmática 

de ácidos graxos com  propósito de controlar a resposta inflamatória exacerbada (Calder, 

2003). 

 

1.5. Lipídios e câncer 

Existem evidências epidemiológicas e experimentais que fazem elo entre os ácidos 

graxos polinsaturados n-3 e a redução do risco de câncer. Tais ácidos graxos, representados 

pelo EPA e DHA, têm efeito anti-angiogênico potente pela inibição da produção de 

mediadores angiogênicos (Spencer et al., 2009).  

 Tem sido descrito que em pacientes com câncer estabelecido, o metabolismo de 

lipídeos é frequentemente alterado, como aumento da lipólise (Ryden et al., 2008), oxidação 

de ácidos graxos (Douglas & Shaw, 1997) e hipertrigliceridemia (Tisdale, 1999).  Níveis 

anormais de AGs têm sido documentados em pacientes com câncer de pulmão (Murphy et al., 

2012), pancreático, estômago, esôfago (Leeuwen et al., 2002), cervical uterino (Lisboa et al., 

2008), bexiga (McClinton et al., 1991), leucemia (Agatha et al., 2001) e linfoma não-Hodgkin 

(Cvetkovic et al., 2010). Em condições normais, a composição de AGs no soro ou plasma 

reflete a ingestão da gordura em médio prazo (semanas ou meses), de forma que sua dosagem 

pode ser usada como marcador biológico da disponibilidade habitual e metabólica (Riboli et 

al., 1987). Entretanto, mais recentemente, tem sido documentado que as alterações nos níveis 

de AGs em pacientes com neoplasia são independentes da ingestão alimentar (Pratt et al., 

2002). Em particular, tem sido observada diferença nos níveis de ácidos graxos n-3 e n-6, com 

diminuição do ácido linoléico (20:4 n-6), EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3). Em pacientes 
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com câncer de bexiga, houve uma redução dos ácidos graxos n-3 e n-6 plasmáticos 

(McClinton et al., 1991). Em pacientes com câncer de pulmão, houve redução nos níveis de 

EPA, DHA e do ácido linoléico (Prisco et al., 1995). Mosconi e colaboradores (1989) 

descreveram níveis reduzidos de AGP em pacientes subnutridos com câncer. Ao contrário, 

não foram encontradas alterações nos níveis plasmáticos de n-3 em pacientes com câncer 

cólon-retal (Baro et al., 1998). 

 

1.6. Epidemiologia dos cânceres 

As neoplasias vêm se consolidando como condições patológicas em todo mundo, 

sendo a segunda maior causa de morte entre os países desenvolvidos, perdendo apenas para as 

doenças cardiovasculares (Brasil, 2012). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 

distribuição de mortes por cânceres pelo mundo não é homogênea. Entre os anos de 1960 e 

2000, a mortalidade por cânceres aumentou de 15% para 25% nos países desenvolvidos. Entre 

os anos de 1985 e 1997, observou-se um aumento de 6 para 9% nos índices de mortalidade  

por cânceres nos países em desenvolvimento (Garófolo et al., 2004). Em 2012, houve 14,1 

milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes no mundo por doença neoplásica. Destes, 

57% dos casos novos e 65% das mortes ocorreram nas regiões menos desenvolvidas (Ferlay 

et al., 2012). De acordo com as projeções populacionais, a expectativa para 2030 é de 21,4 

milhões de novos casos e 13,2 milhões de mortes por cânceres (Brasil, 2014). No Brasil, as 

estimativas para o ano de 2014 apontaram para o surgimento de aproximadamente 576.580 

casos novos de câncer, reforçando a magnitude do problema no país. Tais estimativas 

implicam em 302.350 casos novos no gênero masculino e 274.230 no feminino (Brasil, 2014).   

 

1.7. Epidemiologia da neoplasia de estômago e esôfago 

Mais de 70% dos casos de câncer de estômago ocorre em países em desenvolvimento 

e há uma tendência temporal de declínio de sua incidência em vários países, atribuída às 

condições de armazenamento dos alimentos, à redução da infecção pela bactéria H pylori e às 

melhorias no saneamento básico (Brasil, 2014). No Brasil, a incidência da neoplasia gástrica 

está em quarto lugar entre os homens e em sexto lugar entre as mulheres, especialmente após 

os 70 anos de idade. Na ocasião do diagnóstico, cerca de 70% das pessoas têm mais de 50 

anos. Para o ano de 2014, estimou-se 20.390 novos casos de câncer de estômago, sendo 

12.870 no gênero masculino e 7.520 no feminino. Dentre os sítios tumorais, o câncer de 

estômago é o quinto tipo de câncer mais frequente em homens e mulheres da região Sudeste 

(Brasil, 2014).  
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A neoplasia de estômago não tem bom prognóstico, com elevada razão entre a 

mortalidade e  a incidência, além de baixa sobrevida relativa em cinco anos.  No ano de 

2012, o câncer de estômago foi a quarta causa mais comum de câncer em homens e a quinta 

em mulheres, além de representar a segunda causa de morte por câncer em ambos os gêneros. 

O adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum, sendo responsável por 95% dos casos. A 

abordagem cirúrgica considera a localização, o tamanho, o padrão e a extensão da 

disseminação, além do tipo histológico do tumor (Brasil, 2014).  

Para o ano de 2014, a estimativa foi de 10.780 novos casos de câncer de esôfago sendo 

8.010 no gênero masculino e 2.770 no feminino. Dentre os sítios tumorais, é o sétimo tipo de 

câncer mais frequente em homens e o décimo-terceiro em mulheres na região Sudeste (Brasil, 

2014). Além da alta prevalência, o câncer de esôfago é a quarta neoplasia com pior sobrevida, 

perdendo somente para o câncer de fígado, pâncreas e pulmão (Parkin et al., 1999). Dentre os 

tumores, o câncer de esôfago foi a sexta causa de morte no ano de 2012, com 400.169 óbitos 

no mundo e 9811 no Brasil (Ferlay et al., 2012). Trata-se de um câncer de prognóstico 

negativo, com sobrevida em cinco anos inferior a 10% e alta taxa de letalidade (Brasil, 2014). 

De acordo com o tipo histológico, os cânceres de esôfago podem ser classificados em 

carcinoma epidermóide, espinocelular ou escamoso e adenocarcinoma. O carcinoma 

espinocelular é derivado do epitélio estratificado não-queratinizado, característico da mucosa 

normal do esôfago. No Brasil, é o tipo histológico mais comum, especialmente em homens a 

partir dos 50 anos. Em mais de 80% dos casos, este tumor acomete o segmento médio e 

inferior do esôfago (Tercioti et al., 2009). O adenocarcinoma de esôfago tem tido maior 

incidência no Brasil (Thuler et al., 2006) e nos EUA especialmente em homens brancos 

(Queiroga & Pernambuco, 2006).  

A sobrevida média no câncer de esôfago é de quatro a seis meses, independente da 

terapêutica aplicada. Em cinco anos, a sobrevida é de apenas 10 a 15%. Uma vez que o 

tratamento curativo não é mais possível, o alívio da disfagia e a melhora da qualidade de vida 

tornam-se os objetivos principais da terapêutica (Thuler et al., 2006). 

 

1.8. Modalidades de tratamento oncológico 

 A resposta ao tratamento oncológico é influenciada pela localização do tumor, estágio 

da doença, condição psicológica e física dos pacientes (Chedid et al., 2008), incluindo o 

estado nutricional. Em casos de adenocarcinoma gástrico, atualmente é preconizado três 

ciclos de quimioterapia neo-adjuvante seguido de cirurgia e mais três ciclos de quimioterapia 

adjuvante (Cunningham et al., 2008). O carcinoma espinocelular de esôfago é tratado com a 
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associação da radio e quimioterapia, e em alguns casos, da cirurgia. Isoladamente, nenhum 

dos três tipos de tratamento resulta em resultados eficazes (Queiroga & Pernambuco, 2006). 

A radioterapia induz a destruição as células neoplásicas pela emissão de feixes de 

radiação ionizante que causam desde a inativação de sistemas vitais para a célula até a 

incapacidade de sua reprodução. A radioterapia pode ser: a) radical ou curativa, quando 

objetiva cura total do tumor; b) remissiva, quando se busca a redução do tamanho tumoral; c) 

profilática, quando não há volume tumoral, mas possíveis células neoplásicas dispersas e d) 

paliativa, quando é voltada para o controle de sintomas, sem função curativa, com finalidade 

de preservar a qualidade de vida (Brasil, 2008).  

A quimioterapia destrói as células que apresentam processo metabólico acelerado e 

crescimento rápido, embora os fármacos utilizados na terapia antineoplásica atuem de forma 

inespecífica às células cancerosas. A quimioterapia é classificada de acordo com suas 

finalidades em: a) curativa, quando objetiva o controle completo do tumor; b) adjuvante, 

quando ocorre após cirurgia curativa e objetiva promover a eliminação da doença residual 

metastática potencial; c) neo-adjuvante ou prévia, quando se objetiva redução parcial do 

tumor ou d) paliativa, com objetivo de melhorar qualidade de sobrevida do paciente e sem 

finalidade curativa (Brasil, 2008). 

 

1.9. Estado nutricional durante o tratamento oncológico 

 Já no momento do diagnóstico, cerca de 80% dos pacientes com câncer apresentam 

algum grau de comprometimento nutricional, atribuído ao desequilíbrio entre o consumo e as 

necessidades nutricionais, a resposta do hospedeiro ao tumor e aos efeitos colaterais das 

terapias antineoplásicas. Esse quadro associa-se ao favorecimento da caquexia neoplásica 

(Silva, 2006; Fearon et al., 2006), que afeta cerca de metade de todos os pacientes com câncer 

e está presente em mais de dois terços dos casos de câncer avançado (Fearon & Moses, 2002). 

A terapia nutricional convencional tem poder limitado na prevenção e na reversão da 

caquexia. Uma vez instalada, a caquexia, reduz a tolerância ao tratamento antineoplásico 

(Bing et al., 2006), piora a qualidade de vida, aumenta a susceptibilidade às infecções e as 

complicações pós-operatórias (Tisdale, 2002). 

 O risco nutricional ou a desnutrição moderada atinge 49,5% dos pacientes oncológicos 

e a desnutrição grave foi identificada em 12,7% dos casos, especialmente nas neoplasias do 

trato gastrointestinal superior, onde o risco de desnutrição é mais evidente (Cunha et al., 

2015). O acometimento nutricional pode evoluir para a caquexia neoplásica (Silva, 2006; 

Fearon et al., 2006), que afeta cerca de metade de todos os pacientes com câncer e está 
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presente em mais de dois terços dos casos de câncer avançado (Fearon & Moses, 2002). A 

caquexia é definida como uma síndrome que cursa com hipermetabolismo e hipercatabolismo, 

perda contínua de massa muscular esquelética, associada ou não à redução de massa gorda e 

prejuízo funcional progressivo (Argiles et al., 2003; Argiles et al., 2009). Desnutrição 

associada ao câncer resulta em maior risco de infecções, menor capacidade de cicatrização, 

redução da força muscular (Langer et al., 2001), piora da qualidade de vida, intolerância e 

resposta inadequada à terapia anticâncer (Ehrsson et al., 2012). 

 O acometimento nutricional é atribuído tanto ao desequilíbrio entre o consumo e as 

necessidades nutricionais, quanto aos efeitos adversos da terapia antineoplásica (Paoli et al., 

2008) e da resposta do hospedeiro ao tumor. A presença do tumor desencadeia a produção de 

citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1 - IL-1, interleucina-6 - IL-6 e fator de necrose 

tumoral-alfa -TNF-alfa) (Halliwell, 2007; Plata-Salamán, 1998). Além da redução do apetite, 

estas citocinas aumentam a taxa metabólica basal, com consequente aumento no gasto 

energético (Torosian, 1993; Tisdale, 2002). O fator indutor de proteólise (proteolysis inducing 

factor - PIF) estimula a proteólise, levando à perda de massa muscular (Tisdale, 2002). 

Laboratorialmente, a produção aumentada do TNF-α e das IL-1 e IL-6 manifestam-se pela 

maior síntese de proteínas positivas de fase aguda como a proteína-C reativa (PCR), 

fibrinogênio, α-antitripsina, ceruloplasmina, glicoproteína e haptoglobina (Garófolo & Petrilli, 

2006). Paralelamente, ocorre redução na síntese de proteínas de fase aguda negativas, como a 

albumina, a pré-albumina e transferrina (Garófolo & Petrilli, 2006).  

 Tanto em pacientes quanto em modelos animais de câncer tem sido documentada a 

perda de tecido adiposo branco, mesmo antes das mudanças detectáveis na composição 

corporal (Trayhurn et al., 2006). A perda de depósitos de gordura não se dá apenas por 

redução da ingestão alimentar secundária à anorexia, mas também pelo desequilíbrio entre 

processos catabólicos e anabólicos em tecidos periféricos, principalmente no tecido adiposo 

(Agustsson et al., 2007; Bing & Trayhum, 2009). A perda de tecido adiposo parece ser 

consequência do aumento da degradação dos triglicerídeos e não da diminuição da síntese, 

associados ao fator tumoral de mobilização de lipídeos, que estimula a lipólise (Carmo & 

Correia, 2009). Neste ambiente metabólico, o paciente neoplásico apresenta intolerância à 

glicose, catabolismo protéico acentuado e aumento dos triglicérides circulantes, apesar da 

maior utilização de ácidos graxos (Holcomb & Ziegler, 1990; Laviano et al., 1996). 
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1.10. Alterações metabólicas induzidas pelo tratamento oncológico 

 Além das alterações metabólicas induzidas pela presença do tumor, o tratamento 

oncológico por si só pode desencadear alterações metabólicas, em particular aquelas 

relacionadas à resposta inflamatória (Machon et al., 2012; Roca-Rodríguez et al., 2014). A 

radioterapia altera a homeostase celular, modificando a sinalização de transdução e a 

disposição para apoptose (Borek, 2004). A exposição à radiação inicia uma resposta 

molecular e celular a fim de promover o reparo tecidual, que inclui aumento na produção de 

citocinas pró-inflmatórias (Bechoua et al., 1999), implicadas na síndrome de anorexia-

caqueixa (Peters, 1996). A radioterapia aumentou a proteína C reativa e a IL-6 em pacientes 

com neoplasia de orofaringe (Roca-Rodríguez et al., 2014). 

 A inflamação é um componente crítico para a progressão tumoral antes e durante a 

quimio e radioterapia (Liao et al., 2014). Neste contexto, qualquer intervenção que diminua o 

estado inflamatório durante o tratamento oncológico é potencialmente benéfica no 

prognóstico. A partir dessa premissa, têm sido desenvolvidos inúmeros estudos com o uso de 

suplementos nutricionais enriquecidos com AGs polinsaturados n-3 a fim de reduzir a 

inflamação  durante a quimio e a radioterapia (Machon et al., 2012; Roca-Rodríguez et al., 

2014). Entretanto, os resultados obtidos em seres humanos nem sempre são concordantes. O 

uso de suplementos nutricionais contendo AGP n-3 não produziu mudanças significantes nos 

marcadores inflamatórios durante a radioterapia (Roca-Rodríguez et al., 2014) e durante a 

radioquimioterapia (Machon et al., 2012). Embora o emprego de fórmulas contendo AG n-3 

tenha reduzido a incidência de mucosite aguda grave (Machon et al., 2012) e resultado em 

normalização mais precoce do IMC, dos níveis séricos de albumina e mudanças favoráveis 

nos marcadores de estresse oxidativo (Roca-Rodríguez et al., 2014), alguns estudos não 

concordam com os efeitos positivos atribuídos à suplementação com esses AGs (Bruera et al., 

2003).  

 Estratégias que possam reduzir a inflamação podem ser válidas para minimizar a 

toxicidade e os sintomas específicos do tratamento em pacientes com câncer (Cleeland et al., 

2003; Lee et al., 2004). Entretanto, a abordagem da inflamação é uma fronteira nova no 

controle da doença (Couzin-Frankel, 2010) e há poucos dados sobre os marcadores 

inflamatórios usados como alvo da intervenção (Wang et al., 2012).  

 Estudos que avaliem o comportamento dos ácidos graxos séricos ou plasmáticos 

durante o tratamento oncológico devem preceder aqueles que propõem as estratégias de 

suplementação durante a quimio ou radioterapia. Há carência de estudos que avaliem o 

comportamento dos ácidos graxos séricos ou plasmáticos durante o tratamento oncológico. 
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Um estudo sugeriu que a quimioterapia em câncer avançado possa contribuir para a depleção 

de ácidos graxos n-3 e n-6 (Pratt et al., 2002). Entretanto, Lisboa (2006) mostrou que não 

houve mudança na concentração de AG plasmáticos durante a radioterapia para neoplasia de 

cólon uterino, exceto pela redução nos níveis de EPA. Dessa forma, o metabolismo e o estado 

de ácidos graxos durante o tratamento oncológico ainda não é bem caracterizado.  

 Existem poucos dados disponíveis sobre o estado de ácidos graxos em pacientes com 

câncer e sobre as mudanças durante a terapia oncológica (Cvetkovic et al., 2013). Tem sido 

sugerido que a quimioterapia pode contribuir para a depleção ácidos graxos n-3 e n-6 (Pratt et 

al., 2002), mas baixos níveis de n-3 e n-6 também têm sido observados na ausência de 

quimioterapia (McClinton et al., 1991; Cvetkovic et al., 2010). 

 A identificação de potenciais causas das alterações dos ácidos graxos no 

desenvolvimento da doença neoplásica e do seu tratamento são importantes para planejar uma 

intervenção eficaz e oportuna (Murphy et al., 2012).  No entanto, uma caracterização 

detalhada, longitudinal do estado dos ácidos graxos em pacientes com câncer ainda é muito 

escassa (Murphy et al., 2012) podendo ser explorada de forma mais ampla.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar as concentrações séricas de ácidos graxos antes, durante e após o tratamento 

oncológico de pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparar o consumo de nutrientes, a composição corporal, os níveis séricos de 

vitaminas e minerais e a avaliação laboratorial, entre pacientes com neoplasia 

de estômago e aqueles com neoplasia de esôfago; 

 Avaliar em pacientes com neoplasia do trato digestório superior (estômago e 

esôfago), antes do início do tratamento, durante e ao término da terapia 

oncológica: a) o consumo de nutrientes e a composição corporal; b) os níveis 

séricos de vitaminas e de minerais; c) avaliação laboratorial; d) os níveis 

séricos dos ácidos graxos; 

 Comparar o consumo de nutrientes, a composição corporal e os níveis séricos 

de ácidos graxos de pacientes com neoplasia do trato digestório superior antes 

do início do tratamento oncológico com os dados obtidos em controles 

saudáveis. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Local e aspectos éticos   

O estudo prospectivo e longitudinal foi desenvolvido pela Divisão de Nutrologia do 

Departamento de Clínica Médica, com participação da Divisão de Oncologia Clínica do 

Departamento de Clínica Médica e Divisão de Gastrocirurgia do Departamento de Cirurgia e 

Anatomia da Universidade de São Paulo (FMRP/USP). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Instituição (Protocolo nº 2443/2014 – Apêndice A). 

A abordagem inicial dos pacientes foi realizada durante consulta médica nos 

ambulatórios do Serviço Oncologia e Gastrocirurgia do Hospital das Clínicas da FMRP. 

Todos os indivíduos recrutados foram informados sobre os objetivos e os procedimentos do 

estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice B e C). 

A desistência ou o não consentimento da participação na pesquisa não implicou em qualquer 

descontinuidade do tratamento ou mudança na rotina do atendimento dos pacientes. Não 

houve qualquer interferência nos procedimentos envolvidos na pesquisa na indicação ou 

modificação do esquema radio ou quimioterápico utilizados nos pacientes.  

 

3.2. Critérios de inclusão 

Foram elegíveis para o estudo os pacientes com idade maior que 18 anos, com 

diagnóstico histopatológico confirmado de adenocarcinoma de estômago ou carcinoma 

espinocelular de esôfago. Foram incluídos os pacientes com escala de Performance de 

Karnofsky maior ou igual a 60% (Crooks et al., 1991) e que não tivessem sido submetidos à 

ressecção da lesão neoplásica primária antes do início do tratamento.  

 

3.3. Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os pacientes com história prévia de doença autoimune ou 

inflamatória crônica, quadro infeccioso em atividade, doença hepática, renal ou diabetes 

mellitus sem controle medicamentoso. Foram excluídos os sujeitos que consumiam bebidas 

alcoólicas em quantidade diária superior a 60 g de etanol. 

 

3.4. Seleção da casuística e grupos de estudo  

A coleta de dados ocorreu entre maio de 2014 a abril de 2015. Durante esse período, 

59 pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago foram atendidos no Serviço de 
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Cirurgia do Aparelho Digestivo (Figura 3). Após aplicação dos critérios de exclusão, 20 

pacientes foram considerados elegíveis para participar do estudo. Destes, três sujeitos se 

recusaram na participação voluntária do estudo. Dentre os 17 sujeitos inicialmente 

selecionados, um pacientes foi a óbito após a primeira avaliação, um retirou o consentimento 

no decorrer do estudo e um indivíduo não deu seguimento ao tratamento proposto.  

 

 

Figura 3 - Diagrama do recrutamento de pacientes com neoplasia de estômago e de esôfago.  

 

A casuística final incluiu 14 voluntários, que foram alocados no Grupo Câncer. 

Destes, dez pacientes tinham diagnóstico de neoplasia de esôfago e quatro com neoplasia de 

estômago, sendo três mulheres e onze homens, com média de idade de 62,1 anos (IC95% 
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55,6-68,6). O gênero, idade, sítio tumoral e a classificação de tumores malignos (TNM) destes 

voluntários são mostrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Dados demográficos, sítio tumoral e classificação TNM dos voluntários do 

Grupo Câncer 

Voluntário Gênero 
Idade 

(anos) 
Classe sócio-econômica* Sítio tumoral TNM 

1 Feminino 81 Média inferior Esôfago TXNXM0 

2 Masculino 55 Média inferior Esôfago T4BN1M0 

3 Masculino 54 Média inferior Esôfago T3N2M0 

4 Masculino 54 Média inferior Esôfago T3N2M0 

5 Masculino 62 Média inferior Esôfago T4BNXM0 

6 Masculino 66 Média inferior Esôfago T4N3MX 

7 Masculino 58 Média inferior Esôfago T4BN0M0 

8 Feminino 79 Média Esôfago TXNXM1 

9 Feminino 63 Média inferior Esôfago TXNXM0 

10 Masculino 48 Média inferior Esôfago T4BN0M0 

11 Masculino 74 Média Estômago TXNXM0 

12 Masculino 42 Média inferior Estômago TXN1M1 

13 Masculino 64 Média Estômago TXNXM0 

14 Masculino 69 Média inferior Estômago T4N2M0 

TNM: classificação de tumores malignos 

* de acordo com critérios de Graciano, 1999.   

 

Foram também incluídos no estudo 15 voluntários saudáveis que foram alocados no 

Grupo Controle, sendo seis mulheres e nove homens, com idade média de 61,0 anos (IC95% 

57,1-65,0). As cinco mulheres participantes do estudo eram frequentadoras do Programa de 

Integração Comunitária (PIC) na cidade de Ribeirão Preto. Os dez homens foram recrutados 

por meio de divulgação feita na Rádio USP e jornal da cidade de Ribeirão Preto. O gênero, a 

idade e a classe socioeconômica dos voluntários do Grupo Controle é mostrado na Tabela 2.  

Não houve diferença na idade (p=0,98), na proporção de homens e mulheres (p=0,28) e  na 

classe socioeconômica (p=0,10) entre os Grupos Câncer e Controle. 
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Tabela 2 - Dados demográficos dos voluntários do Grupo Controle. 

Voluntário Gênero 
Idade 

(anos) 
Classe sócio-econômica* 

1 Feminino 68 Média inferior 

2 Masculino 54 Média superior 

3 Feminino 48 Média superior 

4 Masculino 64 Média 

5 Masculino 58 Média 

6 Feminino 57 Média  

7 Masculino 65 Média superior 

8 Masculino 56 Média inferior 

9 Feminino 61 Média inferior 

10 Feminino 54 Média 

11 Masculino 75 Média superior 

12 Masculino 56 Média superior 

13 Masculino 69 Média 

14 Masculino 65 Média 

15 Masculino 66 Média superior 

* Graciano, 1999.   

 

3.5. Tratamento oncológico  

No Serviço de Oncologia, o protocolo de tratamento para neoplasia de estômago 

baseia-se na administração endovenosa de epirrubicina (50 mg/m²) e a cisplatina (60 mg/m²) 

no primeiro dia de tratamento, além da capecitabina por via oral (625 mg/m², 2 vezes ao dia) 

por 21 dias. Após período de pausa de sete dias, segue-se novo ciclo de tratamento, desde que 

as condições clínicas do paciente assim o permitam (Cunningham et al., 2008). O protocolo 

de tratamento para neoplasia de esôfago neo-adjuvante baseia-se na administração 

endovenosa de paclitaxel (50 mg por metro quadrado de área de superfície corporal – 50 

mg/m²) e carboplatina (área sob a curva de 2 mg/mL/min - AUC=2), uma vez por semana, 

durante a radioterapia (Hagen et al., 2012). A radioterapia foi aplicada com técnica 

tridimensional computadorizada (3D) ou conformacional com dose total 50.4Gy, em 28 

frações de 180 cGy,  na área e margens tumorais, assim como nos linfonodos de drenagem da 

região esofágica  (Cooper et al., 1999), em 28 dias consecutivos, exceto aos finais de semana.  

Durante todo o tratamento oncológico, os pacientes retornavam no Serviço de 

Oncologia a cada 21 a 28 dias, para consulta ambulatorial com o especialista. Independente 
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dos retornos pré-agendados, os pacientes eram instruídos a procurarem o Serviço caso 

surgisse alguma anormalidade. 

A terapia oncológica era suspensa ou retardada em casos de toxicidade limitante, 

quando havia piora estado clínico geral ou em casos de má adesão. Para a liberação de novo 

ciclo de quimioterapia eram avaliados o grau de toxicidade (definido pelas queixas de efeitos 

adversos ao tratamento), os exames de rotina (hemograma, TGO, TGP, ureia, creatinina) e a 

ocorrência de limitações funcionais. Durante o tratamento oncológico, alguns pacientes foram 

encaminhados para o Ambulatório de Nutrição. No caso de baixa ingestão alimentar ou perda 

de peso acentuada, o nutricionista sugeria a prescrição de nutrição enteral. Em outras 

situações, a indicação para nutrição enteral partia da equipe medica. Em ambas as situações, 

os pacientes que recebiam nutrição enteral eram encaminhados para o Serviço de Apoio à 

Nutrição Enteral Domiciliar e o acompanhamento nutricional foi realizado por nutrólogos e 

nutricionistas deste Serviço. 

 

3.6. Delineamento experimental 

 O estudo incluiu três avaliações, sendo a primeira antes do início do tratamento, a 

segunda na metade da terapia proposta e a terceira avaliação foi realizada após o término do 

tratamento oncológico. A avaliação inicial incluiu o questionário socioeconômico, o 

Recordatório alimentar de 24 horas, a antropometria e a bioimpedância (BIA). Foram 

realizadas coletas de sangue para exames de rotina, dosagens de vitaminas, minerais e ácidos 

graxos séricos. Nas avaliações seguintes foram realizados os mesmos procedimentos, exceto 

pela aplicação do questionário socioeconômico. 

 

3.7. Questionário sócio-econômico 

Para a avaliação das condições sócioeconômicas, foram utilizados os critérios 

descritos por Graciano, 1999 (Anexo A). 

 

3.8. Questionário de efeitos adversos relacionados ao tratamento  

A partir do CTCAE (Common Terminology Criteria of Adverse Events) versão 2.0 

(Anexo C), foram selecionados apenas eventos adversos e a toxicidade relacionada ao 

tratamento oncológico que potencialmente interferem na ingestão alimentar e no estado 

nutricional. No presente estudo, as informações extraídas do CTCAE identificaram a presença 

ou não de anorexia, redução da ingestão alimentar, e xerostomia, alterações salivares, 
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mucosite, náusea, vômito, diarréia e constipação intestinal, sem estratificá-las quanto a sua 

intensidade. 

 

3.9. Avaliação da ingestão alimentar 

A avaliação da ingestão alimentar foi realizada pela análise das informações contidas 

no Recordatório alimentar de 24 horas aplicados durante o seguimento longitudinal da 

pesquisa. O Recordatório alimentar de 24 horas foi aplicado juntamente com os questionários 

de qualidade de vida e efeitos adversos ao tratamento, nos dias em que os pacientes foram 

submetidos à coleta de sangue e avaliação da composição corporal. No total, foram aplicados 

três Recordatórios alimentares de 24 horas para cada indivíduo da pesquisa. A quantificação 

da ingestão diária dos nutrientes foi feita utilizando-se programa de computador 

(AVANUTRI, versão 4.0, Avanutri & Nutrição Serviços e Informática Ltda Me, Rio de 

Janeiro, Brasil) que contém as quantidades desses nutrientes na maioria dos alimentos 

consumidos pela população brasileira.  

 

3.10. Evolução ponderal e composição corporal  

Inicialmente, os pacientes com câncer de estômago ou esôfago foram questionados 

quanto ao peso habitual e a história de perda ponderal nos meses precedentes. A avaliação 

antropométrica consistiu na aferição da estatura (m) e do peso corporal (kg). Foi calculado o 

índice de massa corporal (IMC, peso/(altura)
2
). Cada indivíduo foi submetido ao exame de 

bioimpedância elétrica com aparelho Biodynamics®, modelo 450, com a finalidade de avaliar 

composição corporal por equações preditivas validadas por métodos padronizados de análise. 

Foram anotados os dados da massa magra, massa gorda, expressos em valor absoluto (kg) e 

em porcentagem do peso corporal total (%).  

 

3.11. Avaliação laboratorial  

Os exames da avaliação clínica de rotina foram realizados antes do início, na metade e 

ao término do tratamento oncológico. Tais exames incluíram proteínas totais, albumina, 

capacidade latente de ligação do ferro (UIBC), proteína C reativa, ferritina, ferro, zinco, 

cobre, vitamina B12, ácido fólico, vitamina A, vitamina E, vitamina C, além dos ácidos graxos 

séricos.  
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Procedimentos gerais 

As amostras de sangue foram obtidas a partir da veia antecubital de 12 horas após 

jejum durante a noite. As amostras de sangue utilizadas para dosagens de zinco e cobre 

plasmático foram coletadas em tubos para coleta de elementos de traços (Vacuttainer sem 

aditivo®, #368380, BD). Para a dosagem de ácidos graxos foi utilizado o tubo Gel BD SST® 

II Advance®. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por dez minutos a 4 °C para a 

separação do soro. Para as demais dosagens, os tubos continham anticoagulante (Vacuttainer 

k2 EDTA 7,2 mg®, #367861, BD) e foram protegidos da luz. O sangue anticoagulado foi 

separado em plasma e eritrócitos por centrifugação a 3000 rpm por dez minutos a 4 °C. Para 

dosagem de vitamina C, foi acrescido ao plasma 0,5 mL de ácido metafosfórico 5%, seguido 

de agitação em vórtex. Todos os procedimentos para preparo e dosagem de vitamina C foram 

feitos sob luz ambiente amarela. As alíquotas foram acondicionadas em tubos criogênicos 

identificados e armazenadas em congelador -80 C até o momento das dosagens. 

 

Exames clínicos de rotina e marcadores do estado nutricional  

Os exames clínicos de rotina e demais marcadores de estado nutricional foram 

realizados no Laboratório Central do HC-FMRP/USP ou no Laboratório de Estudos 

Moleculares em Nutrição e Metabolismo. Os exames realizados no Laboratório de 

Bioquímica Automatizada (proteínas totais séricas, dosadas por método colorimétrico com 

leitura em comprimento de onda de 540 nm; albumina sérica, por método colorimétrico com 

leitura em comprimento de onda de 625 nm; proteína C reativa, dosada por método 

imunoturbidimétrico com látex; ferro sérico, dosado por método calorimétrico direto). A 

capacidade latente de ligação do ferro (UIBC) foi dosada por método colorimétrico direto, 

utilizando o aparelho CT600i Konella B (Wiener lab, Rosario, Argentina). Os níveis de 

transferrina foram calculados a partir da capacidade latente de ligação do ferro (UIBC) e do 

ferro sérico, conforme equação abaixo (Vannucchi et al., 1996): 

 

Transferrina (mg/dL) = [(UIBC + ferro sérico) x 0,8] - 43        

As dosagens de ferritina (método de quimioluminiscencia), ácido fólico (método de 

quimioluminescencia) e vitamina B12 (método de quimioluminescencia) foram realizadas no 

Laboratório de de Ginecologia e Obstetríca do HC-FMRP/USP com leitura em  aparelho 

Immulite 2000. As dosagens plasmáticas de zinco e cobre foram feitas no Laboratório de 

Metais Pesados do Departamento de Pediatria do HC-FMRP/USP, com leitura em 
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espectrofotômetro de absorção atômica com chama (Varian, modelo AA200).  O zinco foi 

dosado por espectrofotometria de absorção atômica de chama com leitura em comprimento de 

onda de 213,9 nm e o cobre em comprimento de onda de 327,4 nm.  

A análise da vitamina A foi realizada no Laboratório de Estudos Moleculares em 

Nutrição e Metabolismo em amostras de plasma por cromatografia líquida de alta eficiência 

com detector de ultravioleta HPLC-UV (Shimadzu LC10A, Kyoto, Japão) utilizando uma 

coluna tipo C-18 Shimpack CLC-ODS 4.6 x 15 cm, pré-coluna 4 mm x 1 cm, e fase móvel 

com taxa de fluxo de 1 mL/min. Adicionou-se a uma alíquota de 500 µL de plasma, 1 mL de 

etanol absoluto, seguido de agitação em vórtex por 1 minuto. Foi acrescentado 1 mL de 

hexano e após agitação por um minuto a amostra foi centrifugada por dez minutos a 3000 

rpm. Uma alíquota de 500 µL do sobrenadante foi retirada e seca em nitrogênio gasoso. O 

resíduo seco foi reconstituído em 0,5 mL de fase móvel composta de 

metanol/diclorometano/acetonitrila (10:20:70). Uma alíquota de 20 µL desta amostra foi 

injetado no HPLC e detectado por UV em comprimento de onda de 325 nm. A concentração 

da vitamina A foi calculada por meio de uma curva de calibração com padrões de retinol de 

0,5 a 2,0 µM. Foram considerados valores normais a faixa a faixa entre 1,04-2,43 µmol/L 

(Arnaud et al., 1991).  

A vitamina C (ácido ascórbico) foi determinada em amostras de plasma por meio de 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta HPLC-UV (Shimadzu 

LC10A, Kyoto, Japão), por uma modificação do método descrito por Rose & Bode (1995). O 

sobrenadante foi analisado em coluna ODS C18 (Spherisorb, 5 micra). Foi utilizado ácido 

metafosfórico (2 g/L, pH= 2,5) como fase móvel, sob fluxo de 1mL/min e detecção UV à 

254nm. O resultado foi obtido em relação à curva de calibração usando o L-ascorbic acid 

(Sigma, A13100000) e expresso em micromol/L. Concentrações plasmáticas de vitamina C 

superiores a 22 µmol/L foram consideradas adequadas (Jacob, 1987). 

A análise da vitamina E (α-tocoferol) foi realizada em amostras de plasma por 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta HPLC-UV (Shimadzu 

LC10A, Kyoto, Japão) utilizando uma coluna tipo C-18 Shimpack CLC-ODS 4.6 x 15 cm, 

pré-coluna 4 mm x 1 cm, e fase móvel com taxa de fluxo de 1 mL/min. Adicionou-se a uma 

alíquota de 500 µL de plasma, 1 mL de etanol absoluto, seguido de agitação em vórtex por 1 

minuto. Foi acrescentado 1 mL de hexano e após agitação por um minuto a amostra foi 

centrifugada por dez minutos a 3000 rpm. Uma alíquota de 500 µL do sobrenadante foi 

retirada e seca em nitrogênio gasoso. O resíduo seco foi reconstituído em 0,5 mL de fase 
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móvel composta de metanol/diclorometano/acetonitrila (10:20:70). Uma alíquota de 20 µL 

desta amostra foi injetado no HPLC e detectado por UV em comprimento de onda de 292 nm. 

A concentração foi calculada por padrão externo de alfa-tocoferol (Arnaud et al., 1991) e os 

valores foram expressos em µmol/L. Concentrações plasmáticas de vitamina E superiores a 23 

µmol/L foram consideradas adequadas (Arnaud et al., 1991). 

 

Analise de ácidos graxos totais 

 As amostras de soro foram preparadas em triplicatas e a esterificação foi feita de 

acordo com o método da Transesterificação Direta (Lepage & Roy, 1984). Foram utilizadas 

100µL de amostra de soro, acrescidos de 100uL de padrão interno C17. Foi adicionada 1 mL 

da solução de Acetilcloreto:Metanol na proporção de 250 µL/5mL. As amostras foram 

aquecidas a 100 ºC por 60 minutos, com agitação manual em vortex por 20 segundos a cada 3 

minutos. Em temperatura ambiente, foi adicionado 1 mL de Hexano às amostras, que foram 

agitadas e homogeneizadas no vortex por 20 segundos. Ao final, as amostras foram 

evaporadas com N2 e em seguidas foram novamente suspendidas com 300 µL de Hexano. Por 

fim, as amostras foram transferidas para vial rosqueável com septo de vedação de silicone e 

insert de 100 µL, específico para análise por Cromatografia Gasosa. 

 Os ácidos graxos foram determinados por cromatografia gasosa (cromatógrafo 

SHIMADZU, GC-2010), equipado com auto-injetor AOC-20i, com coluna capilar 

F.S.CAP.SP (SP 
TM

-2560, referência do produto 24056, lote 190166D) de 100 m de 

comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,20 µm de espessura de filme. O gás hélio foi 

utilizado como carreador, com fluxo de 0,9 mL/min. O ar sintético foi utilizado para ionização 

em chama com detecção a 260 °C. As injeções de 1 μL das amostras foram realizadas em 

modo split. As temperaturas do injetor e do detector foram de 250 °C. A temperatura inicial 

da coluna foi de 14 0°C, elevada a 240 °C (5 °C por minuto) e mantida nesta por 18 minutos. 

O tempo total de corrida foi de 63 minutos. 

 O padrão para identificação utilizado foi composto por uma mistura comercial de 

ácidos graxos da empresa Sigma-Aldrich® (Supelco 37 Component FAME Mix, CRM 

47885, Lot XA11420V – Bellefonte, EUA). Os ácidos graxos das amostras foram 

identificados por comparação de seus tempos de retenção relativos com aqueles obtidos dos 

ácidos graxos do padrão. Os resultados foram expressos como porcentagem da área de 

detecção do ácido graxo em relação à área do total de ácidos graxos identificados no 

cromatograma. 
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3.12. Análise estatística 

A análise estatística foi feita por meio do software Statistica (versão 8.0; StatSoft Inc, 

Tulsa, OK, EUA). As variáveis quantitativas são apresentados como média geométrica e 

intervalo de confiança 95%. A comparação entre as diversas variáveis entre os pacientes com 

câncer de estômago e câncer de esôfago foi feita pelo teste de Mann Whitney. A comparação 

das variáveis entre os valores obtidos nos três diferentes momentos da avaliação nos pacientes 

com neoplasia foi feita pelo teste de Friedman, seguido do Pós-teste de comparação múltipla 

para amostras dependentes. Variáveis categóricas são apresentadas como valores absolutos e 

percentuais e analisadas pelo teste exato de Fisher. Diferenças entre as variáveis foram 

consideradas significativas quando p < 0,05 e, em alguns casos, p < 0,10, sinalizados nas 

tabelas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Comparação entre os pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago 

 Como o Grupo Câncer foi composto por pacientes com neoplasias de esôfago e 

estômago, inicialmente foi feita a análise estatística para verificar se havia diferenças entre 

esses subgrupos . Não houve diferença estatística nos dados de composição corporal entre os 

pacientes com neoplasia de esôfago quando comparados com aqueles com neoplasia de 

estômago (Tabela 3), exceto pela menor massa magra entre os casos de neoplasia esofágica na 

ocasião da segunda avaliação. 

Em relação aos pacientes com câncer de estômago, no momento da primeira avaliação 

os sujeitos com câncer de esôfago apresentaram maior percentual de ingestão de proteínas 

(Tabela 4), maior ingestão de tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, vitamina B12 e 

ácido fólico (Tabela 5). Da mesma forma, os pacientes com câncer de esôfago apresentaram 

maior consumo de fósforo e de zinco (Tabela 6). Nas avaliações posteriores, não foram 

observadas diferenças na oferta dos diversos nutrientes avaliados (Tabelas 4, 5 e 6), 

considerando a somatória da ingestão de alimentos por via oral ou por nutrientes por via 

enteral.  
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Tabela 3 -  Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da avaliação da composição corporal de 

pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Peso (kg) 
59,9  

(49,5-70,4) 

57,0  

(45,8-68,1) 

55,7  

(44,2-67,2) 
 

60,8  

(56,2-65,4) 

58,9 

(49,2-68,6) 

55,0  

(33,0-77,0) 

IMC (kg/m²) 
21,8  

(17,2-26,4) 

20,8 

(15,9-25,6) 

20,3 

(15,4-25,3) 
 

21,8  

(17,8-25,8) 

21,0 

(17,7-24,4) 

20,6 

(10,4-30,7) 

Massa magra (kg) 
41,6 

(33,6-49,3) 

38,8 

(32,1-45,5)* 

39,4 

(26,9-51,8) 
 

49,8 

(47,4-52,2) 

48,2 

(40,8-55,7) 

40,1 

(12,9-67,2) 

Massa magra (%) 
70,4 

(60,5-80,4) 

69,4 

(61,9-76,9) 

69,6 

(55,0-84,1) 
 

82,7 

(76,9-88,5) 

81,9 

(78,5-85,4) 

71,1 

(46,1-96,2) 

Massa gorda (kg)
 
 

18,0 

(10,2-25,8) 

17,7 

(11,4-23,9) 

17,7 

(6,2-29,2) 
 

10,5 

(6,5-14,4) 

10,7 

(7,6-13,7) 

15,7 

(4,6-13,7) 

Massa gorda (%) 
29,5 

(19,6-39,5) 

30,6 

(23,1-38,1) 

30,4 

(15,9-45,0) 
 

17,3 

(11,5-23,1) 

28,0 

(14,6-21,5) 

28,9 

(3,8-53,9) 

IMC: índice de massa corporal  

* p< 0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 4 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados de ingestão de energia e macronutrientes dos 

pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

VET (kcal) 
1770 

(1418-2123) 

1494 

(951-2037) 

1574 

(865-2283) 
 

1751 

(773-2730) 

2039 

(1227-2851) 

1665 

(482-2847) 

Proteínas (g) 
68,1 

(53,8-82,4) 

57,1 

(33,8-80,5) 

63,5 

(41,7-85,4) 
 

42,2 

(1,1-83,3) 

64,5 

(22,7-106,3) 

54,6 

(-2,5-111,7) 

Proteínas (%) 
15,5 

(13,1-18,0)* 

15,7 

(13,1-18,2) 

16,3 

(14,2-18,5) 
 

9,2 

(5,2-13,2) 

12,1 

(8,4-15,8) 

12,3 

(6,7-18,0) 

Carboidratos (g) 
234 

(179-289) 

194 

(123-266) 

199 

(116-282) 
 

213 

(64,2-362,3) 

268 

(184-352) 

243 

(75-411) 

Carboidratos (%) 
52,6 

(48,2-57,1) 

53,3 

(45,9-60,7) 

50,1 

(43,5-56,7) 
 

47,9 

(24,9-70,8) 

53,3 

(41,4-65,3) 

58,4 

(38,7-78,1) 

Lipídios (g) 
62,5 

(48,5-76,4) 

54,2 

(27,7-80,7) 

59,4 

(35,1-83,7) 
 

81,3 

(26,1-135,9) 

78,7 

(32,7-124,6) 

52,6 

(2,3-102,9) 

Lipídios (%) 
31,8 

(27,6-36,1) 

29,1 

(22,0-36,1) 

33,6 

(28,4-38,7) 
 

43,0 

(21,6-64,3) 

34,5 

(26,2-42,8) 

29,2 

(8,5-4,9) 

VET: valor energético total  

* p< 0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 5 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de vitaminas dos pacientes com 

neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Vitamina A (RE) 
1552 

(663-2441) 

1686 

(692-2679) 

1299 

(448-2151) 
 

352 

(-21-726) 

552 

(288-816) 

2138 

(-1531-5809) 

Tiamina (mg) 
1,7 

(1,0-2,4)* 

1,7 

(0,9-2,5) 

1,4 

(0,8-2,0) 
 

0,7 

(0,1-1,2) 

1,6 

(0,1-3,1) 

1,4 

(0,3-2,5) 

Riboflavina (mg) 
1,8 

(1,1-2,6)* 

2,0 

(1,0-3,0) 

1,8 

(1,0-2,5) 
 

0,58 

(0,42-0,73) 

1,3 

(0,3-2,3) 

5,5 

(-7,8-18,8) 

Niacina (mg) 
19,7 

(12,5-26,9)* 

20,1 

(11,5-28,7) 

16,9 

(8,8-25,0) 
 

6,0 

(-0,14-12,1) 

13,1 

(4,4-21,7) 

9,7 

(-1,8-21,1) 

Ác. pantotênico (mg) 
5,5 

(2,6-8,4)* 

6,2 

(3,3-9,2) 

5,5 

(2,5-8,5) 
 

1,8 

(-0,68-4,4) 

3,1 

(0,6-5,5) 

3,6 

(0,8-6,5) 

Piridoxina (mg) 
1,8 

(1,1-2,6) 

1,9 

(1,0-2,7) 

1,6 

(0,9-2,3) 
 

1,0 

(0,0-2,0) 

1,1 

(0,4-1,8) 

1,4 

(0,4-2,5) 

Vitamina B12 (µg) 
3,5  

(1,3-5,7)* 

4,1 

(1,8-6,4) 

3,9 

(2,1-5,6) 
 

0,61 

(0,26-0,97) 

1,7 

(-0,7-4,2) 

2,6 

(-0,9-6,0) 

Vitamina C (mg) 
108 

(22,4-194) 

150 

(31,4-269) 

94,2 

(42,7-145,7) 
 

132 

(-101-365) 

961 

(-1844-3767) 

210 

(-188-610) 

Vitamina E (mg) 
25,6 

(16,3-34,8) 

21,9 

(9,9-33,9) 

29,0 

(13,1-45,0) 
 

35,4 

(14,4-56,4) 

31,9 

(27,3-36,4) 

15,4 

(-7,6-38,4) 

Ácido fólico (µg) 
218 

(90-346)* 

273 

(140-407) 

224 

(99-349) 
 

50,5 

(-21,2-122,2) 

163 

(-70-396) 

259 

(28,2-489) 

* p< 0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 6 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de minerais dos pacientes com 

neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Cálcio (mg) 
894 

(376-1412) 

1109 

(565-1652) 

949 

(604-1294) 
 

204 

(50-357) 

567 

(29-1104) 

542 

(48-1037) 

Fósforo (mg) 
1076 

(685-1468)* 

1148 

(670-1627) 

1045 

(673-1416) 
 

522 

(176-869) 

828 

(448-1208) 

784 

(97-1472) 

Ferro (mg) 
13,8 

(8,9-18,6) 

16,5 

(6,4-26,7) 

14,3 

(8,1-20,5) 
 

7,4 

(2,8-12,0) 

9,0 

(5,1-12,9) 

11,2 

(2,0-20,4) 

Zinco (mg) 
13,8 

(9,1-18,5)* 

12,0 

(6,0-18,1) 

14,1 

(8,3-20,0) 
 

3,8 

(0,5-7,2) 

4,9 

(2,0-7,7) 

7,2 

(-3,4-17,8) 

Cobre (mg) 
1,5 

(1,0-2,1) 

2,0 

(0,8-3,1) 

1,5 

(0,9-2,1) 
 

0,80 

(,12-1,47) 

1,0 

(0,5-1,5) 

1,2 

(0,2-2,2) 

* p< 0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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 Na comparação dos dados laboratoriais de avaliação clínica e do estado nutricional 

entre os pacientes com câncer esôfago e estômago (Tabela 7), os sujeitos com câncer de 

esôfago apresentaram maiores concentrações de proteína C reativa e cobre sérico.  

Considerando que não houve diferença na maioria dos itens avaliados de avaliação 

corporal e na avaliação laboratorial do estado nutricional, optou-se por avaliar os indivíduos 

com neoplasia em um único grupo (Grupo Câncer) e compará-los com o Grupo Controle. 
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Tabela 7 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da 

avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional dos pacientes com neoplasia de 

esôfago e de estômago no início do estudo.   

 
Pacientes com neoplasia 

de esôfago (n=10) 
 

Pacientes com neoplasia 

de estômago (n=4) 

Glicemia (mg/L) 91,5 (80,3-102,7)  90,7 (86,8-94,7) 

Uréia (mg/dL) 34,5 (19,4-49,6)  35,7 (23,2-48,3) 

Creatinina (mg/dL) 1,07 (0,65-1,49)  1,10 (0,65-1,56) 

AST/TGO (U/L) 16,0 (12,4-19,6)  16,2 (9,9-22,5) 

ALT/TGP (U/L) 13,4 (7,9-18,3)  14,4 (5,1-23,7) 

Hemoglobina (g/dL) 12,1 (11,3-13,0)  12,9 (8,7-17,2) 

VCM (fL) 85,1(78,9-91,3)  89,2 (77,5-101,0) 

Linfócitos (células/µL) 2100 (1628-2572)  2125 (1632-2618) 

Proteínas totais (g/dL) 7,3 (6,6-7,9)  6,7 (6,0-7,3) 

Albumina (g/dL) 4,1 (3,9-4,2)  3,9 (3,1-4,7) 

Transferrina (mg/dL) 177 (145-208)  197 (167-228) 

PCR (mg/dL) * 2,4 (0,7-4,1)   0,25 (-0,4-0,9) 

Ferritina (ng/dL) 187 (96-279)  116 (62-171) 

Ferro (µg/dL) 66,2 (42,1-90,4)  92,0 (8,5-175,5) 

Zinco (µg%) 85,2 (73,4-97,0)  92,2 (67,7-114,6) 

Cobre (µg%) * 151 (128-173)  87,3 (43,9-130,8) 

Vitamina B12 (pg/mL) 483 (217-749)  305 (234-376) 

Ácido fólico (ng/mL) 8,1 (3,3-13,0)  6,9 (1,9-11,9) 

Vitamina A (µmol/L) 1,6 (1,1-2,1)  1,7 (0,5-3,0) 

Vitamina E (µmol/L) 30,6 (24,9-36,4)  23,6 (16,3-30,9) 

Vitamina C (µmol/L) 9,7 (2,8-16,5)  13,6 (-5,7-32,9) 

PCR: Proteína C reativa; VCM: Volume Corpuscular Médio 
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4.2. Comparação dos dados obtidos no seguimento longitudinal entre os pacientes com 

neoplasia de esôfago/estômago e o Grupo Controle 

 

4.2.1. Avaliação dos efeitos adversos durante o tratamento oncológico 

 A ocorrência de reações adversas relacionadas ao tratamento oncológico com impacto 

potencial no estado nutricional são apresentados na Tabela 8. Foi observada redução na 

ingestão de alimentos entre a primeira e a segunda avaliação. Houve um aumento de queixas 

relacionadas à saliva espessa com alteração no paladar e náuseas entre a primeira e a segunda 

avaliação e entre a primeira e a terceira avaliação. Não houve diferença estatística na 

ocorrência das demais reações adversas analisadas durante o tratamento oncológico. 

 

4.2.2. História de perda ponderal durante o tratamento oncológico 

Dos 14 pacientes com câncer, houve perda de peso em relação ao usual em todos os 

casos (Tabela 9), com média de perda de peso de 12,7 kg, que correspondeu a 17,3% de perda 

ponderal em relação ao peso habitual. Na segunda avaliação, 85,7% dos pacientes perderam 

de peso em relação à primeira avaliação, com média de perda de peso foi de 3,6 kg, que 

correspondeu a redução 5,6%. Na última avaliação, houve perda de peso em 91,7% dos 

pacientes em relação a primeira avaliação, com média de perda de peso de 5,8kg, que 

correspondeu a redução de 9,0% de perda ponderal.  

 

4.2.3. Composição corporal 

Os dados antropométricos do Grupo Câncer e Controle são apresentados na Tabela10. 

O Grupo Câncer apresentou menor IMC quando comparados ao Grupo Controle. 

Longitudinalmente, observou-se o Grupo Câncer apresentou redução do peso e IMC na 

segunda e terceira avaliação, em relação ao momento inicial. Não houve diferença estatística 

nos valores absolutos da massa magra dos voluntários do Grupo Câncer durante a avaliação 

longitudinal e quando comparados com o Grupo Controle. Os valores de massa gorda em 

quilogramas e seu percentual na composição corporal, bem como o percentual de massa 

magra, foram menores no Grupo Câncer quando comparados ao Grupo Controle. 
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Tabela 8 - Ocorrência de reações adversas relacionadas ao tratamento oncológico com impacto potencial no estado 

nutricional em 14 pacientes com neoplasia de esôfago e estômago. 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação * 3ª Avaliação *,┼ 
Diferença 

estatística 

Anorexia (n) 3 2 2  

Redução da ingestão de alimentos (n) 0  4  3 a 

Xerostomia leve ou moderada (n) 0 2 3  

Saliva espessa com alteração no paladar (n) 0 9  7 a,b 

Mucosite (n) 0 0 0  

Náusea (n) 0 5 4 a,b 

Vômito (n) 1 3 2  

Diarréia (n) 0 2 1  

Constipação intestinal (n) 0 2 1  

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação  

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação  

*: um paciente negou-se a responder o questionário 
┼: um paciente não completou o tratamento 
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Tabela 9 - Média e intervalo de confiança 95% (IC95%) da alteração ponderal nos três momentos da avaliação nos 14 pacientes do Grupo 

Câncer. 

 1ª Avaliação 
(em relação ao habitual) 

2ª Avaliação 
(em relação à 1ª avaliação) 

3ª Avaliação 
(em relação à 1ª avaliação) 

Pacientes que perderam peso  
(%) 

100 85,7 91,7 

Dos quais:    

Perda de peso (kg) 
12,7  

(8,9-16,5) 

3,6  

(2,3-5,0) 

5,8  

(3,5-8,0) 

Perda de peso (%) 
17,3  

(11,9-22,7) 

5,6  

(3,7-9,4) 

9,0  

(5,6-14,1) 
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Tabela 10 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da avaliação da composição corporal de pacientes do 

Grupo Câncer e de voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença estatística 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Peso (kg) 60,2 (53,1-67,2) 57,5 (49,8-65,2) 55,2 (47,1-64,0) 68,5 (62,3-75,1) 
b (p<0,05) 

# (p<0,10) 

IMC (kg/m²) 21,8 (18,7-25,0) 20,8 (17,6-24,1) 20,4 (16,7-24,1) 25,5 (24,5-27,0) b (p<0,05)  

# (p<0,05) 

Massa magra (kg) 44,0 (38,4-49,6) 41,5 (36,1-46,8) 39,6 (31,3-48,0) 50,3 (42,6-53,4)  

Massa magra (%) 74,2 (66,8-81,6) 73,0 (66,9-79,1) 70,1 (60,8-79,4) 71,1 (66,2-73,1) # (p<0,05) 

Massa gorda (kg)
 
 15,7 (10,1-21,2) 15,7 (11,0-20,3) 17,0 (10,1-23,9) 19,4 (18,1-23,2) # (p<0,05) 

Massa gorda (%) 25,8 (18,4-33,1) 27,0 (20,9-33,1) 29,9 (20,6-39,2) 28,8 (26,9-33,7) # (p<0,05) 

IMC: índice de massa corporal  

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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4.2.3. Avaliação da ingestão alimentar  

 Dentre os 14 pacientes, oito se alimentavam por via oral em todas as avaliações e seis 

fizeram uso de nutrição enteral em algum momento do estudo. Destes, três indivíduos 

mantiveram esta via de alimentação por todo o período da pesquisa (voluntários 2, 8 e 10). 

Mesmo com a sonda nasoentérica colocada por via endoscópica abaixo do piloro, o voluntário 

número 10 apresentava saída freqüente da sonda devido aos vômitos persistentes, o que 

comprometia a oferta de nutrientes. O indivíduo número 5 recebeu alimentação por via enteral 

no período compreendido entre a primeira e segunda avaliação, tendo evoluído para via oral 

no momento da terceira avaliação. O paciente número 6 recebeu alimentação por via enteral 

somente no período correspondente a segunda avaliação, retornando a se alimentar por via 

oral no terceiro momento. O indivíduo número três se alimentava por via oral nas duas 

primeiras avaliações, mas no terceiro momento passou a receber alimentação por via enteral e 

estava em progressão da dieta no dia da coleta de dados.  

Os dados da ingestão de macronutrientes são apresentados na Tabela 11 e dos 

micronutrientes na Tabela 12 e 13. Na avaliação longitudinal, não houve diferença nos dados 

de ingestão de energia e macronutrientes nos momentos do estudo e em relação ao Grupo 

Controle (Tabela 11).  

 Na primeira avaliação, observou-se que menor ingestão de vitamina C e ácido fólico 

no Grupo Câncer comparado ao Grupo Controle, embora o consumo de vitamina E tenha sido 

maior no Grupo Câncer. Na análise longitudinal do Grupo Câncer, documentou-se maior 

ingestão de ácido pantotênico e de cálcio entre a primeira e a segunda avaliação, além do 

aumento na ingestão de vitamina B12 entre a primeira e a segunda avaliação e a primeira e a 

terceira avaliação. Não houve diferença na ingestão das demais vitaminas em nenhum 

momento do estudo (Tabela 12). Em relação à ingestão de minerais, os pacientes do Grupo 

Câncer apresentaram menor consumo de fósforo em relação ao Grupo Controle. Não houve 

diferença estatística em relação ao consumo dos demais minerais (Tabela 13).  
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Tabela 11 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados de ingestão de energia e macronutrientes de pacientes do 

Grupo Câncer e de voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

VET (kcal) 1765 (1473-2057) 1650 (1232-2068) 1604 (1108-2101) 2141 (1860-2412)  

Proteínas (g) 60,7 (46,8-74,6) 59,2 (41,8-76,6) 60,8 (42,9-78,7) 73,8 (63,9-89,9)  

Proteínas (% VET) 13,7 (11,2-16,2) 14,7 (12,6-16,7) 15,1 (13,0-17,2) 14,7 (12,7-16,0)  

Carboidratos (g) 228 (182-273) 215 (161-269) 213 (149-276) 296 (253-316)  

Carboidratos (%VET) 51,3(46,1-56,4) 53,3 (47,9-58,7) 52,3 (46,5-58,8) 53,4 (49,3-57,0)  

Lipídios (g) 67,8 (53,5-82,1) 61,2 (40,6-81,8) 57,3 (38,9-75,7) 71,0 (60,5-97,6)  

Lipídios (% VET) 35,0 (29,4-40,6) 30,7 (25,7-35,8) 32,2 (26,9-37,5) 31,6 (27,1-36,1)  

Colesterol (g) 160 (89-226) 162 (91-309) 128 (81-271) 121 (117-229)  

Gordura saturada (g) 11,9 (10,3-17,7) 12,2 (9,7-25,5) 16,1 (11,1-21,4) 16,4 (13,5-25,4)  

Gordura 

monoinsaturada (g) 
14,8 (13,4-22,3) 15,7 (11,0-22,6) 16,6 (11,8-23,2) 20,0 (17,7-40,4)  

Gordura 

poliinsaturada (g) 
19,4 (14,0-23,9) 18,6 (11,2-23,3) 18,8 (10,1-24,7) 20,1 (15,8-28,4)  

VET: valor energético total 
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Tabela 12 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de vitaminas dos pacientes do Grupo Câncer e dos 

voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Vitamina A (RE) 1210 (527-1892) 1362 (626-2098) 1557 (639-2746) 962 (643-2250)  

Tiamina (mg) 1,4 (0,8-1,9) 1,7 (1,1-2,3) 1,4 (1,0-1,8) 1,7 (1,5-2,0)  

Riboflavina (mg) 1,5 (0,9-2,1) 1,8 (1,1-2,5) 2,9 (0,1-5,7) 1,5 (1,2-1,9)  

Niacina (mg) 15,8 (9,6-22,0) 18,1 (11,8-24,3) 14,7 (8,7-20,7) 15,8 (14,4-20,3)  

Ác. pantotênico (mg) 4,5 (2,2-6,7) 5,3 (3,1-7,5) 4,9 (2,9-7,0) 4,8 (4,2-6,5) a (p<010) 

Piridoxina (mg) 1,6 (1,0-2,2) 1,6 (1,0-2,2) 1,5 (1,0-2,0) 1,7 (1,4-1,9)  

Vitamina B12 (µg) 2,7 (1,0-4,4) 3,4 (1,7-5,2) 3,5 (2,1-4,8) 2,9 (2,4-4,0) 
a (p<0,10) 

b (p<0,10)  

Vitamina C (mg) 115 (44-185) 382 (-159-924) 130 (41-219) 151 (126-261) # (p<0,05) 

Vitamina E (mg) 28,4 (20,7-36,1) 24,7 (16,2-33,3) 24,8 (13,0-36,6) 10,3 (9,2-12,9) # (p<0,05) 

Ácido fólico (µg) 170 (72-268) 242 (139-345) 235 (143-327) 380 (303-484) # (p<0,05) 

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação no Grupo Câncer 

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 
#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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Tabela 13 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de minerais pacientes do Grupo Câncer e 

dos voluntários do Grupo Controle. 

 
Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Cálcio (mg) 697 (301-1092) 954 (549-1358) 824 (556-1092) 666 (544-1155) a (p<0,10) 

Fósforo (mg) 918 (610-1227) 1057 (717-1396) 965 (682-1247) 1168 (967-1493) # (p<0,05) 

Ferro (mg) 12,0 (8,2-15,7) 14,4 (7,2-21,5) 13,3 (9,0-17,6) 12,8 (11,6-14,5)  

Zinco (mg) 11,0 (6,8-15,2) 10,0 (5,5-14,5) 12,0 (7,3-16,7) 8,6 (7,9-111,0)  

Cobre (mg) 1,3 (0,9-1,8) 1,7 (0,9-2,5) 1,4 (0,9-1,8) 1,3 (1,1-1,6)  

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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4.2.4. Avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional 

Os dados da avaliação clínica e do estado nutricional são mostrados na Tabela 14, 

assim como os valores de referência do laboratório da Instituição. A média dos valores 

encontrados estavam dentro dos valores de referência, exceto pelo aumento da proteína C 

reativa e menores concentrações da transferrina. 

 

 

 

 

 

Tabela 14 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da 

avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional de pacientes do Grupo Câncer no início 

do estudo.  

Exame Resultados Valores de Referência 

Glicemia (mg/L) 91,3 (83,7-98,8) 70 a 100 

Uréia (mg/dL) 34,9 (24,4-45,3) 10 a 50 

Creatinina (mg/dL) 1,08 (0,78-1,37) 0,7 a 1,5 

AST/TGO (U/L) 16,0 (13,4-18,7) M:<38/F:<32 

ALT/TGP (U/L) 13,7 (9,7-17,7) M:<41/F:<31 

Hemoglobina (g/dL) 12,4 (11,4-13,3) M:13,5-17,5/F:12-15,5 

VCM (fL) 86,3 (81,5-91,1) M:81-95 /F:82-98 

Linfócitos (células/µL) 2107 (1779-2436) 900 a 2900 

Proteínas totais (g/dL) 7,1 (6,6-7,6) 6,4-8,2 

Albumina (g/dL) 4,0 (3,8-4,2) 3,5-5,0 

Transferrina (mg/dL) 182 (160-205) 250-310 

Proteína C Reativa (mg/dL) 1,8 (0,5-3,1) 0,5 

Ferritina (ng/dL) 168 (102-234) M:28-397/F:6-159 

Ferro (µg/dL) 73,3 (52,5-94,0) 35-140 

Zinco (µg%) 86,8 (78,2-95,4) 50-120 

Cobre (µg%) 132 (105-158) 70-140 

Vitamina B12 (pg/mL) 434 (247-622) 174-879 

Ácido fólico (ng/mL) 7,8 (4,6-10,9) 3-17 

Vitamina A (µmol/L) 1,7 (1,2-2,0) 1,04-2,43 

Vitamina E (µmol/L) 28,6 (24,1-33,1) 23-27 

Vitamina C (µmol/L) 10,8 (4,5-17,0) >22 
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4.2.5. Avaliação dos Níveis Séricos dos Ácidos Graxos 

 Os níveis séricos, expressos em porcentagem da área total, dos ácidos graxos 

saturados, monoinsaturados e polinsaturados são apresentados na Tabela 15.  

 Ao comparar o Grupo Câncer, antes do início do tratamento, com o Grupo Controle, 

não foi encontrada diferença nos ácidos graxos saturados. Nos ácidos graxos 

monoinsaturados, houve diferença apenas no ácido nervônico, que foi maior no Grupo 

Câncer, enquanto que nos ácidos graxos polinsaturados foram encontradas menores 

concentrações dos ácidos gama linolênico e alfa linolênico no Grupo Câncer. 

 Já na estudo longitudinal do Grupo Câncer, apenas o ácido graxo lignocérico 

apresentou diferença ao longo do tempo. Sua concentração foi menor na comparação entre a 

primeira e a segunda avaliação. Os demais ácidos graxos permaneceram inalterados. 
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Tabela 15 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) de ácidos graxos séricos de pacientes do Grupo Câncer e de voluntários 

do Grupo Controle, expresso como porcentagem total da área. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 

Análise estatística 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 
1ª  Avaliação vs 

Controle 

Longitudinal 

Ácidos graxos saturados       

C16:0 (Hexadecanóico/Palmítico) 
22,6  

(21,1-24,2) 

23,8  

(22,6-25,0) 

23,6  

(22,1-25,2) 

23,6 

 (22,2-24,9) 
 

 

C18:0 (Octadecanóico/Esteárico) 
7,7  

(7,3-8,0) 

7,4 

 (7,0-7,7) 

7,5  

(7,1-7,9) 

7,48 

 (7,24-7,73) 
 

 

C20:0 (Eicosanóico/Araquídico) 
0,18  

(0,17-0,20) 

0,18  

(0,15-0,21) 

0,18  

(0,15-0,20) 

0,19 

 (0,16-1,21) 
 

 

C22:0 (Docosanóico/Behêico) 
0,60  

(0,52-0,69) 

0,55  

(0,46-0,64) 

0,57  

(0,47-0,67) 

0,61 

 (0,53-0,69) 
 

 

C24:0 (Lignocérico) 
1,65  

(0,54-1,76) 

0,55  

(0,45-0,65) 

0,56  

(0,44-0,68) 

0,62 

 (0,55-0,68) 
 

a (< 0,05) 

Ácidos graxos monoinsaturados       

C16:1 (Hexadecenóico/Palmitoléico) 
1,76  

(1,31-2,20) 

1,80  

(1,45-2,16) 

1,73  

(1,34-2,11) 

1,86  

(1,50-2,21) 
 

 

C18:1n9 (Octadecenóico/Oleico) 
19,9  

(18,4-21,4) 

21,1  

(19,6-22,6) 

21,0 

 (19,8-22,2) 

20,7  

(18,1-23,2) 
 

 

C24:1n9 (Tetracosenóico/Nervônico) 
1,20  

(1,00-1,39) 

1,16  

(0,89-1,43) 

1,18  

(0,93-1,43) 

0,71  

(0,60-0,82) 
<0,05 

 

Ácidos graxos polinsaturados       

C18:2n6cis (Octadecadienóico/Linoleico) 
31,9 

 (29,2-34,7) 

29,4 

 (27,3-31,5) 

31,4  

(28,7-34,0) 

31,9  

(29,2-34,7) 
 

 

C18:3n6 (Gama Linoleico) 
0,41 

 (0,24-0,58) 

0,34 

 (0,22-0,46) 

0,37 

 (0,19-0,55) 

0,58  

(0,42-0,74) 
<0,10 

 

C18:3n3 (Alfa Linolênico) 
0,66 

 (0,53-0,79) 

0,63  

(0,48-0,78) 

0,73 

 (0,52-0,93) 

0,83  

(0,69-0,97) 
<0,10 
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Continuação 

C20:2 cis (Eicosadienoico) 
0,30 

 (0,18-0,41) 

0,25  

(0,20-0,30) 

0,32 

 (0,23-0,41) 

0,27 

 (0,23-0,30) 
 

 

C20:3n6cis8,11,14 (Eicosatrienóico) 
2,44 

 (1,70-3,19) 

1,91  

(1,53-2,30) 

1,67 

 (1,28-2,07) 

1,63  

(1,39-1,87) 
 

 

C20:4n6 (Eicosatrienóico/Araquidônico) 
7,75  

(6,55-8,95) 

8,39  

(6,98-9,81) 

7,64  

(6,18-9,11) 

7,39  

(6,46-8,32) 
 

 

C20:5n3 (Eicosapentanóico/EPA) 
0,35  

(0,25-0,45) 

0,38  

(0,26-0,51) 

0,34  

(0,21-0,47) 

0,44  

(0,33-0,55) 
 

 

C22:6n3 (Docosahexaenóico/DHA) 
1,34  

(1,14-1,54) 

1,31  

(1,14-1,49) 

1,31  

(1,11-1,51) 

1,18  

(1,04-1,31) 
 

 

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação no Grupo Câncer 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Avaliação dos efeitos adversos relacionados ao tratamento oncológico  

No presente estudo, as principais queixas relacionadas ao tratamento oncológico foram 

a redução da ingestão de alimentos, a saliva espessa com alteração no paladar e náuseas. 

Chama a atenção o fato que um pequeno número de pacientes já iniciou o tratamento 

oncológico relatando anorexia e que a ocorrência deste sintoma se manteve praticamente 

inalterada no decorrer da terapia. Não foi possível atribuir a redução da ingestão alimentar 

pela alteração do apetite, considerando que este se manteve inalterado durante o tratamento. 

Entretanto, embora o número de casos de xerostomia e de vômitos tenha sido pequeno, tais 

sintomas podem explicar a perda de peso, somado ao fato que havia dificuldade de deglutição 

nos pacientes com neoplasia esofágica.   

Queixas semelhantes às documentadas no presente estudo também foram relatadas por 

Borges e colaboradores (2010), como náusea (17,5% dos pacientes) e alteração no paladar 

(8,4% dos pacientes). Náuseas, vômitos, anorexia e constipação também foram os sintomas 

gastrointestinais mais relatados por Dias e colaboradores (2006). Em um estudo realizado com 

50 pacientes com câncer em diferentes sítios tumorais, Chatterjee e colaboradores (2014) 

relacionam as náuseas (90% dos pacientes) e os vômitos (82% dos pacientes) com toxicidade 

das drogas anti-neoplásicas.  

 

5.2. História de perda ponderal e composição corporal  

A perda de peso de pacientes com câncer é um tema bastante explorado na literatura. 

A maioria dos estudos avalia a perda de peso a longo prazo após o tratamento (Ren et al., 

2015; Magalhães et al., 2008), durante a internação para intervenção cirúrgica (Leandro-

Merhi et al., 2008) ou no pós-operatório (Toxopeus et al., 2015; Marin et al., 2010). Poucos 

estudos avaliam a perda de peso durante a quimio e radioterapia (Firme & Gallon, 2010; 

Jeffery et al., 2012). A importância de avaliar a alteração ponderal durante o tratamento 

oncológico deve-se ao fato que esse parâmetro é um indicador de pior prognóstico (Hess et 

al., 2007). 

No presente estudo, todos os pacientes relataram peso usual acima do peso aferido no 

momento da primeira avaliação, com média de perda ponderal de 17% do peso corpóreo. No 

estudo que avaliou perda de peso em pacientes submetidos à quimioterapia com câncer 
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gastrintestinal, foi observado perda de peso de 7,7% em relação ao usual antes do diagnóstico 

da doença (Attar et al., 2012). Nós documentamos que durante o tratamento oncológico (na 

segunda e na terceira avaliações), a grande maioria dos pacientes apresentou perda de peso em 

relação ao peso inicial. Semelhante aos nossos achados, a perda de peso ocorreu em 100% dos 

pacientes entre o momento do aparecimento dos primeiros sintomas relacionados ao câncer 

até o início do tratamento oncológico (Firme & Gallon, 2010). O número de pacientes com 

perda de peso documentado no presente estudo foi superior ao encontrado por Tartari e 

colaboradores (2010) em  50 pacientes com diferentes sítios tumorais, em que foi observada 

perda de peso em 33% dos indivíduos e que 40% dos pacientes ganharam peso durante o 

tratamento oncológico. A divergência dos dados apresentados no presente estudo pode ser 

atribuída ao fato que o estudo de Tartari e colaboradores (2010) incluíram indivíduos com 

neoplasia mamária, que sabidamente apresentam ganho poderal durante a quimioterapia 

(Harvil et al., 2004), pela maior ingestão alimentar, decréscimo da atividade física, alteração 

da taxa metabólica basal ou menopausa (Kutynec et al., 1999). Por outro lado, Jeffery e 

colaboradores (2012) observaram perda de peso em 62,5% dos pacientes com câncer de 

cabeça e pescoço durante a radioterapia, situação em que há grave comprometimento da 

ingestão alimentar por dificuldade mecânica ou pelos efeitos colaterais do tratamento. A perda 

de peso ocorreu em 55% dos pacientes submetidos ao tratamento oncológico, sendo que a 

metade dos casos apresentava manifestações gastrintestinais e diminuição da ingestão 

energética (Dias et al., 2006). 

No presente estudo, a redução do peso corporal foi progressiva e significativa durante 

o tratamento oncológico. Em relação aos sujeitos controles, os pacientes oncológicos já 

apresentavam menor peso corpóreo mesmo antes do início do tratamento. Ao final do estudo, 

os pacientes perderam média de 9,0% do peso corporal. Em pacientes submetidos à 

radioterapia para câncer de cabeça e pescoço, Jeffery e colaboradores (2012) documentaram 

que a perda de peso foi de 5,9% ao final do tratamento. Em pacientes com diferentes sítios 

tumorais, entre os 33% dos indivíduos que perderam peso, a maioria apresentou redução 

maior ou igual a 7,5% do peso corporal em três meses (Tartari et al., 2010).  

 

5.3. Ingestão de nutrientes 

Nós não documentamos diferença na ingestão energética total do Grupo Câncer 

durante o tratamento e quando comparado ao Grupo Controle. Similar ao nosso achado, não 

foi encontrada diferença na ingestão energética de pacientes com câncer de pulmão, ovário e 

mama durante a quimioterapia (Ovesen et al., 1991) e em pacientes com câncer de mama 
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antes e após a quimioterapia (Verde, 2007). Mulheres com câncer cervical uterino não 

apresentaram diferença na ingestão energética quando comparadas ao grupo controle e no 

decorrer do estudo, exceto aquelas que apresentaram náusea e vômitos (Lisboa, 2006).  

 No entanto, a diminuição na ingestão energética foi observada nos pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço submetidos ao tratamento oncológico (Kubrak et al., 2013) e 

houve correlação linear entre a diminuição da ingestão energética e a perda de peso em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço durante a radioterapia (Nourissat et al., 2011). Em 

pacientes sob quimioterapia por diferentes sítios tumorais, a ingestão energética foi de 1875± 

200 kcal e menor do que a recomendação estimada de 2100 kcal/dia (Tartari et al., 2010). 

No presente estudo, a ingestão de macronutrientes dos pacientes com neoplasia do 

trato digestório superior não diferiu do Grupo Controle e permaneceu inalterada no decorrer 

do tratamento. Resultado similar foi observado em pacientes com câncer de mama antes do 

início e após a quimioterapia (Verde, 2007). A ingestão de proteína foi menor nas mulheres 

com câncer cervical uterino em relação às voluntários do grupo controle e se manteve 

inalterada durante a radioterapia (Lisboa, 2006). Durante a quimioterapia para câncer de 

mama, a média do percentual de macronutrientes foi adequada, embora as alterações do olfato 

fossem associadas com o consumo reduzido de carboidratos (Cattafesta et al., 2014) 

Assim como no presente estudo, durante a quimiterapia para câncer de mama não 

houve alterações na ingestão das vitaminas A, C e E, ácido fólico e zinco (Verde, 2007). Em 

pacientes com diferentes sítios tumorais sob quimioterapia, o consumo médio diário de cálcio 

(612 mg), vitamina C (99 mg) e ferro (13,9 mg) foram relativamente próximos às 

recomendações (Tartari et al., 2010) e similares aos valores observados no presente estudo. 

Em estudo nacional desenvolvido com 30 pacientes de classe socioeconômica e escolaridade 

elevada acompanhadas por profissional nutricionista durante a quimioterapia para câncer de 

mama, o consumo de vitamina C, fósforo, ferro, selênio e zinco foram adequados em relação 

às recomendações (Cattafesta et al., 2014). Entretanto, as queixas digestivas que se seguem à 

administração das drogas antineoplasicas interferiram negativamente no consumo de vitamina 

C, ferro, selênio e vitamina E (Cattafesta et al., 2014). A mucosite se relacionou com a 

quantidade consumida de ferro e de selênio, enquanto a redução no consumo de vitamina C 

foi atribuída à disgeusia e mucosite, que resultou em redução na ingestão de alimentos fontes 

desta vitamina (Cattafesta et al., 2014).  

No presente estudo, o consumo de vitamina B12 aumentou longitudinalmente durante o 

tratamento oncológico. Não identificados dados na literatura que avaliaram o consumo de 

vitamina B12 durante o tratamento oncológico, mas levantamos a hipótese que o aumento do 
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consumo dessa vitamina seja atribuído à maior ingestão de alimentos de origem animal (leite, 

carne e ovos) por orientação dietética dos profissionais envolvidos.  

Pacientes com câncer gastrintestinal também apresentaram valores plasmáticos 

reduzidos de vitamina C (Georgiannos et al., 1993), porém os autores associaram essa 

redução a ingestão diminuída desta vitamina. No presente estudo, a ingestão de vitamina C foi 

maior do que a recomendada pela Dietary Reference Intakes - DRI (90 mg por dia), o que 

afasta a hipótese dessa associação. Diferente dos nossos resultados, pacientes com carcinoma 

de células escamosas de cabeça e pescoço que apresentavam níveis plasmáticos normais de 

ácido ascórbico (31,9 µmol/L) e declínio (23,3 µmol/L) durante a radioterapia (Sakhi et al., 

2009). Nossos pacientes apresentavam baixos níveis plasmáticos de vitamina C mesmo antes 

do início da quimioterapia e esta condição de hipovitaminose poderia justificar as dosagens 

posteriores inalteradas.  

 

5.4. Avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional 

No presente estudo, não foram observadas alterações nos marcadores de avaliação 

laboratorial clínica e do estado nutricional durante a quimioterapia. Os valores de proteínas 

totais, albumina, ferritina, ferro, zinco, cobre, vitamina B12, ácido fólico e vitamina A 

permaneceram dentro da faixa de normalidade durante o estudo. Embora a concentração da 

proteína total e a albumina permanecessem dentro da faixa de normalidade, a média dos 

valores de transferrina foi abaixo dos valores de referência durante todo o estudo enquanto 

que a concentração de proteína C reativa manteve-se acima dos valores de referência. Tais 

dados indicam a existência de processo inflamatório desde o início do tratamento oncológico, 

a considerar os valores reduzidos de transferrina e aumentos de PCR durante o estudo. A 

presença do tumor e o procedimento cirúrgico podem ter desencadeado uma resposta 

inflamatória sistêmica que resultou na produção de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1 

–IL-1, interleucina-6 - IL-6 e fator de necrose tumoral-alfa -TNF-alfa) (Halliwell, 2007; Plata-

Salamán, 1998). Laboratorialmente, a produção aumentada do TNF-α e das IL1 e IL6 

manifestam-se pela maior síntese de proteínas positivas de fase aguda como a proteína-C 

reativa (PCR), fibrinogênio, α-antitripsina, ceruloplasmina, glicoproteína e haptoglobina 

(Garófolo & Pertrilli, 2006). Paralelamente, ocorre redução na síntese de proteínas de fase 

aguda negativas, como a albumina, a pré-albumina e transferrina (Garófolo & Pertrilli, 2006). 

 A albumina tem meia vida de cerca de 20 dias é considerada um indicador tardio de 

alterações do estado nutricional após intervenções cirúrgicas (Ihara et al., 2003). Entretanto, 

esta proteína não é considerada um bom marcador do estado protéico visceral por ser pouco 
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sensível a alterações agudas do estado nutricional, ser influenciada por inúmeros fatores não 

nutricionais (Jeejeebhoy, 1998) e ter meia vida prolongada. A transferrina é uma beta 

globulina transportadora de ferro no plasma (Smith & Mullen, 1991), sendo considerada uma 

proteína de vida média intermediária (aproximadamente oito dias). Aguilar-Nascimento e 

colaboradores (2007) avaliaram os níveis de albumina e transferrina em 32 pacientes 

submetidos a operações gastrointestinais de grande porte, antes do procedimento cirúrgico, no 

2º e 5º dia de pós-operatório. Após a cirurgia, houve uma redução significante na 

concentração de transferrina, independente da ocorrência de infecção (Aguilar-Nascimento et 

al., 2007). A PCR é uma proteína de fase aguda positiva e sua concentração aumenta 

rapidamente em resposta a vários estímulos inflamatórios, particularmente em resposta a IL6 

e outras citocinas (Gabay & Kushner, 1999). Na rotina, a PCR é um dos marcadores 

inflamatórios mais comumente usados, devido sua sensibilidade e baixo custo. Recentemente, 

foi mostrado que a persistência de valores aumentados de PCR está associada com pior 

prognóstico e progressão do linfoma (Troppan et al., 2014). Yang e colaboradores (2007) 

demonstrou que o PCR estimula a proliferação celular sob condições de estresse e protege as 

células do mieloma da apoptose induzida pelas drogas antineoplásicas. Neste contexto, é 

possível que os pacientes do presente estudo que apresentaram persistência de valores 

elevados de PCR tenham pior prognóstico que aqueles em que houve a normalização desse 

marcador inflamatório.  

 

5.5.  Avaliação dos ácidos graxos séricos  

 

5.5.1. Ácidos graxos saturados 

 No presente estudo, não houve diferença na  porcentagem total da área dos ácidos 

graxos saturados (palmítico, esteárico, araquídico, behêico e lignocérico) entre o Grupo 

Câncer antes do início do tratamento oncológico quando comparado com o Grupo Controle. 

Além disso, não houve diferença na análise longitudinal dos ácidos graxos saturados no 

Grupo Câncer, exceto pela redução do ácido lignocérico entre a primeira e a segunda 

avaliação.  

 Em estudo europeu multicêntrico que incluiu 238 pacientes com câncer gástrico, a 

concentração plasmática do ácido palmítico foi semelhante àquela encontrada em 626 sujeitos 

controles (Chaje`s et al., 2011). Crianças com leucemia linfóide (n=9) e mielóide (n=11) 

aguda apresentaram concentração de palmítico na membrana fosfolipídica semelhante àquelas  
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do grupo controle (n=21) (Ágatha et al, 2001). Diferente dos nossos achados, menores 

concentrações de ácido palmítico foram documentados em 29 mulheres com câncer de colo 

uterino (Lisboa et al., 2008) e em 17  pacientes com câncer colon-retal (Baro et al., 1998). Por 

outro lado, quando comparados com controles saudáveis, o ácido palmítico foi maior em 98 

pacientes com câncer de bexiga (McClinton et al., 1991), de pâncreas (n=15), esôfago (n=35) 

e pulmão (n=22) (Leeuwen et al., 2012). A concentração sérica do ácido palmítico foi maior 

em 47 pacientes com Linfoma não-Hodgkin quando comparados com 29 controles saudáveis 

(Cvetkovic et al., 2010). Estudo recente documentou maior concentração do ácido palmítico 

em 18 pacientes com câncer de pulmão em relação a 20 sujeitos controles (Miyamoto et al., 

2015), de forma que os autores sugerem que a dosagem desse ácido graxo saturado seja 

utilizada no diagnóstico da neoplasia pulmonar em conjunto com outros biomarcadores 

(Miyamoto et al., 2015). 

 Na avaliação longitudinal do ácido palmítico, nossos resultados são concordantes com 

os dados publicados por  Lisboa (2006) e Murphy e colaboradores (2012). Entretanto, o ácido 

palmítico foi maior apenas nos pacientes com Linfoma não-Hodgkin com evolução 

desfavorável por morte ou toxicidade (Cvetkovic et al., 2013).  

Os níveis circulantes de ácido palmítico são influenciados pela ingestão de etanol 

(Siler et al., 1999), que foi um critério de exclusão no presente estudo. O ácido palmítico é o 

principal produto final da síntese de ácido graxos e seus níveis circulantes têm sido 

considerado como um biomarcador da lipogênese de novo (Lemaitre et al., 2015). A ausência 

de alterações na concentração do ácido palmítico no presente estudo pode sugerir que não 

houve mudança na lipogênese de novo nos pacientes com neoplasia de esôfago e estômago 

quando comparados com sujeitos controles e também durante o tratamento oncológico.  

 Em nosso estudo, a concentração do ácido esteárico nos pacientes com câncer foi 

semelhante àquela observada nos controles, cujos resultados são concordantes com aqueles 

conduzidos no câncer de estômago (Chaje`s et al., 2011), de esôfago, pulmão e pâncreas 

(Leeuwen et al., 2002) e crianças com leucemia linfóide e mielóide aguda (Agatha et al, 

2001). Menores concentrações do ácido esteárico foram encontradas em pacientes com câncer 

colon-retal (Baro et al., 1998) e no linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010). Pacientes 

com câncer de bexiga (McClinton et al., 1991) e mulheres com câncer de colo uterino (Lisboa 

et al., 2008) apresentaram maior concentração do ácido esteárico em relação aos controles. A 

avaliação longitudinal do ácido esteárico no presente estudo foi semelhante ao documentado 

em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006), de pulmão (Murphy et al., 2012) e 

linfoma não- Hodgkin (Cvetkovic et al., 2013).  
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Estudos de curta duração têm demonstrado que o maior consumo de alimentos ricos 

em ácido esteárico aumenta a proporção desse ácido graxo na circulação (Lichtenstein et al., 

2003; Vega-López et al., 2006). Essa relação não foi encontrada em alguns estudos de longa 

duração (Sun et al., 2007), sugerindo que os níveis sanguíneos do ácido esteárico não refletem 

a sua ingestão (Etzioni et al., 1998). Estudos in vitro mostraram que o ácido esteárico inibe a 

proliferação de linhagens de células cancerígenas (Cvetkovic et al., 2009; Evans et al., 2009) 

e sua baixa concentração em pacientes com câncer pode estar relacionada com o pior 

prognóstico (Cvetkovic et al., 2013).   

 Nós documentamos que as concentrações do ácido araquídico, ácido behêico e ácido 

lignocérico foram semelhantes nos pacientes com câncer de esôfago e estômago quando 

comparados aos controles. Exceto pelo ácido lignocérico que foi maior em pacientes com 

câncer de colo uterino, Lisboa e colaboradores (2008) observaram valores do ácido araquídico 

e do ácido behêico semelhantes aos controles. O ácido lignocérico foi indetectável em 

pacientes com câncer hepático e na leucemia mielóide aguda sem acometimento hepático, 

enquanto que esse ácido graxo foi detectável na cirrose hepática, indicando que tais resultados 

não podem ser atribuídos às alterações no metabolismo hepático (Patterson et al., 2011).  

Na avaliação longitudinal feita durante o tratamento oncológico, nós não 

documentamos diferenças na concentração do ácido araquídico e behêico e evidenciamos  

redução do ácido lignocérico entre a 1ª e 2ª avaliação, resultado semelhante ao encontrado em 

pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006).  

 Sabe-se que os ácidos graxos saturados de cadeia muito longa (20:0, 22:0 e 24:0) 

influenciam na homeostase hepática, na função da retina e na atividade anti-inflamatória 

(Kihara, 2012). Tais AGs são derivados de fontes alimentares como amendoim e o óleo de 

canola (Fretts et al., 2014) e podem ser produzidos pelo elongamento do 18:0  (Jakobsson et 

al., 2006; Guillou et al., 2010). A síntese endógena dos ácidos graxos saturados de cadeia 

muito longa poderia justificar o fato de que o 20:0 e 22:0 mantiveram semelhantes aos 

controles e inalterados durante o tratamento oncológico. Os estudos disponíveis na literatura 

não determinam os valores desses ácidos graxos saturados e o seu papel na saúde e na doença 

é pouco conhecido. Não podemos afastar a hipótese de que a redução do ácido lignocérico 

deva-se a um efeito da quimioterapia, por distúrbios gastrintestinais com redução da 

biodisponibilidade e da absorção de ácidos graxos, além de alterações metabólicas no 

metabolismo dos ácidos graxos (Murphy et al., 2012).  

 

 



70 

 

5.5.2. Ácidos graxos monoinsaturados 

 Em relação aos ácidos graxos monoinsaturados palmitoléico e oleico, o presente 

estudo documentou que os pacientes com câncer apresentavam resultados semelhantes aos 

sujeitos controles antes do início do tratamento oncológico e permaneceram inalterados 

durante o tratamento. Por outro lado, o ácido nervônico foi maior nos pacientes com câncer 

em relação aos controles e sua concentração foi mantida alta até o final do tratamento 

oncológico. 

 A concentração do ácido palmitoléico foi semelhante nos pacientes com câncer e 

controles, resultado também documentado em crianças (Agatha et al, 2001) e adultos 

(Patterson et al., 2011) com leucemia, em mulheres com câncer de colo uterino (Lisboa et al., 

2008), pacientes com câncer gástrico (Chaje`s et al., 2011) e hepático (Patterson et al., 2011). 

Por outro lado, pacientes com linfoma não-Hodkgin apresentaram menores concentrações 

séricas do ácido palmitoléico em comparação ao grupo controle (Cvetkovic et al., 2010). O 

ácido palmitoleico teve concentrações não detectáveis nos indivíduos que desenvolveram  

toxicidade ou morte, sugerindo que esse ácido graxo possa ter papel importante na 

carcinogênese e/ou progressão do câncer (Cvetkovic et al., 2013). Na avaliação longitudinal, 

nossos resultados foram semelhantes aos documentados  em pacientes com câncer de colo 

uterino (Lisboa, 2006). Por outro lado, Cvetkovic e colaboradores (2013) observaram 

aumento da concentração do ácido palmitoléico ao final do tratamento para linfoma não-

Hodgkin. 

 As concentrações semelhantes do ácido oléico nos nossos pacientes com câncer em 

relação ao controle são concordantes com os dados obtidos em pacientes com câncer de colo 

uterino (Lisboa et al., 2008) e em crianças com  leucemia (Agatha et al.,2001). Concentrações 

menores foram encontradas em pacientes com câncer colon-retal (Baro et al., 2008), doença 

prostática maligna (Chaudry et al., 1991) e outras doenças malignas (Engan et  al.,1995). 

Entretanto, estudo desenvolvidos  com câncer de bexiga (McClinton et al.,1991), linfoma 

não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010) e câncer gástrico (Chaje`s et al., 2011) encontraram 

maiores concentrações de ácido oléico em pacientes com câncer em comparação aos controles 

saudáveis. Na análise longitudinal do ácido oléico nossos resultados são semelhantes àqueles 

de Lisboa (2006) e Murphy e colaboradores (2012). Por outro lado, esse ácido graxo reduziu 

ao final da quimioterapia para linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2013). 

 No presente estudo, a concentração sérica do ácido nervônico foi maior no pacientes 

com câncer de esôfago e estômago em comparação com o Grupo Controle e permaneceu alto 
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durante o tratamento oncológico. Contrariamente aos nossos achados, a concentração do ácido 

nervônico em pacientes com câncer hepático e leucemia mielóide aguda foi 3,4 vezes menor 

em relação àqueles com cirrose hepática e em voluntários saudáveis (Patterson et al., 2011). A 

concentração do ácido nervônico foi semelhante em pacientes com melanoma quando 

comparados aos controles (Vinceti et al., 2013). Não identificamos estudos na literatura que 

avaliam a concentração do ácido nervônico durante o tratamento oncológico, assim como o 

seu significado na neoplasia. Em pacientes com doença renal crônica em estágio 5, o ácido 

nervônico foi um forte preditor de mortalidade  (Shearer et al., 2012). O ácido nervônico é 

encontrado em membranas lipídicas, sendo mais abundante em esfingolipídeos (Shearer et al., 

2012). Na doença renal, as alterações no metabolismo da esfingomielina são bem conhecidos 

como mediadores inflamatórios e de apoptose (Jo et al., 2008). O elo entre a inflamação 

crônica e a concentração do ácido nervônico tem sido pouco explorado e há necessidade de 

estudos que expliquem o aumento desse ácido graxo antes e durante o tratamento oncológico.   

 

5.5.3. Ácidos graxos polinsaturados 

 Em relação aos ácidos graxos polinsaturados, não houve diferença entre o Grupo 

Câncer e Controle, mas documentou-se menores valores de ácido gama linolênico e alfa 

linolênico nos pacientes com Câncer e suas concentrações foram mantidas até o término do 

tratamento oncológico.   

 No nosso estudo, encontramos valores semelhantes entre os sujeitos com câncer e os 

voluntários controles em relação ao ácido linoléico, mesmo resultado demonstrado em 

estudos que avaliaram pacientes com câncer gástrico (Chaje´s et al., 2011), pulmonar 

(Leeuwen et al., 2002), melanoma (Vinceti et al., 2013) e crianças com leucemia mielóide 

aguda (Agatha et al., 2001). Entretanto, estudos que avaliaram crianças com leucemia linfóide 

aguda (Agatha et al., 2001), mulheres com câncer colo uterino (Lisboa et al., 2008), pacientes 

com neoplasia cólon-retal (Baro et al., 1998), de esôfago e de pâncreas (Leeuwen et al., 

2002), de bexiga (McClinton et al., 1991), pacientes com hepatocarcinoma (Patterson et al., 

2011) e linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010) encontraram valores menores no Grupo 

Câncer em relação ao Grupo Controle. 

 Na avaliação longitudinal da concentração do ácido linoléico, nossos resultados são 

semelhante àqueles obtidos com pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006) e de 

pulmão (Murphy et al., 2012). Os indivíduos que não completararm o tratamento oncológico 

para câncer de pulmão apresentaram menor concentração do ácido linoléico (Murphy et al., 
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2012). Por outro lado, o ácido linoléico manteve-se inalterado durante a quimioterapia para 

linfoma não-Hodgkin, mas aumentou ao final do tratamento e relacionou-se à resposta à 

terapia (Cvetkovic et al., 2013). 

 Nosso estudo demostrou menor concentração do ácido graxo gama-linolênico em 

pacientes com câncer em relação aos controles saudáveis, o que foi concordante com estudos 

conduzidos em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa et al., 2008) e pancreático 

(Leeuwen et al., 2002). Entretanto, a concentração do ácido gama-linolênico em pacientes 

com câncer de pulmão, de esôfago (Leeuwen et al., 2002) e de estômago (Chaje´s et al., 

2011) foi semelhante àquela observada em sujeitos saudáveis. Não identificamos na literatura 

estudos que dosem esse ácido graxo durante a terapia oncológica.  

A menor concentração do ácido graxo alfa-linolênico nos nossos pacientes em relação 

aos controles é concordante com os resultados obtidos em pacientes com câncer de cólon 

(Baro et al., 1998). Por outro lado, mulheres com câncer de colo uterino (Lisboa et al., 2008), 

pacientes com câncer de bexiga (McClinton et al., 1991), estômago (Chaje´s et al., 2011) e 

em crianças com leucemia (Ágatha et al., 2001) apresentaram  concentrações semelhantes 

desses ácidos graxos em relação aos controles saudáveis. 

 Na análise longitudinal durante o tratamento oncológico, a concentração do ácido alfa-

linolênico vai de encontro àqueles obtidos em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 

2006) e de pulmão (Murphy et al., 2012). Ao final da quimioterapia para linfoma não-

Hodgkin, a concentração do ácido alfa-linolênico foi maior em relação aos outros valores 

(Cvetkovic et al., 2013). 

 A diminuição do ácido alfa-linolênico pode ser atribuída à mudanças na dieta (Baro et 

al., 1998), embora outros autores achem improvável que a ingestão de lipídios influencie nos 

ácido graxo plasmáticos em diferentes estágios do câncer de pulmão (Murphy et al., 2012). A 

diminuição do nível de ácido alfa-linolênico parece estar mais relacionada à menor absorção 

desse ácido graxo no câncer de pâncreas e de esôfago (Leeuwen et al., 2002) ou atribuída às 

alterações metabólicas causadas pelo câncer em si (Baro et al., 1998).  

 A maior conversão do ácido alfa-linolênico em seus metabólitos tem sido atribuída ao 

aumento da atividade da Δ-6-dessaturase (Ágatha et al., 2001). Durante períodos de 

crescimento do tumor, há aumento de demanda de fosfolípidies pelo tumor para replicação 

celular e metabolismo alterado da membramas (Raffelt et al., 2000; Kuliszkiewicz et al., 

1996). 

 Na análise longitudinal durante o tratamento oncológico, a concentração do ácido alfa-

linolênico vai de encontro àqueles obtidos em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 
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2006) e de pulmão (Murphy et al., 2012). Ao final da quimioterapia para linfoma não-

Hodgkin, a concentração do ácido alfa-linolênico foi maior em relação aos outros valores 

(Cvetkovic et al., 2013). 

 A concentração do ácido eicosadienóico documentada no presente estudo foi  

semelhante ao demonstrado em pacientes  com câncer colo uterino (Lisboa et al., 2008) e 

estômago (Chaje´s et al., 2011). Na análise longitudinal feita durante o tratamento 

oncológico, a concentração desse ácido graxo foi mantida, resultado este também 

documentado em mulheres com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006). 

 Em relação ao ácido eicosatrienóico (C20:3 n-6 cis 8,11,14) nossos achados vão de 

encontro aos resultados observados em vários tipos de câncer. Crianças com leucemia linfóide 

e mielóide aguda (Agatha et al., 2001), pacientes com câncer colo uterino (Lisboa et al., 

2008), de bexiga (McClinton et al., 1991), de estômago (Chaje´s et al., 2011), de esôfago, 

pâncres e pulmão (Leeuwen et al., 2002) apresentaram concentração semelhante do ácido 

eicosatrienóico quando comparados a controles saudáveis. Por outro lado, menores valores 

desse ácido graxo foram documentados em pacientes com câncer colon-retal (Baro et al., 

1998), enquanto que maiores valores ocorreram no linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 

2010).  Semelhante às nossas dosagens feitas durante a terapia oncológica, pacientes com 

câncer de colo uterino (Lisboa, 2006) e linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2013) 

também não apresentaram mudança na concentração dessa ácido graxo. 

 Os nossos pacientes com câncer apresentaram concentração semelhante do ácido 

araquidônico em relação aos controles, cujos resultados são concordantes com aqueles 

conduzidos em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa et al. ,2008), de estômago 

(Chaje´s et al., 2011), de esôfago, pâncres e pulmão (Leeuwen et al., 2002) e em crianças com 

leucemia mielóide aguda (Ágatha et al., 2001). A concentração de ácido araquidônico foi 

maior em crianças com leucemia linfóide aguda (Ágatha et al., 2001) e adultos com linfoma 

não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010) em relação aos controles saudáveis. Contrariamente, 

pacientes com com câncer de bexiga (McClinton et al., 1991) e de cólon (Baro et al., 1998) 

apresentaram menor concentração desse ácido graxo. O ácido araquidônico é considerado um 

precursor da produção de prostaglandinas da série 2 (Baro et al., 1998) e outros eicosanóides, 

associados com a promoção e a progressão tumoral (Fernandez et al., 1999). Entretanto, essa 

associação não está de acordo com nossos resultados, assim como nos estudos conduzidos por 

McClinton e colaboradores (1991) e Baro e colaboradores (1998). Não encontramos diferença 

na porcentagem do ácido araquidônico durante a terapia oncológica, resultado este também 
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detectado em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006), de pulmão (Murphy et al., 

2012) e  linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2013). 

 Em relação à concentração de EPA, nossos resultados são concordantes com aqueles 

obtidos em crianças com leucemia (Agatha et al., 2001), pacientes com câncer de estômago 

(Chaje´s et al., 2011), de pulmão e esôfago (Leeuwen et al., 2002). A concentração do EPA 

em mulheres brasileiras com câncer de colo uterino (0,88 ± 0,34%) foi menor (p=0,06) que 

cotroles saudáveis (1,2 ± 0,73%). Menores concentrações de EPA foram encontradas em 

pacientes com câncer de pâncreas (Leeuwen et al., 2002), de bexiga (McClinton et al., 1991), 

linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010) e colon-retal (Baro et al., 1998). 

 Não documentamos diferenças na concentração de EPA durante a terapia, cujos 

resultados são semelhantes àqueles obtidos em pacientes com câncer de pulmão (Murphy et 

al., 2012) e linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2013). Em pacientes com câncer de colo 

uterino houve diminuição EPA durante radioterapia (Lisboa, 2006), atribuída à maior 

peroxidação lipídica resultante do tratamento que resultou em destruição dos ácidos graxos de 

membranas (Lisboa, 2006). Entretanto, seria esperado que todos os ácidos graxos estivessem 

reduzidos, o que não foi documentado no presente estudo e na pesquisa conduzida por Lisboa 

(2006). Neste contexto, não houve mudança nos marcadores de peroxidação lipídica durante o 

tratamento oncológico para neoplasia colón-retal (Ribeiro et al., 2013) e em pacientes com 

neoplasia de esôfago e estômago, em dados não publicados conduzidos pelo nosso grupo 

(Knack, 2015). 

 Nossos pacientes não tiveram diferença na porcentagem de DHA em relação aos 

controles saudáveis, cujos resultados foram similares aos encontrados em pacientes com 

câncer colo uterino (Lisboa et al., 2008), estômago (Chaje´s et l., 2011), pulmão e pâncreas 

(Leeuwen et al., 2002). Outros estudos encontrarm resultados discordantes. Enquanto que 

pacientes com câncer de bexiga (McClinton et al., 1991), colon-retal (Baro et al., 1998) e 

linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 2010) apresentaram menores concentrações de DHA, 

aqueles com com câncer de esôfago (Leeuwen et al., 2002) e crianças com leucemia mielóide 

e linfóide aguda (Agatha et al., 2001) apresentaram maiores valores desse ácido graxo.  

 Nosso estudo não detectou diferença do DHA durante o tratamento oncológico, o que 

vai de encontro ao apresentado em pacientes com câncer de colo uterino (Lisboa, 2006) e de 

pulmão (Murphy et al., 2012). O DHA manteve-se inalterado durante a quimioterapia para 

linfoma não-Hodgkin, mas aumentou ao final do tratamento (Cvetkovic et al., 2013).  
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Existe a hipótese de que a redução dos n-3 precede a depleção de outras classes de 

ácidos graxos e pode servir como um marcador preditivo de sobrevivência e resposta a 

quimioterapia, especialmente para pacientes sob cuidados paliativos (Murphy et al., 2012). 

A redução dos níveis plasmáticos de ácidos graxos n-3 e n-6  foi documentada durante a 

quimioterapia, especialmente após altas doses de drogas antineoplásicas (Pratt et al., 2002). 

Há evidências de que os níveis plasmáticos de AG durante a quimioterapia variam em função 

da evolução da doença, considerando os pacientes que tiveram a doença estabilizada ou 

reduzida mantiveram os níveis de ácidos graxos durante a quimioterapia (Murphy et al., 

2012). Baro e colaboradores (1998) sugerem que os níveis de ácidos graxos polinsaturados de 

cadeia longa tendem a ser preservados a fim de manter a função da célula, mesmo quando a 

concentração dos ácidos graxos essenciais é diminuída.  

 

5.6. Forças e limitações do estudo 

Como todo estudo clínico, a presente pesquisa tem limitações. Nós incluímos 

pacientes com dois sítios tumorais diferentes. Na literatura é comum os pesquisadores 

estudarem pacientes com diferentes sítios tumorais sob tratamento oncológico. O tamanho 

amostral também pode ser considerado uma limitação do estudo. Neste aspecto, deve ser 

considerado que nós utilizamos critérios de inclusão restritos e que alguns pacientes 

evoluíram para óbito, de forma que muitos casos foram excluídos da casuística inicial.  

Diferenças quanto ao sítio tumoral não justificam as discrepâncias entre os nossos resultados 

com os da literatura na comparação com o grupo controle, mas é possível que o tipo de 

tratamento oncológico influencie na concentração de ácidos graxos na avaliação longitudinal. 

Além disso, é possível que o estadiamento tumoral possa influenciar na concentração de 

ácidos graxos, o que vai de acordo com  estudos que que documentaram maior concentração 

do ácido palmítico de acordo com a agressividade do Linfoma não-Hodgkin (Cvetkovic et al., 

2010). Contrariamente, Murphy e colaboradores (2012) documentaram que os pacientes com 

câncer de pulmão em estagio III e IV apresentaram menores concentrações de ácido palmítico 

que aqueles em estágio I e II.  

São poucos os estudos na literatura que avaliam o comportamento das concentrações 

de ácidos graxos durante o tratamento para o câncer. O estudo foi desenhado para coincidir 

com o esquema de rotina de coleta de sangue, a fim de evitar desconforto adicional aos 

pacientes e perda de dados. Um aspecto positivo foi que os inquéritos aplicados, a avaliação 

antropométrica e da ingestão alimentar foram feitas no mesmo dia da coleta de sangue, o que 

permite análise simultânea dos dados obtidos.  
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6. CONCLUSÕES  

 

Os dados obtidos em pacientes com câncer de estômago e de esôfago permitem 

concluir que não houve diferença na maioria dos itens avaliados quanto a composição 

corporal e dados laboratoriais do estado nutricional entre pacientes com câncer de esôfago 

comparados com pacientes com câncer de estômago, o que permitiu analisar em conjunto os 

pacientes com diferentes sítios tumorais. 

  A perda de peso ocorreu no início do tratamento e foi agravada no decorrer da terapia 

oncológica. No entanto, apesar do aumento das queixas como náuseas, alteração no paladar e 

diminuição na ingestão alimentar relatada pelos pacientes no CTCAE, não foi observada 

diminuição na ingestão energética nos questionários específicos. Tais dados podem indicar 

que o Recordatório alimentar de 24 horas não é um método adequado para avaliar a ingestão 

alimentar em pacientes oncológicos, considerando que o consumo de alimentos pode variar 

substancialmente durante os ciclos de quimioterapia, em função da intensidade dos sintomas 

relacionados ao tratamento. 

No início do estudo, os diversos dados laboratoriais de avaliação clínica e nutricional 

estavam dentro da faixa de normalidade, exceto pelo redução na concentração da transferrina 

sérica, aumento da proteína C reativa e baixas concentrações de vitamina C. 

Em relação aos sujeitos controles, os pacientes com câncer apresentaram maior  

concentração sérica do ácido nervônico e menor concentração dos ácidos graxos linoléico e 

gama-linolênico.  Na avaliação longitudinal, o ácido graxo lignocérico reduziu entre a 1ª e 2ª 

avaliação. Tais dados sugerem que o tratamento oncológico pode ter sido responsável pela 

mudança observada. 

  Os ácidos graxos que estavam alterados antes do tratamento oncológicos (ácido 

nervônico, gama-linolênico e alfa-linolênico) mantiveram valores constantes ao término do 

estudo. Tais dados indicam que essas alterações não podem ser atribuídas ao tratamento e sim 

às mudanças metabólicas induzidas pelo tumor. A concentração sérica de ácidos graxos 

apresenta pouca diferença nos paciente oncológicos quando comparados com indivíduos 

saudáveis. Esta diferença não pode ser atribuída ao desequilíbrio entre o consumo e as 

necessidades nutricionais, mas pode ser relacionada com a resposta do hospedeiro ao tumor, 

tendo o tratamento oncológico pouco impacto no perfil dos ácidos graxos. 
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ANEXO A – Questionário sócio-econômico 
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ANEXO B –Questionário dos efeitos adversos da quimioterapia 

 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
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