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ALBUQUERQUE KA. Imagem corporal, Autoestima e Distress em 
doentes com câncer gastrointestinal com Síndrome 
Anorexia-Caquexia [Tese]. São Paulo: Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2015. 195p.  

RESUMO 

Introdução: A imagem corporal, a autoestima, o distress e a Síndrome 

Anorexia-Caquexia (SAC) em doentes com câncer gastrointestinal são 

pouco conhecidas. Objetivos: caracterizar o perfil sociodemográfico, 

clínico, antropométrico, bioquímico e nutricional dos doentes e analisar a 

prevalência e os fatores independentemente associados à acurácia e 

insatisfação da imagem corporal, autoestima e distress em doentes com 

Pré-SAC, SAC e Sem SAC. Método: Estudo transversal com 378 adultos 

com câncer gastrointestinal, classificados nos grupos Pré-caquexia 

(Pré-SAC, 53 doentes, 14%), Caquexia (SAC, 122, 32,3%) e Sem 

Caquexia (Sem SAC, 203, 53,7%). Foram elegíveis aqueles com 

escolaridade 6 anos, KPS 60%, sem quadro infeccioso e anasarca. As 

análises univariadas e de regressão logística identificaram os fatores 

associados à imagem corporal, autoestima e distress. Resultados: A 

maioria dos doentes foi homem (55,3%), idade média de 53 anos. Os 

tumores mais frequentes foram cólon/sigmóide (29,6%) e reto/ânus 

(29,4%) e sem metástases (65,1%). O grupo SAC teve maior prevalência 

de tumor de esôfago/estômago, metástases, perda de peso, desnutrição 

moderada a grave e sintomas mais intensos, além de menor tempo de 

diagnóstico, menor KPS, menor ingesta alimentar, menores níveis de 

hemoglobina e albumina e maior nível de proteína C-reativa. A 

prevalência de acurácia do tamanho corporal foi 75,8% e de insatisfação 

foi 78,8%. A maior parte relatou autoestima alta (81,2%) e 51,8% 

referiram distress. No grupo Pré-SAC/SAC, foram fatores de risco para 

distorcer a imagem corporal, subestimando-a, sexo masculino e presença 

de metástase. Idade elevada foi fator protetor para subestimar o tamanho 

corporal. Sexo masculino e depressão moderada/intensa foram fatores 

de risco para aumentar o tamanho corporal. Quanto à insatisfação 

corporal, tumor de cólon/sigmóide e maior tempo de diagnóstico 



      

 

diminuíram o desejo de aumentar o tamanho corporal. O risco de 

autoestima alta foi aumentado por idade mais elevada e ausência de dor 

e diminuído por fadiga muito incapacitante e ansiedade intensa. Distress, 

neste grupo, teve como fatores de risco maior intensidade de ansiedade, 

prejuízo no sono e de alteração da sensação de bem-estar e como fator 

protetor maior tempo de diagnóstico. No grupo Sem SAC, ter maior KPS 

protegeu e ter companheiro e depressão leve foram fatores de risco para 

superestimação do tamanho corporal. Na insatisfação corporal, sexo 

masculino diminuiu o desejo de ser mais magro e tumor de 

cólon/sigmóide diminuiu o desejo de ser mais gordo. Ausência de impacto 

da fadiga na vida diária foi fator protetor para autoestima alta. Ansiedade 

e dispneia intensas aumentaram o risco de distress neste grupo. 

Conclusão: Os doentes do Grupo SAC eram mais debilitados 

clinicamente, com maiores alterações nutricionais e sintomas mais 

intensos. Subestimação e desejo de aumentar peso, menor autoestima e 

ter distress estavam relacionados a características clínicas, 

antropométricas, nutricionais ou sintomas presentes no Grupo SAC; o 

inverso estava relacionado ao Grupo Sem SAC. Variáveis 

sociodemográficas, clínicas e sintomas foram os fatores 

independentemente associados à IC, AE e DT nos grupos. A 

identificação de diversos fatores de risco e protetores para acurácia e 

insatisfação com a imagem corporal, piora da autoestima e ocorrência de 

distress permite o planejamento de ações que previnam ou controlem 

essas variações. 

DESCRITORES: Enfermagem; Neoplasias; Caquexia; Imagem 

corporal; Autoimagem; Estresse Psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ALBUQUERQUE KA. Body image, self esteem and distress in 
patients with gastrointestinal cancer patients with cachexia anorexia 
symdrome. [Thesis]. São Paulo: Nursing School, University of São 
Paulo; 2015. 195p.  

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Body image, self-esteem, distress and the cancer 

Anorexia Cachexia Syndrome (CACS) in patients with gastrointestinal 

cancer are not well known. Objectives: To characterize 

sociodemographic, clinical, anthropometric, biochemical and nutritional’ 

profile and to analyze the prevalence and the factors independently 

associated with accuracy and dissatisfaction of body size, self-esteem 

and distress in patients with pre-CACS, CACS and No CACS. 

Methods: Cross-sectional study of 378 adults with gastrointestinal 

cancer, classified in Pre-cachexia groups (Pre-CACS, 53 patients, 

14%), cachexia (CACS, 122, 32.3%) and without cachexia (No CACS, 

203, 53.7%). Patients with schooling ≥6 years, KPS ≥60% without 

infectious condition and anasarca were eligible. The univariate and 

logistic regression analyzes identified factors associated with body 

image, self-esteem and distress. Results: Most patients were men 

(55.3%), mean age 53 years. The most common tumors were 

colon/sigmoid (29.6%) and rectum/anus (29.4%), without metastasis 

(65.1%). The CACS group had a higher prevalence of 

esophageal/stomach tumor, metastases, weight loss, moderate to 

severe malnutrition and more severe symptoms, as well as shorter 

diagnosis time, lower KPS, lower food intake, lower levels of 

hemoglobin and albumin and higher level of C-reactive protein. The 

prevalence of accuracy of body size was 75.8% and dissatisfaction was 

78.8%. Most reported high self-esteem (81.2%) and 51.8% reported 

distress. In the Pre-CACS/CACS group, risk factors to underestimated 

body image were male gender and metastasis. And older age was a 

protective factor to underestimantion their body size. To overestimation, 



      

 

male gender and moderate/severe depression were risk factors. As for 

body dissatisfaction, the Pre-CACS/CACSgroups, colon/sigmoid tumor 

and longer diagnostic time decreased the desire of increase body size. 

Older age and no pain increased the risk of high self-esteem; very 

disabling fatigue and severe anxiety decreased the risk of high 

self-esteem. Anxiety, impaired sleep and change sense of well-being 

were risk factors of distress. In the group No CACS, having a partner 

and mild depression were risk factors for overestimation of body size. 

Male gender decreased the desire of being slimmer and 

duodenum/colon/sigmoid tumor decreased the desire of being fatter. 

No fatigue impact in daily life was a protective factor for high 

self-esteem. Delayed diagnosis was a protective factor and anxiety and 

intense dyspnea have increased the risk of distress. Conclusion: 

CACS Group patients were more clinically impaired, with more 

nutritional changes and more severe symptoms. Sociodemographic, 

clinical and symptom variables were the factors independently 

associated with bo self-esteem and distress in the groups. The 

identification of various risk and protective factors for distortion and 

dissatisfaction with body image, low self-esteem and distress allows 

planning actions to prevent or control these variations. 

DESCRIPTORS: Nursing; Neoplasms; Cachexia; Body Image; Self 

Concept; Stress, Psychological. 
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Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

Câncer é a segunda causa de morte na população brasileira e 

representa cerca de 20% dos óbitos de causa conhecida. As 

estimativas para 2014/2015 são de 576 mil casos novos; os cânceres 

de pele não melanoma (182 mil), próstata (69 mil), mama (57 mil), 

cólon e reto (33 mil), pulmão (27 mil), estômago (20 mil) e colo de útero 

(15 mil) serão os mais frequentes. Os cânceres do aparelho 

gastrointestinal estarão entre os mais frequentes, em ambos os sexos1. 

O sucesso no controle das neoplasias, altamente desejável, 

acompanha-se, muitas vezes, de sintomas e mudanças físicas e 

psíquicas que precisam ser bem compreendidas para serem 

adequadamente cuidadas. 

O impacto negativo do crescimento tumoral e dos sintomas da doença 

ou tratamento na aceleração do metabolismo, aumento do gasto 

energético e as implicações no estado nutricional dos pacientes é bem 

conhecido. A perda de peso e de tecidos corporais, associada à 

anorexia, é comum em pacientes oncológicos (50% a 80%) e 

responsável pelo aumento da morbimortalidade, pela diminuição da 

resposta ao tratamento antineoplásico, pela diminuição da 

funcionalidade e causa de sofrimento para os doentes e familiares e 

pelo aumento das complicações e morte2-4. Tais efeitos estão 

relacionados à Síndrome Anorexia-Caquexia (SAC) que, pela alta 

frequência e problemas que acarreta, merece atenção específica.  

A SAC, ou caquexia relacionada ao câncer, é uma condição complexa 

que envolve múltiplas interações entre o tumor e o organismo 

hospedeiro. Desta interação resultarão alterações importantes no 

metabolismo de lipídios, proteínas, carboidratos, no processo de 

inflamação sistêmica e no controle e regulação de vias 

neuroendócrinas hipotalâmicas. Atinge cerca de metade dos pacientes 

com câncer e aumenta para mais de 80% nos estágios avançados ou 

terminais, em que é a principal causa de morte (20% a 60% delas)4-7.  
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A compreensão da fisiopatologia da SAC está em construção e não é  

consensualmente definida; sua prevenção e tratamento são ainda 

insuficientes. A relevância clínica da SAC é muitas vezes subestimada, 

com falta ou atraso na sua identificação e inadequada prevenção. A 

classificação, o diagnóstico e o tratamento, quando realizados, são 

demorados e tendem a ocorrer em estágios avançados, quando a 

reversão não é mais possível. Assim sendo, as alterações metabólicas 

que a acompanham acarretarão a morte do paciente2-7.  

As consequências da SAC interferem negativamente no cotidiano, na 

qualidade de vida e nos processos de autodefesa da pessoa doente, 

aumentando o sofrimento emocional. Suas repercussões e impacto 

extrapolam o campo físico e alcançam a área cognitiva, emocional e 

social, atingindo os indivíduos doentes e também suas famílias8-9. 

Entretanto, a apreciação quanto a estes efeitos tem sido pouco 

explorada e, dentre as lacunas na área, o desconhecimento dos 

efeitos da SAC sobre a imagem corporal, a autoestima e o distress 

são aspectos que se destacam.  

Há relatos de associação entre diminuição do apetite, menor ingestão 

alimentar e fadiga com elevado sofrimento emocional. 

Emagrecimento, modificações na aparência física, desfiguração, 

alterações na pele e cabelos, dor, presença de sondas ou estomas, 

entre outras consequências da SAC, parecem afetar a percepção 

sobre a doença e o próprio corpo, a autoestima e são fontes de 

distress para o doente e família9-11. 

Neste interim, a imagem corporal é entendida como um conjunto de 

autopercepções que incluem julgamentos sobre comportamento, 

habilidades ou aparência externa. Este conceito é aplicado a situações 

normais ou patológicas12.  

Por muitos anos, as modificações corporais que ocorrem no câncer 

foram relacionadas apenas ao componente comportamental da 

construção da imagem corporal; o componente perceptivo, relacionado 

à percepção do corpo e estimativa do tamanho corporal e do peso, era 
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ligado apenas à adolescência e aos distúrbios alimentares (anorexia e 

bulimia nervosa)13-14. No entanto, relações entre a percepção da 

imagem corporal e medidas antropométricas têm se identificado em 

pacientes oncológicos. 

Na SAC, a observação clínica tem sugerido distorção autoperceptiva 

sobre o peso, tamanho e forma do corpo nestes pacientes, que podem 

negar ou exacerbar o baixo peso, talvez por dificuldades de 

autoapreciação ou por terem seu foco de atenção voltado para 

problemas como avanço da doença, dor, tratamentos invasivos e 

proximidade da morte. A possível imprecisão na percepção do corpo 

pode acarretar preocupações excessivas com o aumento de peso e da 

ingesta alimentar, a despeito das alterações orgânicas contrárias a isto, 

ou levá-lo a negligenciar os cuidados com a ingestão de alimentos por 

perceber-se bem10,15. Não se sabe se isso ocorre, com que magnitude e 

que fatores contribuem, e esse é o foco do presente estudo.  

A visão de um corpo desfigurado, emagrecido ou muito modificado 

pode gerar sentimentos de desvalorização e de baixa autoestima. 

Embora algumas pessoas não correlacionem esses aspectos, estudos 

mostraram que a autoestima e a imagem corporal estão 

associadas16-18. Falar em autoestima significa falar de uma visão 

ampla, abrangente e totalizante do indivíduo. Autoestima é a avaliação 

que o indivíduo faz em relação a si mesmo, somada ao autoconceito. 

Expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação e indica o 

quanto o indivíduo se considera capaz, importante e valioso19. 

Em situações de doença, as modificações da imagem corporal e da 

autoestima serão muitas vezes o recurso de que o sujeito lança mão 

para se proteger. Uma das situações em que possivelmente tal recurso 

é utilizado refere-se à descoberta do diagnóstico de câncer e a evolução 

para seus estágios avançados, em que a figuração do próprio corpo, em 

um momento no qual são realizadas intervenções invasivas e 

procedimentos mutiladores, pode se encontrar comprometida20.  

Além disto, alteração na percepção da imagem corporal (inacurácia), 
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experiências de baixa autoestima e diminuição da ingesta alimentar e 

anorexia são, muitas vezes, entendidas como “entrega” à doença, “desistir 

de lutar” e podem gerar conflitos interpessoais e distress. Pesquisas na 

Inglaterra, Canadá e outros países da Europa, América do Sul e Ásia têm 

demonstrado taxas de distress em níveis significativos em metade dos 

pacientes oncológicos que vivenciam a perda de peso8,21-22 .  

O distress é definido como uma experiência psicológica (cognitiva, 

comportamental e emocional), social ou espiritual desagradável e 

multifatorial, que interfere na capacidade de lidar com o câncer. É um 

continuum que envolve vulnerabilidade, tristeza e medos, depressão, 

ansiedade, pânico, isolamento social e crise espiritual23. Tem sido 

associado à dor, falta de adesão ao tratamento, diminuição da 

qualidade de vida e maior mortalidade24.  

Apesar da sua alta prevalência e dos transtornos psicológicos que 

acarreta, o distress é uma condição que parece permanecer 

subdiagnosticada e subtratada, tornando-se importante o estudo de 

seus desencadeadores para a construção de modelos de intervenção. 

Embora as causas de recusa alimentar relacionadas à síntese de 

substâncias inibidoras do apetite sejam bem conhecidas, pouco se sabe 

sobre como o doente se vê após meses de perda de peso. Indaga-se, o 

doente se vê emagrecido? Percebe as mudanças de imagem corporal? 

Esta percepção é acurada? Encontra-se satisfeito com esta mudança ou 

gostaria de modificá-la? Como estão a autoestima e o distress desses 

doentes? Que fatores aumentam ou diminuem a percepção da imagem 

corporal, a autoestima e distress nos pacientes com SAC?  

Para todos esses questionamentos não há respostas, o que justifica a 

elaboração do presente estudo. Conhecer a imagem corporal, a 

autoestima e o distress em doentes oncológicos e explorar a existência 

de associações entre eles e a SAC contribuirá para o direcionamento 

de modelos e estratégias assistenciais, de apoio e acompanhamento 

que impactem positivamente naquelas questões e na qualidade de 

vida destes pacientes.  
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para analisar a literatura sobre imagem corporal, autoestima e distress 

em pacientes com câncer e SAC, analisaram-se as bases e bancos de 

dados LILACS, Scielo, PubMed, Scopus, Web of Science e CINAHL, 

por meio de descritores controlados e não controlados. Realizou-se 

também busca manual de referências através do recurso “Related 

Citations”, do Google Scholar® e do Research Gate. Foram incluídos 

artigos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, com humanos, 

maiores de 18 anos.  

No banco de dados Scielo e nas bases LILACS e PubMed utilizou-se 

a estratégia de busca: ("Neoplasms"[Mesh] OR "Gastrointestinal 

Neoplasms"[Mesh]) AND ("Cachexia"[Mesh] OR "Weight Loss"[Mesh] 

OR "Body Weight"[Mesh]) AND ("Body Image"[Mesh] OR "Self 

Concept"[Mesh]) AND (“Psychological, Stress”[Mesh]). 

Nas bases Web of Science, Scopus e CINAHL foram usadas as 

palavras-chave: (“Cancer” AND "Cancer Cachexia" OR “Anorexia” OR 

“Weight Loss” OR “Wasting Syndrome” OR “Sarcopenia”) AND ("Body 

Image" OR “Body Size” OR "Self Concept" OR “Self perception” OR 

“Body Dissatisfaction” OR “Body Weight Changes” OR “Self esteem” OR 

“Self Assessment”) AND (“Psychological, Stress” OR “Distress”). 

Utilizando estas estratégias, a busca resultou em 0 (zero) publicação. 

Realizaram-se, então, novas buscas retirando-se os descritores 

referentes à caquexia e à perda de peso. As buscas resultaram em 

274 artigos no PubMed, 411 no Scopus, 173 no Web of Science. Não 

se encontraram artigos nas demais bases/bancos de dados.  

Realizou-se também busca livre de artigos e buscas sobre cada tema 

isoladamente, a saber, câncer e/ou caquexia x imagem corporal (176 

artigos encontrados, 38 selecionados), câncer e/ou caquexia x 

autoestima (101 encontrados, 6 selecionados) e câncer e/ou caquexia x 

distress (145 encontrados, 42 selecionados). Síntese dos estudos 

analisados foi dividida em 3 seções e está descrita a seguir. 
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1.1.1 Síndrome Anorexia-Caquexia (SAC) 

Uma das manifestações clínicas mais comuns e importantes em 

Oncologia, consequência do crescimento tumoral e do avanço de outros 

sintomas, é a perda de peso, associada à perda progressiva de massa 

muscular e gordura, principalmente em tumores sólidos e que envolvem 

o trato gastrointestinal e os pulmões. Apesar de ser uma consequência 

inevitável do proprio câncer e aumentar a morbimortalidade e as 

complicações decorrente dele, a alta prevalência da perda de peso torna 

necessária a atenção ao estado nutricional dos pacientes logo no início 

do diagnóstico, independente do estadiamento do tumor5, 25-27.  

Este quadro, conhecido como Síndrome Anorexia-Caquexia (SAC) ou 

Caquexia oncológica ou relacionada ao câncer atinge cerca de metade 

dos indivíduos com câncer, surgindo até antes do diagnóstico, embora 

seja identificada em apenas 40% destes. Sua prevalência é aumentada 

para mais de 80% nos estágios avançados, onde é a principal causa de 

20% das morte25, 27-28.  

Um terço dos pacientes com SAC perde mais que 5% do seu peso por 

mês, porém, uma perda de peso maior que 2,75% por mês é indicador 

prognóstico importante de diminuição da sobrevivência. Afeta todos os 

compartimentos do corpo e envolve alterações em todo metabolismo, 

perda de musculatura esquelética, perda significativa de tecido adiposo, 

alterações imunológicas e neuroendócrinas, diminuição da ingesta 

alimentar e uma gama de sintomas associados, independente do 

estadiamento do tumor ou de suplementação nutricional7, 25-32.  

Ultimamente, novos conceitos de SAC tem sido propostos. O mais atual 

descreve que a caquexia, derivado do grego "kaxos" e "hexis" (condição 

ruim), refere-se a uma síndrome paraneoplásica, multidimensional que 

afeta todos os compartimentos do corpo e é caracterizada por perda 

significativa de tecido adiposo e músculo esquelético acompanhada por 

perda de peso involuntária, anorexia, sarcopenia (perda de massa e força 

muscular), saciedade precoce, anemia, hipoalbuminemia, 

imunossupressão, edema, fadiga, resposta inflamatória sistêmica crônica 

e resistência à insulina. Além disto, nota-se importante resistência à 
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atividade física e comprometimento funcional progressivo e da qualidade 

de vida. Tudo isto ocorre independente da ingesta alimentar, porém 

geralmente é acompanhado por sua diminuição, e irreversível a 

suplementação nutricional5, 6, 27--30.  

A compreensão da SAC ainda é variável, o que leva a diminuída 

percepção do seu início. A falta de uma definição e critérios diagnósticos 

claros, sua natureza multifatorial, a falta de biomarcadores validados, sua 

avaliação inadequada e abordagem inconsistente, a indisponibilidade de 

guidelines e ensaios clínicos mal definidos tem dificultado seus 

esclarecimento e tratamento adequados. Os estudos para defini-la se 

concentram geralmente na sua fase inicial e usam parâmetros de perda 

de peso não muito bem definidos34-35. 

Nos últimos anos, os critérios diagnósticos para SAC tem sido 

amplamente discutidos. Há diversas propostas de parâmetros, e de 

associação entre eles. Grupos ao redor do mundo tem dedicado 

esforços para torná-los cada vez mais claros, assim como para 

criação de instrumentos e programas capazes de colaborar neste 

diagnóstico. Porém, ainda há incertezas neste aspecto e os autores 

tem utilizado os critérios que lhes parecem mais adequados.  

Vários pesquisadores utilizaram apenas o critério de perda de peso ( 

5% em 1 mês ou 10% em 6 meses) por anos para diagnóstico da 

SAC. No entanto, por todos os processos catabólicos envolvidos, 

critérios diagnósticos mais amplos foram propostos.  

As primeiras propostas de conceitos e parâmetros iniciaram em 2006. 

A de Evans29, em 2008, associava a perda de peso 5% nos últimos 

12 meses ou índice de massa corporal (IMC) <20kg/m2), a três dos 

seguintes critérios: diminuição da força muscular, fadiga, anorexia, 

diminuição da gordura e alterações bioquímicas (diminuição da 

proteína C-reativa – PCR e interleucina 6 - IL6, hemoglobina <12 g/dL, 

diminuição albumina (<3,2 g/dL). A associação entre 3, 4 ou 5 destes 

parâmetros definiria a caquexia como leve, moderada ou severa.  

Bozetti36, em 2009, juntamente com o grupo de trabalho SCRINIO 

propôs um sistema de classificação baseado em 4 fases diferentes de 
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combinação entre a perda de peso (< 10% ou  10%) e a presença ou 

ausência de pelo menos um dos sintomas anorexia, fadiga e saciedade 

precoce. As fases vão desde pré-caquexia assintomática até caquexia 

sintomática.  

Estas classificações mostravam limitações: os pontos de corte para 

perda de peso mostravam-se conflitantes; a avaliação da composição 

corporal era dúbia quanto a inclusão de tecidos gordurosos e 

musculares; sintomas como anorexia, anemia, saciedade precoce e 

fadiga estavam inclusos em apenas alguns sistemas.  

Então, a European Clinical Guidelines, liderada por Radbruch et al.4, 

em 2010, e Fearon6, em 2011, estabeleceram novos conceitos e uma 

nova proposta para classificação da SAC, que incluía a perda de peso 

5% em 6 meses, anorexia e alterações nos níveis de PCR, 

hemoglobina e albumina para a pré-caquexia; perda de peso 5% ou 

IMC <20 kg/m2 com perda de peso >2% ou esta perda de peso com 

sarcopenia, anorexia e alteração nos níveis de PCR, IL6, 

hemoglobina e albumina para caquexia; e todos os critérios da 

caquexia associados a diminuída resposta ao tratamento, baixas 

funcionalidade e expectativa de vida paa caquexia refratária. Esta 

proposta gerou evidências para a importância de um sistema de 

classificação baseado em diferentes fenótipos e é a mais conhecida e 

mais seguida atualmente. Em 2012, MacDonald37 estabeleceu 

valores bioquímicos mais claros para este framework e que tem sido 

utilizados.  

Assim, pela dificuldade da SAC ser eficazmente explicada, prevenida ou 

tratada, sua relevância clínica muitas vezes é subestimada, com falta ou 

atraso na sua identificação, inadequada prevenção, e sua classificação, 

diagnóstico e tratamento, quando realizados, são lentos, questionáveis, 

ineficazes e só ocorrem em estágios avançados, quando sua reversão 

não é mais possível e a complexa interação entre a doença neoplásica, 

as alterações metabólicas e a menor disponibilidade de nutrientes 

acarretarão a morte do paciente. 

Muitos autores descrevem a SAC como um continuum de três 
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estágios de relevância clínica, recentemente propostos: pre-caquexia, 

caquexia, caquexia refratária. Essa heterogeneidade torna difícil sua 

avaliação ou terapia profilática4,6,35,38.  

Na pre-caquexia, os mecanismos de proteólise e lipólise moleculares e 

anorexia precedem a perda de peso involuntária (<5%). As primeiras 

alterações metabólicas, como intolerância à glicose, anemia e 

hipoalbuminemia podem estar presentes. Este quadro progride de 

acordo com tipo e estadiamento do tumor, a presença de inflamação 

sistêmica, baixa ingesta alimentar e baixa resposta a terapia  

antineoplásica. Nesta fase, há perda de massa muscular significativa, no 

entanto a massa de gordura e o IMC ainda são elevados, obscurecendo 

o diagnóstico. Quando os efeitos deletérios da ingestão reduzida, da 

lipólise e da proteólise são clinicamente aparentes há a caquexia, com 

perda involuntária >5% do peso em 6 meses, IMC<20 kg/m² associado a 

sarcopenia, resposta inflamatória sistêmica crônica e  anorexia. Já a 

caquexia refratária, que pode ser resultado da agressividade do tumor 

ou do câncer em estágio avançado, está relacionada ao catabolismo 

ativo ou à presença de fatores que tornam o manejo da perda de peso 

irreversível, com status funcional baixo, expectativa de vida menor que 3 

meses e onde as intervenções concentram-se em aliviar as 

complicações da caquexia, no controle dos sintomas gastrointestinais e 

no alívio da angústia de pacientes e familiares relacionada à baixa 

ingesta alimentar4,6,35,38. 

Os mecanismos fisiopatológicos da SAC tem uma complexa e 

diferenciada origem multicausal, que integram-se e sobrepõem-se, e 

não são plenamente compreendidos em humanos, e incluem 

mecanismos em cascata de interações entre o tumor e as defesas do 

hospedeiro, e uma combinação de fatores que aumentam o 

metabolismo de gordura e o gasto energético basal; e de vários fatores 

que promovem a redução da ingesta de alimentos (lesões no TGI 

decorrentes do tratamento quimio e radioterápico, jejum prolongado, dor 

e alterações do trânsito intestinal). Além disso, alterações metabólicas 

que ocorrem durante o crescimento do tumor são mediadas por 
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numerosos fatores importantes no desevolvimento da SAC7,25,39-40.  

Vias metabólicas, bioquímicas, imunológicas e neuroendócrinas 

levam a interposição de dois efeitos opostos: a tentativa do organismo 

de isolar a “fome” do tumor e a tentativa do tumor para alterar o 

metabolismo do hospedeiro a fim de satisfazer suas necessidades. 

Contudo, estudos asseguram que o grau de caquexia não está 

associado ao tamanho de massa tumoral e o estado inflamatório 

crônico em resposta à presença do tumor aparece como principal 

agente causal41.  

Embora ainda obscuro, sabe-se que o câncer associado a perda de 

massa muscular leva a uma diminuição da concentração ou da resposta 

a vários anabolizantes, como insulina, hormônios tireoideanos, 

hormônio do crescimento e testosterona. Leva também a atividade 

aumentada de agentes catabólicos como glucagon, cortisol, citocinas 

pró-inflamatórias, eicosanóides. Destes, os que tem se mostrado 

dominantes na mediação humoral da SAC são os fatores inflamatórios e 

os fatores catabólicos derivados do tumor, que  provocam proteólise e 

lipólise desenfreada. Mudanças metabólicas que promovem a 

diminuição do anabolismo e o aumento do catabolismo levam a redução 

do balanço nitrogenado e influenciam positivamente a atrofia muscular 

mais rápida. Importante ressaltar que o mecanismo e regulação da 

biossíntese (anabolismo) e da degradação protéica (catabolismo) são 

funcionalmente distintos. A diminuição do anabolismo implica em déficit 

no fornecimento de aminoácidos ou de energia ou de falhas nos 

estímulos necessários para a sintese protéica muscular. Já o aumento do 

catabolismo envolve a participação de mediadores catabólicos e a 

ativação das proteases musculares37,42-46 .  

Unindo-se a isto, as citocinas – mediadores inflamatórios – tem papel 

significativo. De todos os mecanismos envolvidos na SAC, sem 

dúvidas, a inflamação sistêmica crônica desponta como a mais 

importante e estudada. A inflamação resulta de alterações do sistema 

imunológico normal e uma cascata de vias complexas se 

desenvolvem e o fator de necrose tumoral (TNFα), a interleucina-1 (IL1), 
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a interleucina-6 (IL6) e o interferon (IFNγ) aparecem como importantes 

deflagradores da SAC e que também estariam ligados à dor, fadiga e 

depressão. Leptina e grelina são outros marcaores que tem aparecido 

como significativos para SAC. Importante também citar o papel de alguns 

genes para citocinas, que aparecem em vários estudos como indutores 

do risco de caquexia5,41,47-57.  

Apesar de todo este conhecimento sobre os mecanismos 

fisiopatológicos da SAC, não é possível prever quem irá desenvolvê-la 

ou não, e em que ritmo este desenvolvimento ocorrerá, dificultando a 

identificação precoce destes pacientes. Características do paciente, 

biologia tumoral e marcadores bioquímicos podem ser preditores, no 

entanto a ocorrência imprevisível da caquexia leva a crer na participação 

de mecanismos genéticos na grande variedade de mecanismos 

fundamentais subjacentes a caquexia58.  

A homeostase entre as vias orexígenas (indutoras do apetite) e as 

vias anorexígenas (indutoras da saciedade) também está 

comprometida na SAC, levando a anorexia. A anorexia envolve um 

complexo mecanismo gustatório e neuroendócrino de desequilíbrio 

destas vias, mediadas por substâncias como leptina, grelina e citocinas 

pro-inflamatórias. Além disto, o tratamento anti-neoplásico exerce 

papel fundamental, induzindo o aumento do risco nutricional e a 

progressão da caquexia, devido aos seus efeitos colaterais: anorexia, 

mucosite, enterite, alterações do paladar, disfagia, odinofagia, 

xerostomia, disgeusia, saciedade precoce, dor, depressão, 

ansiedade, náuseas, vômitos e diarréia59-62.  

Por outro lado, fatores emocionais e sociais tambem podem estar 

associados à redução de apetite. O diagnóstico de câncer pode levar a 

transtorno emocional, ansiedade, depressão, raiva e culpa, 

influenciando o apetite63. No entanto, poucos pacientes ou famílias 

parecem estar cientes destes transtornos e que a perda de apetite é 

parte natural da doença e o ato de comer pode se tornar uma questão 

controversa. Conflito entre o desejo de comer e a dificuldade na 

tentativa devido a ausência de apetite e dos sintomas pode levar os 
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pacientes a forçar-se a comer ou rejeitar a alimentação ou lamentar a 

perda do paladar, do desejo e prazer de comer. Em contrapartida, 

familiares experimentam uma sensação de desamparo por causa da 

incapacidade de fornecer os alimentos que são atraentes para o 

paciente e lamentam as oportunidades perdidas para comer juntos, 

podendo pressionar para que o paciente aliemente-se na esperança do 

aumento de sua sobrevida e da resposta terapêutica ao tratamento 

antineoplásico64-66.  

Vários métodos de tratamento tem sido estudados atualmente, no 

entanto ainda não há nenhuma intervenção reconhecidamente eficaz 

em interromper ou reverter a SAC. Uma estratégia multimodal é 

necessária. Suporte nutricional artificial adequado é essencial para 

ajudar os pacientes a lidar com sua doença, ressalvaguardando-se o 

uso de técnicas invasidas em Cuidados Paliativos, e tem sido 

sugerido como método para melhoria da qualidade de vida, mas não 

das taxas de mortalidade.  

Suplementos nutricionais podem fornecer uma combinação equilibrada 

de macronutrientes (energia, gorduras e proteínas) e micronutrientes 

(Vitaminas, minerais e oligoelementos). A proteólise excessiva pode 

ser revertida com hormônios anabólicos, agentes adrenérgicos ou 

inibidores de citocinas. Estimulantes do apetite, como Dronabinol®, 

Acetato de Medroxiprogesterona® e Megestrol®, podem ser uteis, 

sendo o último o mais eficaz. Esteróides (Oxandrolona®, prednisona®, 

dexametasona®), progestagênios, antiserotoninérgicos 

(Ciproheptadina®) e procinéticos (Metoclopramida®) também podem 

ser bastante utéis na diminuição dos efeitos anorexígenos67.  

Estudos recentes tem enfocado bastante os benefícios do ácido 

eicosapentanóico (óleo de peixe), Docosahexanóico e o Omega 3 na 

diminuição das citocinas pró-inflamatórias e supressão da via 

ubiquitina-proteassoma, estabilizando ou aumentando 

significativamente o peso, a massa muscular e a qualidade de vida. 

Terapias anti-inflamatórias com não esteróides (Ibuprofeno® e 

Meloxicam®), inibidores da COX2, anticorpos, anticitocinas e 
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agonistas beta-adrenérgicos (Clenbuterol®, Salbutamol®, 

Salmeterol®) tem demonstrado alguns efeitos positivos. A 

Talidomida® e a Pentoxifilina® tem sido descritas como importantes no 

seu efeito anti-inflamatório, estimuladores da imunidade e dos níveis 

de TNF, IL10, IL4 e inibição da IL668-78. 

Quanto ao seu diagnóstico, ainda não existem critérios definidos para 

identificação da SAC. Geralmente é realizado de forma abrangente, 

através do quadro clínico. Considerando os aspectos multidimensionais 

da caquexia, a perda de peso não deve ser considerada como único 

critério diagnóstico, pois pode mascarar a real prevalência da caquexia, 

assim como não permitir a identificação de seu estágio inicial. Qualquer 

perda de peso involuntária maior que 5% nos últimos seis meses deve 

ser suspeita de caquexia. Quando aproximadamente 30% do peso é 

perdido, a morte torna-se provável. Associa-se à diminuição da força e 

da massa muscular; perda de apetite ou anorexia, náuseas, vômitos, 

diarréia, constipação, estomatite/mucosite, boca seca, alterações do 

olfato de paladar, saciedade precoce, dor, fadiga; do índice de gordura 

livre - medidas antropométricas; da determinação de marcadores 

bioquímicos do estado nutricional e do processo de inflamação 

sistêmica, principalmente albumina (<3,5 g/dl), transferrina, 

pre-albumina, PCR (>5 mg/l), TFNα, IFNγ, IL1 e IL6 (>4 pg/ml); do status 

funcional; do desempenho físico (força de preensão manual, subir 

escadas, caminhadas pequenas); da avaliação psicossocial e da 

qualidade de vida5-7,20,29,33,58,79.  

Sendo assim, todos os pacientes devem ser rastreados para a caquexia 

e, em seguida, submetidos a uma avaliação detalhada. Apenas quando 

os pacientes com caquexia forem identificados, um plano de assistência 

multimodal, individualizado, baseado nas características do paciente e 

nos mais prováveis mecanismos pode ser estabelecido. A avaliação 

nutricional, utilizando uma combinação de exames clínicos, escalas e 

testes antropométricos será útil na confirmação do diagnóstico e é 

responsabilidade de toda equipe.  

A avaliação nutricional, combinada a medidas antropométricas (altura, 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 36 

 

      

 
Introdução 

peso, IMC, circunferência do braço, área muscular do braço e 

circunferência da panturrilha), dados laboratoriais (pre-albumina, 

albumina e transferrina, hemoglobina, creatinina, proteína C-reativa 

(PCR, IL1, IL6, IFNγ e TNFα, teste de resistência à insulina), status 

funcional (Karnofsky Performance Status) e bioimpedância ou 

tomografia computadorizada são as principais ferramentas de avaliação 

na SAC desde o momento do diagnóstico de câncer. Apesar de existirem 

inúmeras ferramentas para esta avaliação, ainda não há consenso sobre 

o “padrão-ouro”6-7,41,44,58,80.  

Dentre os instrumentos mais conhecidos, cita-se o NRS-2002 

(Nutritional Risk Screening – 200282, a Avaliação Subjetiva Global 

(ASG) e Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente 

(ASG-PPP)83-90 e a Mini Avaliação Nutricional Reduzida (MNA)91-92. 

Ultimamente, alguns questionários específicos para avaliar a SAC 

têm sido desenvolvidos, dentre eles “The Cachexia Assessment 

Scale”93 e “The Cachexia Score - CASCO”94, ainda não validados no 

Brasil. Para avaliação da anorexia, os questionarios mais utilizados 

são a Questionário de Avaliação Funcional da Terapia 

Anorexia-Caquexia (FAACT)95, o Short Nutritional Assessment 

Questionnaire (SNAQ)91 e o Questionário de anorexia-caquexia do 

North Central Cancer Treatment Group (NCCTG)96. 

Além do funcionamento físico, componentes psicossociais devem ser 

avaliados rotineiramente. Pelo seu alto grau de comprometimento físico 

e emocional, envolve grande impacto sob vários aspectos, tanto no 

paciente quanto em seus familiares. A imagem corporal é alterada, o 

que impacta nas suas emoções, espiritualidade, relacionamentos, 

função social e autoestima, gerando altos níveis de distress.  
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1.1.2 Imagem Corporal e Autoestima 

A imagem corporal, concebida como parte de auto-conceito, é entendida 

como o conjunto de autopercepção e inclui julgamentos sobre 

comportamento, habilidades ou aparência externa. Este conceito 

aplica-se a indivíduos saudáveis e doentes e tem sido explorado por 

várias áreas das ciências humanas e da saúde12.  

Um dos principais conceitos data de 195097 e diz que a imagem corporal 

é a representação do corpo na nossa mente e a forma como o homem 

relaciona-se com seu corpo parte da existência de esquemas corporais 

(body schemata), que ordenariam as percepções sobre o corpo no 

tempo e espaço, através da organização cognitiva e afetiva do sujeito e 

das suas ações no meio-ambiente: não pode haver percepção do corpo 

como objeto sem um marco de referência ambiental. Por exemplo, o 

comprimento de um membro pode ser superestimada ou subestimada 

se colocado em um espaço aberto ou com pouca iluminação. A partir 

disto, o termo imagem corporal passou a representar o conhecimento 

que o ser humano possui acerca do seu próprio corpo e pode ser 

constituída de estruturas fisiológicas, libidinais e sociológicas. 

A estrutura fisiológica pressupõe que qualquer ação para ocorrer 

passará por um processo de antecipação, que culminará no ato 

motor. Ou seja, as imagens tem que ser imaginadas até que haja a 

ação final, que envolverá canais nervosos e neuro-musculares: há 

conhecimento que se está agindo com o próprio corpo e partes dele 

terão que ser mobilizadas para alcançar o objetivo, seja tocado, visto 

ou imaginado na memória. Admite-se que exista uma experiência 

imediata de algo chamado corpo, ou imagem corporal, mas esta 

primeira experiência é vaga e incompleta e somente o contato com a 

realidade externa e com experiências passadas a desenvolve12.  

As estruturas libidinal e sociológica consideram o corpo tal como ele é 

vivido ou experienciado pelas pessoas, dando destaque aos aspectos 

afetivos, emocionais, cognitivos e eróticos. O modo como uma pessoa 

sente e vive o mundo à sua volta dependerá de como ela se considere 

"forte", "bonita", "flexível", "alta" e estas avaliações são aprendidas 
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através do contato com outros corpos. A percepção do corpo, 

membros e órgãos internos não é sempre igual, muda conforme as 

experiências do momento e a parte corporal focada. Mas alem do 

componente individual, isso pode ser mediado por comportamentos 

comuns à idade, sexo, nível socioeconômico, cultura e valores 

adotados pelas pessoas do convívio12.  

Vê-se, com isto, que o conceito de imagem corporal é bastante 

complexo, e se faz controverso, composto de uma parte mais real e 

outra mais subjetiva, que não fica restrita ao próprio corpo, mas à 

condição de subjetividade criada a partir de diversas influências, 

incluindo o corpo, sua noção esquemática e sua relação com o 

meio-ambiente. É o modo pelo qual o corpo se apresenta para nós, 

sendo, portanto, fundamento da referência do homem a si mesmo e 

ao mundo16,98. Não é algo definitivo, mas dinâmico, que se modifica, 

altera-se por influência dos estados emocionais, dos conflitos 

psíquicos e do contato com o mundo e com outras pessoa99. 

Autores também relatam a participação de três componentes na 

criação da imagem corporal: o perceptivo, relacionado com a 

percepção do corpo e estimativa do tamanho corporal e do peso; o 

subjetivo, referente à satisfação com a aparência, juntamente com a 

ansiedade e a preocupação relacionados a ela; e o comportamental, 

que consiste em situações evitadas devido ao desconforto causado 

pela aparência corporal13.  

A imagem corporal está intimamente relacionada com a autoestima, 

sendo uma das partes integrantes do seu conceito. Ambas são 

essenciais para formação da identidade psicológica e se expressam 

pela avaliação que a pessoa faz de si e que a conduz a gostar, 

daquela imagem em diferentes graus, estimá-la e respeitá-la16,18. 

Define-se autoestima como sendo a avaliação que o indivíduo faz, e 

que habitualmente mantém, em relação a si mesmo, somada ao 

autoconceito. Expressa uma atitude de aprovação ou desaprovação e 

indica o grau em que o indivíduo se considera capaz, importante e 

valioso. É uma experiência subjetiva exposta aos outros por relatos 
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verbais e comportamentos; diz respeito a opinião acerca de si 

(auto-conceito), somada ao valor ou sentimento que se tem de si 

mesmo (amor próprio, auto-valorização) e a todos os demais 

comportamentos e pensamentos que demonstrem a confiança, 

segurança e valor que o indivíduo dá a si (auto-confiança), nas 

relações com outras pessoas e com o mundo19.  

Em situações difíceis (dor, doença), as modificações da imagem 

corporal e da autoestima são os recursos de proteção psicológica 

utilizados. Pacientes com câncer podem apresentar grande fragilidade, 

imobilidade, perda de interesse na ingestão de alimentos e bebidas, 

além de dificuldade de engolir, astenia e sonolência. A adaptação para 

uma nova imagem corporal pode ser lenta e difícil, sendo fortemente 

influenciado pelas diferentes atitudes emocionais em diferentes 

situações de vida e diferentes formas de adaptação para paciente e 

seus familiares. Estudos têm destacado como é importante considerar 

o impacto da doença, as implicações da sua trajetória e como os 

indivíduos lidam com isto.  

A sociedade e as relações interpessoais e familiares também podem ser 

um modelo de preocupações com as medidas corporais. Os indivíduos, 

sujeitos às pressões desse nível podem sofrer sérias distorções em sua 

imagem corporal. Distorcer a percepção corporal subestimando, 

superestimando, ou ate mesmo sendo indiferente ao peso, é muito mais 

comum em adolescentes e mulheres e portadores de doenças crônicas, 

influenciados por fatores sociais, socioculturais e pela mídia, mas 

também podendo ser fruto do próprio processo patológico. Apesar de a 

autoimagem ser um fator de risco para transtornos alimentares, e 

vice-versa, seu impacto permanece incerto100-102. 

Na SAC, o corpo caquético é magro e fraco, porém para o paciente tal 

visão não corresponde à realidade; a doença cria um paradoxo entre o 

corpo real e a imagem do corpo que o indivíduo projeta para si. Além 

disto, a diminuição do apetite, disfagia, fadiga e alterações na aparência 

física são associados com um elevado grau de sofrimento psicológico. 

Assim, a imagem corporal autoanalisada pela paciente ultrapassa os 
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limites do corpo e traduz não somente os anseios e aspirações dos 

outros, mas também reflete a insatisfação consigo mesmo e a 

diminuição da autoestima. A negação da gravidade do seu estado físico 

se manifesta na incompreensão dos limites do seu corpo e na forma de 

vivenciar o baixo peso. Clinicamente, o indivíduo com SAC põe em 

xeque a própria vida; o aspecto cadavérico, a pele ressecada e pálida, a 

queda de cabelo podem não provocar qualquer mudança na percepção 

que o indivíduo tem de si mesmo. Ou ainda, os pacientes com SAC 

podem superestimar a sua condição de saúde e estado nutricional para 

mostrar autossuficiência8,103-109.  

Neste distanciamento da imagem real do corpo e a autoimagem 

percebida, a autopercepção do paciente sobre seu real estado de 

saúde e sua imagem corporal pode estar discrepante da visualizada 

por outras pessoas, podendo levar a comportamentos de fuga e 

evitação, além de conflitos, visto que as pessoas temem situações 

que avaliam como excedendo sua capacidade de lidar com ela. Os 

pacientes sentem-se também incapazes de parar de perder peso e 

reverter os efeitos da SAC10 

Estudos mostram também relação da imagem corporal com 

sexo109-112, idade113, a presença e intensidade de sintomas, 

principalmente dor, fadiga, depressão e falta de apetite100,114-115, com 

o tempo de diagnóstico114, local do tumor116 e tipo de tratamento117, 

seja porque a imagem corporal interfere no processo de doença ou 

porque os problemas emocionais ou físicos causados por estes 

fatores pode aumentar a insatisfação com a imagem corporal.  

Em relação a autoestima, é indiscutível sua ligação com a imagem 

corporal. O conceito e as relações que o indivíduo desenvolve com o 

corpo e o peso são domínios que alicerçam a construção da 

autoestima118. Apesar disto, pesquisadores afirmam que a autoestima 

global independe de processos patológicos e da satisfação com o peso 

e, independentemente, do peso real, a autoestima é exclusivamente 

relacionada a sentimentos positivos mais profundos e sedimentados 

quanto a si mesmo119. 
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No câncer, a autoestima é responsável por mediar outros resultados 

psicossociais e como recurso para o enfrentamento de problemas. A 

autoavaliação positiva é estado mental primitivo do ser humano e 

formado pela autoestima implícita, que não sofre efeitos da percepção 

consciente e seria menos propensa a alterações externas ou aos 

efeitos das mudanças físicas e da proximidade da morte relacionadas 

ao câncer. E esta autoestima implícita modera a expressão da 

autoestima explícita, que são as autoavaliações conscientes de 

autoaceitação, autoproteção, resiliência e coping quanto ao curso da 

doença e tratamento120-123.  

Sendo assim, nos pacientes com SAC o sentimento implícito sobre a 

aparência global e, não apenas na satisfação com o peso, pode levar a 

mecanismos de equilíbrio dos processos metabólicos presentes na 

SAC e no controle do aparecimento de depressão. Apesar disto, o 

diagnóstico de câncer, a dor, intensidade e impacto da fadiga, náusea, 

dispneia, ansiedade, depressão, mudanças na imagem corporal 

aparecem como fatores de risco para autoestima123-129.  

Diversos são os métodos que avaliam a dimensão perceptiva da 

imagem corporal. Entretanto, existem inúmeras dificuldades a 

propósito dos instrumentos validados e padronizados para avaliação 

da percepção da imagem corporal e da autoestima. No estudo da 

imagem corporal, os instrumentos de avaliação podem ser divididos 

em duas categorias: a avaliação subjetiva, que investiga os 

sentimentos e as atitudes em relação ao corpo, e a avaliação 

perceptiva, que aborda aspectos relativos à precisão da percepção do 

tamanho e da forma corporal100,105,130-131. No primeiro grupo, cita-se o 

Body Shape Questionnaire (BSQ)132, a Body Esteem Scale (BES), 

Body Appreciation Scale (BAS)133-134 e a Body Image Scale 

(BIS)115,130,135 e no segundo grupo o instrumento mais utilizado é a 

Escala de silhuetas de Stunkard136-138.  

Quanto à autoestima, um bom teste deve ser multifacetado, capaz de 

captar todas as situações particulares da vida do sujeito que tem alta 
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ou baixa autoestima. Alguns instrumentos de medida de autoestima 

são o Tenesse Self-Concept Scale (TSCS), Self-Esteem Inventory - 

Inventário de Auto Estima (SEI) Forma-A, Piers-Harris Childrens 

Self-Concept Scale (PHSCS), Self-Description Questionnaire I, 

Self-Description Questionnaire II (SDQ II), o Questionário de 

Autoimagem, Autoestima e Autorrealização de Stobäus e a Escala de 

autoestima de Rosenberg139-144. 

 

1.1.3 Distress 

 

Nenhuma doença tem efeito tão devastador quanto o câncer, tanto 

pelos seus efeitos físicos, psicológicos e emocionais quanto pelo 

estigma de associação à morte. Diante do medo da morte, da não 

aceitação da doença, sentimentos de desvaloriação, hospitalização, 

integridade física alterada, produz emoções como raiva, medo, 

ressentimento, agressiviade, tristeza, depressão. Neste escopo, o 

estresse emerge como uma causa frequente de desgaste, ocasionando 

agravos à saúde. Pesquisas em várias partes do mundo24,145-148 

apontam a ocorrência de distress em metade dos pacientes com câncer 

em níveis clinicamente significativos.  

Estresse é conceituado como um conjunto de respostas não específicas 

que leva a alterações fisiológicas que estimulam o organismo a enfrentar 

situações desencadeadoras de emoções fortes, tanto positivas quanto 

negativas. É um processo psicofisiológico complexo em busca a 

homeostase, que pode acometer todos os indivíduos e que demonstra a 

necessidade do organismo em lidar com algo que o ameace e 

desencadeado pelo contato com um agente estressor145,148.  

Pela sua importância e impacto, o estresse que acomete o paciente 

com câncer tem sido considerado como o sexto sinal vital e deve ser 

reconhecido, monitorado, documentado e tratado em todas as fases 

da doença22-23,149-153. Mitos relacionados ao câncer, associados à 

abrangência e popularidade do termo estresse, levaram a National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN)23 e a American Psychosocial 
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Oncology Society, a partir de 1997, a determinarem o uso do termo 

Distress para se referir ao sofrimento emocional vivenciado pelo 

paciente oncológico, pois este termo caracteriza adequadamente os 

aspectos psicossociais durante o tratamento do câncer, é pouco 

estigmatizado, mais aceito que outros e pode ser mensurado por 

autorrelato152. 

O distress é definido, então, como uma “experiência emocional 

desagradável e multifatorial, de natureza psicológica (cognitiva, 

comportamental e emocional), social ou espiritual, que interfere na 

capacidade de lidar eficazmente com o câncer, suas alterações 

físicas, sintomas e tratamento.” É um continuum que vai desde 

“sentimentos de vulnerabilidade, tristeza e medos até problemas 

incapacitantes como depressão, ansiedade, pânico, isolamento social 

e crise espiritual”23. Tem sido associado à dor, falta de aderência ao 

tratamento, diminuição da qualidade de vida e maior 

mortalidade24,51,147.  

A prevalência de distress em pacientes oncológicos é de 

aproximadamente 25% a 35%, sendo mais comum em mulheres jovens, 

com doença avançada e incapacidade funcional e quando há distúrbios 

psiquiátricos, como depressão maior24,147,155. Decat, Laros e Araújo156 e 

Patel24, utilizando o Termômetro de Distress (TD) associado a Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD), encontraram uma alta 

incidência de distress em 83 pacientes brasilienses com câncer 

estudados (33,7% pelo HAD e 39,8% pelo TD), aumentando ainda mais 

em cuidados paliativos (58%). Problemas físicos (94%), como memória 

ou dificuldade para dormir, náusea, vômito, aparência, fadiga e dor, e 

problemas emocionais (84,3%), como medo, preocupação e tristeza, 

foram relatados como maiores causadores o distress. Este resultado 

corrobora com pesquisa realizada nos Estados Unidos por Graves148 com 

333 pacientes com câncer de pulmão, que apontou a fadiga (55,6%), dor 

(51,4%), nervosismo (48,6%), problemas para dormir (39,9%), depressão 

e tristeza (35,4%) como principais causas do distress157-158. 

Vários fatores relacionados ao câncer torna estes pacientes 
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susceptíveis ao distress: a carga de sintomas associada ao câncer em 

sido um dos mais citados159-160. Ansiedade, nervosismo, preocupações, 

tristeza, sono são indicadores emocionais de distress que merecem 

destaque por partilharem o meu processo fisiológico e respostas 

comportamentais, além de estados psicológicos negativos161-163. 

Outro ponto importante trata-se do efeito que toda a doença irá causar 

na unidade paciente-família, uma vez que a experiência da doença 

dentro do sistema familiar afetará todos os outros membros, e 

permearão o significado da perda de peso e diminuição da ingestão 

para os familiares, o conflito entre profissionais de saúde e familiares 

sobre o estado nutricional e o cuidado do paciente e as perdas 

experimentadas pelo paciente164.  

A reação do familiar, que é a fonte de apoio do paciente, pode também 

interferir no processo de recuperação e superação do paciente, pois os 

seus sentimentos de insegurança e impotência são expressos por 

atitudes de superproteção ou abandono. Os familiares normalmente 

associam a ingesta alimentar como um termômetro do estado geral do 

paciente. Além disso, por causa da associação entre alimentação e 

sobrevivência, têm convicção de que a relutância constante do 

paciente para aumentar seu consumo alimentar pode resultar em 

morte precoce. Em contraste, os pacientes mostraram-se pouco 

preocupados com a ingestão, tendo maior nível de preocupação com 

questões como dispnéia e dor. Isto será fonte de diversos conflitos e de 

uma maior pressão desta família sobre o doente quanto aos atos de 

comer e beber, no desejo de que isto possa ajudar a contornar as 

devastações da doença. Além disto, a diminuição na alimentação 

representará uma diminuição do convívio entre familiares, que 

lamentam a perda de oportunidades de comer juntos e sentimentos de 

desamparo, rejeição e incapacidade no cuidado164. 

Desta forma, uma experiência emocional desagradável pode interferir 

com a capacidade de lidar eficazmente com o câncer e vai depender 

do tipo, do estágio, dos efeitos e do tratamento, e pode ocorrer a 

qualquer momento durante o curso da doença. Apesar disto, o 
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distress não é considerado um problema na avaliação de rotina deste 

paciente, tornando-se de suma importância o estudo do distress no 

paciente com câncer bem como dos seus eventos/estímulos 

desencadeadores para que haja um modelo de intervenção frente a 

esse mal, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes e seus familiares165.   

Existem três formas de medir o distress: verificar à presença de agentes 

estressores específicos; de sintomas físicos e psicológicos do distress e 

a mensuração da percepção do distress individual de forma global, 

independente dos agentes estressores. Existem também escalas que 

mensuram o nível de distress por meio de outras escalas que 

quantificam o impacto de eventos estressores específicos. Porém, 

esses instrumentos apresentam limitações, uma vez que os eventos 

relacionados ao distress podem variar muito entre indivíduos. Dentre os 

instrumentos de avaliação que têm sido recomendados estão o Beck 

Depression Inventory22, o Brief Symptom Inventory166, Escala de 

Estresse Percebido167, o Psychological Screen for Cancer part C 

(PSSCAN)22, o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp 

(ISSL)168, o Inventário de Eventos de Vida Estressantes, a Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD)24,169 e o Termômetro de 

Distress24,156,170-174, o mais recomendado dentre todos os citados.  

Vários outros instrumentos tem sido desenvolvidos para uso na 

triagem emocional de pacientes com câncer, no entanto a maioria 

deles se concentra na depressão, negligenciando outros problemas. 

Porém, o desenvolvimento de ferramentas adicionais neste momento 

deve ser desencorajado. Vale a pena iniciar tentativas adicionais para 

melhorar a validade de trabalhos sobre as ferramentas que têm boas 

propriedades psicométricas.
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2. OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

1. Caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico, antropométrico e 

nutricional de pacientes com câncer gastrointestinal com 

pré-caquexia, caquexia e sem caquexia. 

2. Identificar os fatores relacionados à imagem corporal (acurácia e 

insatisfação), autoestima e distress de pacientes com câncer 

gastrointestinal. 

3. Analisar os fatores preditores para  imagem corporal (acurácia e 

insatisfação), autoestima e distress de pacientes com câncer 

gastrointestinal com pré-caquexia/caquexia e sem caquexia. 
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3. CASUÍSTICA E 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODO  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal, do tipo observacional. 

3.2 LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

Foi desenvolvido no Ambulatório de Oncologia Gastrointestinal e de 

Cirurgia do Aparelho Digestivo do Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP/ICESP), 

localizado em São Paulo – SP.  

O HCFMUSP/ICESP é uma Organização Social de Saúde criada pelo 

Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Fundação Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi criado em 2008 para 

atividades assistenciais, de ensino e pesquisa e atende pacientes em todas 

as fases do tratamento (http://www.icesp.org.br/Institucional/Sobre-o-Icesp/). 

O Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP/ICESP atende, 

por meio de equipe multiprofissional, aproximadamente 140 pacientes/dia.  

A coleta de dados ocorreu de 2013 a 2014, de segunda a sexta-feira, 

no período de funcionamento do ambulatório (7 às 19 horas). 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população foi composta de pacientes com câncer, em qualquer fase 

do tratamento ou em cuidados paliativos. A amostra, de conveniência, 

foi composta de 378 pacientes e distribuída em três grupos distintos:  

Grupo Pré-SAC – pacientes com câncer primário gastrointestinal com 

pré-caquexia (Pré-SAC), composto de 53 indivíduos. 

Grupo SAC – pacientes com câncer primário gastrointestinal com 

caquexia (SAC), composto de 122 indivíduos. 

Grupo Sem SAC – pacientes com câncer primário gastrointestinal sem 

caquexia (Sem SAC), composto de 203 indivíduos. 
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3.3.1 Cálculo da amostra 

Com os 20 primeiros pacientes coletados, avaliou-se a viabilidade para 

o cálculo do tamanho amostral. Como não houve diferença entre os 

grupos, reavaliou-se o cálculo do tamanho da amostra quando se atingiu 

100 pacientes, através da fórmula:  

, em que: α = 5% corresponde ao nível de 

significância, β é o poder do teste e z80%  0,84. E: 

, em que:  e  são as médias, e  e  são os 

desvios-padrão dos grupos. 

Adotou-se, para simular este cálculo, as diferenças entre médias de 

todas as variáveis de interesse nos pacientes com SAC (ambos os 

tipos) e sem SAC, através do teste t, com nível de confiança de 95%, 

poder da amostra de 80%, através do programa SPSS v.22 (Quadro 1).  

Quadro 1. Cálculo amostral para as variáveis de interesse entre os 

pacientes com SAC e sem SAC. São Paulo, 2014. 

Variável interesse Com SAC 
Média (DP) 

Sem SAC 
Média (DP) 

Amostra 
mínima/grupo 

Acurácia  -3,71 (8,70) -1,59 (5,29) 151 
Insatisfação  8,70 (6,43) 1,04 (7,51) 12 
Autoestima 36,74 (3,37) 36,27 (4,16) 127 
Distress 3,30 (3,52) 2,69 (2,83) 179 

A amostra final foi composta de 175 indivíduos com SAC (53 do grupo 

Pré-SAC e 122 do grupo SAC) e 203 indivíduos sem SAC. 

3.3.2 Recrutamento e Critérios de inclusão  

Os pacientes foram recrutados no Serviço de Cirurgia do Aparelho 

Digestivo do HCFMUSP/ICESP nos dias e horários das suas consultas 

(médica, de enfermagem, de nutrição ou multiprofissional de preparo 

pré-operatório), e selecionados segundo os critérios de inclusão:  
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  Ter câncer gastrointestinal em qualquer fase da doença. 

  Ter idade entre 18 e 65 anos. 

  Ter escolaridade igual ou superior a 6 anos.  

  Apresentar Karnofsky Performance Status (KPS) 60%. 

  Não ter quadro infeccioso ativo ou septicemia ou anasarca. 

  Possuir capacidade de comunicação verbal e compreensão 

preservadas. 

A Figura 1 mostra o fluxograma de recrutamento da amostra. Foram 

avaliados 9573 indivíduos, dos quais 2360 foram classificados como 

potenciais participantes do estudo. Dentre estes indivíduos, 1237 

pacientes foram excluídos por não preencherem um ou mais critérios de 

inclusão e 1123 preenchiam todos os critérios de inclusão e foram 

convidados a participar do estudo: 288 recusaram, 455 não foi possível 

entrevistar e 380 foram entrevistados. Todos os doentes foram 

convidados a participar do estudo e a taxa de aceitação foi de 80%. 

Os motivos de recusa foram ter de fazer coleta sanguínea, ter de fazer 

exames no horário da entrevista, estar com dor, necessitar de 

atendimento de urgência após consulta, atraso na consulta médica ou 

horário avançado.  

Restaram, assim, 380 pacientes entrevistados. Destes, 2 não 

preencheram os critérios finais para SAC, sendo excluídos. Os doentes 

foram então alocados em 3 grupos: pré-caquexia (Pré-SAC), com 

caquexia (SAC) e sem caquexia (Sem SAC). 
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Figura 1. Recrutamento e seleção da amostra. São Paulo, 2014.  

 

3.3.2.1 Classificação da Síndrome Anorexia-Caquexia (SAC)  

Adotou-se para classificação da SAC os parâmetros definidos por 

Fearon6 e pela European Clinical Guidelines4:  

Pré-caquexia 

 Perda de peso <10% em 6 meses, associada a um dos fatores 

abaixo: 

o Anorexia (diminuição do apetite e ingesta alimentar). 

o Hemoglobina 12 mg/l. 

o Proteína C-reativa (PCR) 10 mg/l. 

o Albumina 3,5 g/dL 
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Caquexia 

 Perda de peso 10% em 6 meses, associada a pelo menos 3 dos 

fatores abaixo: 

o AMB = desnutrição leve, moderada ou intensa. 

o Anorexia (diminuição do apetite e ingesta alimentar). 

o Fadiga moderada ou intensa. 

o Hemoglobina 12 mg/l. 

o Proteína C-reativa (PCR) 10 mg/l. 

o Albumina 3,5 g/dL 

o IL6 10pg/ml. 

Tendo em vista que, neste estudo, um dos critérios de inclusão era alta 

funcionalidade (KPS 60), não tivemos pacientes classificados como 

SAC refratária, que tem como característica principal o KPS 50, 

conforme critérios estabelecidos pelo autor adotado. 

Pacientes com perda de peso de acordo com este critério, mas que 

não possuíam os demais parâmetros, foram excluídos (02).  

Sem caquexia 

Pacientes com perda de peso <10% em 6 meses (mas sem os demais 

critérios exigidos para o grupo Pré-SAC) ou sem perda ou com ganho 

de peso neste mesmo período de tempo, foram considerados Sem 

SAC.  

O fluxograma a seguir (Figura 2) mostra esquematicamente a 

distribuição dos pacientes nos grupos.  
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Figura 2. Distribuição dos pacientes nos grupos. São Paulo, 2014.  

3.4 Instrumentos 

A escolha dos instrumentos de mensuração foi baseada na revisão de 

literatura, que indicou quais os mais utilizados para avaliação das 

variáveis de interesse. Foram aplicados respeitando-se os princípios 

de ética e bioética preconizados pela Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde175, na seguinte sequência:  

 Avaliação da capacidade funcional – Escala Karnofsky 

Performance Status (KPS) (Anexo 1). 

 Avaliação da fadiga - Pictograma de Fadiga, que avalia a 

intensidade e o impacto da fadiga (Anexo 2).  

Pacientes com câncer 
gastrointestinal 

Perda de peso 

10% em 6 meses 

Perda <10%, sem perda 
ou com ganho peso nos 

últimos 6 meses 

Sim 

Mínimo 3 fatores abaixo: 
AMB – desnutrição 

Fadiga moderada a intensa 
Anorexia 

HB < 12,0 mg/l 
PCR > 10 mg/l 
IL-6 > 10 pg/ml 

Albumina < 3,5 g/dL 

Mínimo 1 fator abaixo: 

Anorexia 
HB < 12,0 mg/l 
PCR > 10 mg/l 

Albumina < 3,5 g/dL 

Sim Não 

Grupo SAC  Excluídos 

Não 

Grupo Sem SAC 

Sim Não 

Grupo Pré-SAC  Excluídos 
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 Avaliação dos sintomas – Escala de Avaliação de Sintomas de 

Edmontom (ESAS) (Anexo 3). 

 Avaliação nutricional – Avaliação Subjetiva Global produzida 

pelo paciente (ASG-PPP) (Anexo 4), que estabeleceu o perfil 

nutricional dos pacientes. 

 Avaliação da imagem corporal – Escala de Silhuetas (Anexo 5), 

a fim de verificar a autopercepção sobre o tamanho corporal. 

 Avaliação da autoestima – Escala de Autoestima de 

Rosenberg (EAR) (Anexo 6), que analisa a atitude do indivíduo 

em relação a si mesmo. 

 Avaliação do distress – Termômetro de Distress (TD) (Anexo 7). 

Também foram utilizadas para a confirmação das propriedades 

psicométricas dos instrumentos principais a Escala de Imagem Corporal 

(Anexo 8) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (Anexo 9).  

3.4.1 Escala de Karnofsky Performance Status  

A Karnofsky Performance Status Scale (KPS) é uma escala criada por 

Karnofsky e Buchenal176, em 1947. É considerada padrão-ouro para 

avaliar a capacidade funcional de pacientes com câncer para 

desempenhar atividades de vida diária. O escore varia de 100 a 0, em 

que 100 indica plena capacidade física e 0, morte. O ponto de corte 

utilizado neste estudo, 60, indica que o indivíduo possui a capacidade 

de realizar cuidados pessoais, porém requer assistência ocasional 

para outros cuidados. 

3.4.2 Pictograma de Fadiga 

O Pictograma de Fadiga (Fatigue Pictogram) é um instrumento breve 

e de fácil aplicação, composto de dois conjuntos de figuras que 

avaliam a intensidade e o impacto da fadiga177. É composto de duas 

questões graduadas de 1 a 5, com 5 ilustrações legendadas, que 

avaliam a intensidade e o impacto da fadiga na última semana. Tem 
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demonstrado boa validade e estabilidade para pacientes com 

câncer178. Não há pontos de corte para diagnóstico ou classificação 

da intensidade da fadiga. 

3.4.3 Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton (ESAS) 

A Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) é uma escala 

numérica breve e de autopreenchimento para avaliação da 

intensidade de sintomas. Contém 9 sintomas comuns nos pacientes 

com câncer (dor, fadiga, náusea, depressão, ansiedade, vômito, 

apetite, bem-estar, dispneia) e a opção de acrescentar o 10º sintoma, 

especificado pelo paciente. A gradação varia de 0 a 10, onde 0 

significa sem sintoma, 1 a 3 sintoma leve, 4 a 7 sintoma moderado e 8 

a 10 sintoma intenso. Desde a sua criação, em 1991179, tem sido 

adotada em diversos serviços e programas de assistência ao câncer e 

cuidados paliativos para clínica, pesquisa e fins administrativos. Tem 

boa consistência interna e correlação forte quando comparada a 

outros instrumentos de mensuração de sintomas (FAACT e Brief Pain 

Inventory)180.  

3.4.4 Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (ASG-PPP) 

O ASG-PPP é um método de avaliação clínica simples, barato, rápido e 

de grande aceitação na prática clínica, pois é capaz de avaliar 

precocemente o risco nutricional e identificar pacientes com 

necessidades de suporte nutricional. Além disto, tem sido relacionado a 

parâmetros objetivos (antropometria e exames laboratoriais) e medidas 

de morbidade e qualidade de vida. A pontuação é feita por escores, a 

partir da soma dos itens avaliados, que categorizam graus de risco 

nutricional e orientam a intervenção nutricional precoce181. Pode ser 

aplicado em domicílio, ambulatório ou unidade de internação e tem a 

vantagem de envolver o paciente na avaliação, diminuindo o tempo 

gasto pelo profissional. No entanto, necessita de treinamento adequado 

para aplicação e pode ter viés recordatório do paciente quanto à perda 

de peso e ingestão alimentar nos últimos meses88-90.  
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Divide-se em duas partes: a primeira, com quatro subpartes, versa 

sobre alterações de peso, ingestão alimentar, sintomas 

gastrointestinais e atividades realizadas, e é respondida pelo 

paciente. As informações a respeito da ingestão alimentar fornecem 

dados para detecção da anorexia (apetite e ingesta alimentar) e, 

através das informações sobre as atividades realizadas, pode-se 

avaliar alterações na capacidade funcional. Para cada característica 

atribuem-se valores de 0 a 4: 0 se houver impacto mínimo sobre o 

estado nutricional ou risco de déficit nutricional; 1 ponto se o impacto 

for pequeno; 2 pontos para um impacto moderado; 3 pontos se o 

impacto for importante; e 4 pontos quando há comprometimento da 

sobrevida. O somatório destes pontos origina o primeiro escore do 

questionário87.  

A segunda parte do Inventário fornece informações para classificação 

nutricional do paciente e três novos escores que, somados ao 

primeiro, resultarão no escore total. Diz respeito à demanda 

metabólica em três fases distintas de avaliação, sendo preenchida 

pelo profissional (médico, enfermeiro ou nutricionista), após história 

clínica e exame físico. Os dados resgatados do prontuário são 

considerados menos relevantes que os coletados pelo profissional 

(40% x 60%). A primeira fase refere-se às características da doença, 

em que cada condição clínica recebe uma pontuação específica. A 

segunda fase avalia o grau de estresse metabólico que leva a 

aumento das necessidades nutricionais, como existência e duração 

de febre e uso de corticosteroides. Na terceira fase, os dados são 

obtidos do exame físico de três aspectos da composição corporal: 

gordura subcutânea, massa muscular e líquidos corporais. Cada 

aspecto é classificado de 0 a 3, dependendo do grau de déficit (0 – 

nenhum déficit; 1 – deficiência leve; 2 – deficiência moderada; 3 – 

deficiência grave). A soma aritmética destas seções é adicionada à 

obtida na primeira parte do ASG-PPP, obtendo-se um valor único 

capaz de definir a intervenção nutricional a ser implementada182.  
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As características de perda de peso, ingestão, sintomas, função e 

exame físico classificarão os pacientes em: Estágio A – bem nutrido ou 

anabólico; Estágio B – desnutrição moderada ou suspeita de 

desnutrição; ou Estágio C – gravemente desnutrido. O somatório dos 

escores numéricos servirá para orientar o suporte nutricional ao 

paciente: escore 0-1 – não requer intervenção nutricional; escore 2-3 – 

orientação nutricional do paciente e família e abordagem terapêutica 

para controle de sintomas e de alterações laboratoriais; escore 4-8 – 

necessidade de intervenção nutricional por nutricionista e tratamento 

farmacológico dos sintomas; escore 9 – requer terapia nutricional 

agressiva e melhoria dos sintomas por equipe multidisciplinar. Ambas 

as avaliações estão intimamente relacionadas. No resultado, os 

parâmetros mais importantes serão perda de peso, ingestão alimentar, 

perda de músculo e de gordura subcutânea87-90.  

Este instrumento apresentou especificidade de 82% a 83% e 

sensibilidade de 96% a 98% para desnutrição, que foram 

significativamente aumentadas quando associadas à albumina, 

pré-albumina, transferrina, contagem de linfócitos e dados 

antropométricos87-90.  

3.4.5 Escala de Silhuetas 

A Escala de Silhuetas é um método para avaliação da imagem 

corporal que permite a autoavaliação da percepção, da idealização e 

da insatisfação com o tamanho e as formas corporais. Permite 

conhecer como o indivíduo avalia seu estado nutricional. Utilizada em 

vários países, inclusive no Brasil, tem contribuído para melhores 

condutas profissionais e terapêuticas. A aplicação desta escala tem 

demonstrado boa correlação positiva (r = 0,59 a r = 0,94) com 

medidas objetivas que avaliam o estado nutricional, como o IMC138.  

A escala mais conhecida para avaliação do tamanho corporal é a criada 

por Stunkard136. A escala brasileira foi criada e validada para utilização 

em adultos e crianças no Brasil por Kakeshita et al.137 A escala brasileira 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 59 

 

  

 
Casuística e Método 

para adultos estabeleceu a utilização de 15 figuras masculinas e 15 

femininas, baseadas na altura média brasileira de 1,65 m para mulheres 

e 1,72 m para homens, e no peso médio de 34,03 kg a 129,32 kg para 

mulheres e 36,98 kg a 140,52 kg para homens, fornecendo assim IMC 

que variavam entre 12,5 e 47,5 kg/m². Para esta adaptação foram 

fotografados adultos com IMC correspondentes aos intervalos 

estabelecidos de 2,5 kg/m² entre cada figura (IMC iguais a 12,5; 15; 

17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 42,5; 45; 47,5). A partir 

destas fotos, silhuetas foram desenhadas por computação gráfica137.  

Seu uso consiste na apresentação das figuras, da mais magra para a 

mais gorda. A pessoa avaliada deve escolher 3 figuras: a figura que 

representa o seu corpo atual (“IMC atual”), que pode demonstrar a 

diferença da avaliação do corpo pelo paciente e a medida objetiva 

mensurada (“IMC real”); a figura para o corpo que desejaria ter (“IMC 

desejado”), sendo a pontuação proporcional ao ideal de tamanho 

corporal. O indivíduo ainda pode apontar a figura que considera 

saudável para pessoas do mesmo sexo (“IMC saudável”), onde se 

pode avaliar a diferença entre o “atual” e o “saudável”, assim como o 

“saudável” e o “desejado”137-138,183. Neste estudo, adicionou-se uma 

pergunta à escala original, na qual os pacientes deveriam apontar a 

figura que representasse seu corpo antes do adoecimento (“IMC 

anterior”), sendo possível verificar a percepção da mudança do 

tamanho corporal (“anterior – atual”) e a relação da satisfação com o 

corpo atual e corpo pré-adoecimento (“anterior – desejado”). 

A partir disto, podem ser obtidos alguns parâmetros, como acurácia 

quanto ao tamanho corporal e insatisfação com o tamanho 

corporal. Os demais parâmetros que podem ser obtidos através da 

avaliação do “IMC saudável” e do “IMC anterior” serão explorados em 

trabalhos posteriores.  

A acurácia quanto ao tamanho corporal é obtida pela diferença entre o 

IMC verdadeiro do paciente (“IMC real”) e o IMC correspondente à 

figura indicada como atual (“IMC atual – IMC real”), variando de –14 a 
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+14. O grau de insatisfação com o tamanho corporal é dado pela 

diferença entre os IMC das figuras atual e ideal (“IMC atual – IMC 

desejado”), variando também de –14 a +14. 

No presente estudo, para acurácia, valores acima de +2,5 

representaram superestimação do tamanho corporal, valores abaixo de 

–2,5 significaram subestimação do tamanho corporal e valores entre 

+2,5 e –2,5 indicaram que não houve acurácia da imagem corporal. 

Para a insatisfação, valores positivos expressaram o desejo de ser mais 

gordo, valores negativos expressaram o desejo de ser mais magro e 

zero representou satisfação com o tamanho corporal.  

Essa escala apresentou correlação positiva e estabilidade 

teste-reteste entre o IMC real e o IMC atual (r >0,84)137.  

3.4.6 Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

A Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) foi criada em 1965, 

traduzida para diversos idiomas e adaptada para o Brasil139-141. É uma 

escala unidimensional constituída de dez questões fechadas que 

avaliam a autoestima global por meio da avaliação dos sentimentos de 

autoestima e autoaceitação. Cinco questões referem-se a autoimagem 

ou autovalor positivos e cinco à autoimagem negativa ou 

autodepreciação. As respostas são no formato Likert, de 4 pontos, 

variando entre “concordo totalmente”, “concordo”, “discordo” e 

“discordo totalmente”. Os itens com conotação positiva são somados 

em ordem decrescente; para os itens com conotação negativa, a 

ordem de pontuação é invertida (ordem crescente). A pontuação final 

varia de 10 a 40. Quanto maior o escore, maior o nível de autoestima 

(>30 pontos – autoestima alta, 20-30 pontos – autoestima moderada, e 

<20 pontos – autoestima baixa). Apresenta validade fatorial e boa 

consistência interna (alfa de Cronbach = 0,90)139-141.  
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3.4.7 Termômetro de Distress (TD) 

O Termômetro de Distress foi criado pela National Comprehensive of 

Clinical Oncology (NCCN) e American Society of Clinical Oncology 

(ASCO) e validado para o Brasil156 para rastreamento do estresse em 

pacientes com câncer em qualquer etapa do adoecimento23,170. 

Permite identificar o nível de distress e suas causas possíveis. É 

composto de uma figura representativa de um termômetro, que 

gradua o distress em escala numérica que varia de 0 (sem distress) a 

10 (extremo distress). O ponto de corte é 4, sendo considerados “sem 

distress” os níveis de 0 a 3 e “com distress” valores iguais ou 

superiores a 4. Há uma lista de 35 itens com as possíveis causas do 

distress na última semana, relacionadas a diagnóstico, tratamento ou 

outros fatores, incluindo problemas psíquicos (5), familiares (2), 

emocionais (6), envolvimento espiritual/religioso (1), problemas 

físicos (21). O paciente deverá marcar no termômetro o seu nível de 

distress na última semana e, posteriormente, assinalar na lista de 

problemas os fatores que, na sua concepção, contribuíram com seu 

distress148,184.  

Apresentou sensibilidade de 82% e especificidade de 98%, valor 

preditivo positivo de 95,8% e valor preditivo negativo de 91,5% e 

correlação positiva (r = 0,97) quando comparado ao HADS156,185. 

3.4.8 Escala de Imagem Corporal - Body Image Scale (BIS)  

Trata-se de uma escala para avaliação da imagem corporal específica 

para pacientes com câncer, que aborda questões afetivas, 

comportamentais e cognitivas, desde o diagnóstico até o tratamento8. 

Pode ser usada como complementação para avaliação da qualidade 

de vida e em qualquer grupo de pacientes com câncer que tenha 

probabilidade de ter preocupação com a imagem corporal. Contém 10 

itens, com as respostas no formato Likert, variando entre “Nada” 

(escore 0), “Um pouco” (escore 1), “Moderadamente” (escore 2) e 

“Muito” (escore 3). O escore global é soma de todos os itens, variando 
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de 0 a 30, onde 0 corresponde a nenhum sintoma/sofrimento quanto 

ao corpo e escores mais altos representam sintomas ou angústia 

crescente e maior preocupação com o corpo. Apresenta boas 

propriedades psicométricas, com adequada validade e confiabilidade 

(alfa de Cronbach = 0,78 a 0,93)115.  

3.4.9 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

A Hospital Anxiety and Depression Scale foi desenvolvida por 

Zigmond e Snaith186 em 1983. É um instrumento de autorrelato para 

avaliação de ansiedade e depressão entre pacientes não psiquiátricos, 

tendo como referência a última semana. É composto de 14 questões de 

múltipla escolha, divididas em duas subescalas de 7 itens intercalados 

(HADS-A – subescala ansiedade e HADS-D – subescala depressão), 

não incluindo itens relacionados a transtornos somáticos ou mentais 

graves. Cada item é composto de 4 respostas, variando de 3 a 0, que 

refletem a intensidade do sintoma. A pontuação máxima para cada 

escala é de 21, onde 0 a 7 significa sem ansiedade ou depressão, 8 a 10 

possível ansiedade ou depressão e >11 provável ansiedade ou 

depressão187. Tem demonstrado boas propriedades psicométricas em 

vários estudos (r = 0,75; alfa de Cronbach = 0,84-0,96; sensibilidade e 

especificidade = 0,80) quando comparada a Beck Depression Inventory, 

a General Health Questionnaire, a Clinical Anxiety Scale e 

Spielberger's State-Trait Anxiety Inventory188. 

3.5 CONFIRMAÇÃO DAS PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS 

DOS INSTRUMENTOS  

Instrumentos de medida devem conter características que atestem 

sua validade e precisão, que podem variar de acordo com a amostra 

estudada. Por essa razão, os instrumentos utilizados para 

mensuração das variáveis dependentes (Escala de Silhuetas, Escala 

de Autoestima de Rosenberg e Termômetro de Distress) foram 

submetidos a testes para confirmação das suas propriedades 
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psicométricas na amostra estudada. Foram feitos testes de validade e 

de confiabilidade. A confiabilidade (consistência interna) foi aferida 

pelo alfa (α) de Cronbach. Os testes de validade realizados foram os 

coeficientes de correlação de Pearson.  

3.5.1 Validade e Confiabilidade da Escala de Silhuetas 

A análise da validade deste instrumento foi feita por meio das 

correlações entre o IMC do paciente (“IMC real”) e a figura apontada 

como IMC atual. Esperava-se correlação de Pearson positiva (validade 

convergente) entre os IMC real e atual. Esta correlação foi encontrada, 

com resultado estatisticamente significante: r = 0,79, p <0,001. 

A confiabilidade dos itens (IMC atual, desejado, anterior, saudável), 

obtida através do α de Cronbach, foi considerada aceitável (0,77). A 

retirada dos itens causou diminuição da consistência interna, 

mostrando que são necessários para a escala (Tabela 1). 

Esta escala foi considerada válida e confiável para o presente estudo. 

Tabela 1. Confiabilidade da Escala de Silhuetas. São Paulo, 2014. 

Itens α Cronbach  Correlação item-fator  
α Cronbach  

se item for retirado  

IMC atual  

0,77 

0,53 0,75 

IMC desejado 0,72 0,65 

IMC anterior 0,61 0,68 

IMC saudável 0,52 0,74 

3.5.2 Validade e Confiabilidade da EAR  

A EAR teve sua validade analisada através da correlação entre o 

escore total do EAR e a insatisfação com a imagem corporal, obtida por 

meio do escore do BIS, e com ansiedade e depressão, obtidas pelo 

HADS. A hipótese era que alta autoestima estaria correlacionada 

negativamente a menor insatisfação com a imagem corporal, assim 

como a menor ansiedade e depressão. Encontrou-se correlação 

negativa fraca entre todos os fatores analisados (Tabela 2). 
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Este instrumento foi considerado confiável; no entanto, encontrou-se 

um valor de “r” baixo, o que pode sugerir fragilidade do instrumento.  

Tabela 2. Correlação entre o escore total da EAR e satisfação com a 

imagem corporal, ansiedade e depressão. São Paulo, 2014. 

  Itens EAR 
 R p 

Insatisfação -0,36 <0,001 
Ansiedade -0,36 <0,001 
Depressão -0,39 <0,001 

A consistência interna da EAR foi boa (0,83), com diminuição 

importante do alfa de Cronbach com a retirada dos itens da escala 

(Tabela 3). 

Tabela 3. Confiabilidade da EAR. São Paulo, 2014. 

Itens α Cronbach  Correlação item-fator  α Cronbach se item for retirado  

Questão 1 

0,83 

0,808 0,565 

Questão 2 0,813 0,510 

Questão 3 0,802 0,598 

Questão 4 0,813 0,487 

Questão 5 0,812 0,489 

Questão 6 0,814 0,475 

Questão 7 0,805 0,564 

Questão 8 0,819 0,492 

Questão 9 0,804 0,579 

Questão 10 0,811 0,505 

3.5.3 Validade e Confiabilidade do TD 

Para análise da validade do TD verificou-se sua correlação positiva 

com o nível de ansiedade medido pelo HADS e pelo ESAS. 

Encontrou-se correlação positiva entre TD e ansiedade. 

Tabela 4. Correlação entre o Termômetro de Distress e ansiedade. 

São Paulo, 2014. 

Itens TD 
 r p 

HADS ansiedade 0,65 <0,001 
ESAS ansiedade 0,59 <0,001 
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O TD apresentou boa consistência interna (0,88), sem alteração do alfa 

de Cronbach com a retirada dos itens. Os itens relacionados aos 

problemas emocionais (depressão, nervosismo, tristeza e preocupação) 

foram os que mais contribuíram com a sua consistência interna. 

Tabela 5. Confiabilidade do Termômetro de Distress. São Paulo, 2014. 

Itens α Cronbach  Correlação item-fator  
α Cronbach se 
item for retirado  

Cuidar criança 

0,88 

0,346 0,882 

Cuidar casa 0,299 0,883 

Plano de saúde 0,426 0,881 

Transporte 0,423 0,881 

Trabalho/escola 0,131 0,886 

Filhos 0,234 0,884 

Companheiro 0,303 0,883 

Depressão 0,523 0,879 

Medo 0,455 0,880 

Nervosismo 0,591 0,877 

Tristeza 0,584 0,878 

Preocupação 0,627 0,877 

Perda interesse atividades 0,494 0,880 

Espiritual 0,219 0,884 

Aparência 0,390 0,882 

Tomar banho/vestir 0,210 0,884 

Respiração 0,337 0,882 

Urinar 0,271 0,883 

Constipação 0,245 0,884 

Diarreia 0,242 0,884 

Alimentação 0,406 0,881 

Fadiga 0,502 0,879 

Inchado 0,265 0,883 

Febre 0,116 0,885 

Dar volta 0,331 0,883 

Indigestão 0,264 0,883 

Memória/concentração 0,416 0,881 

Mucosite/afta 0,155 0,884 

Náusea 0,349 0,882 

Nariz seco 0,289 0,883 

Dor 0,464 0,880 

Sexual 0,295 0,883 

Pele seca/coceira 0,351 0,882 

Dormir 0,452 0,880 

Formigamento 0,239 0,884 

Outros 0,033 0,886 

O TD apresentou boa validade e confiabilidade para este estudo. 
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3.6 CATEGORIAS DAS VARIÁVEIS E PONTOS DE CORTE  

3.6.1 Variáveis dependentes 

Foram consideradas a autoavaliação da imagem corporal (acurácia e 

insatisfação), a autoestima e o distress como variáveis dependentes. O 

Quadro 2 apresenta estas variáveis e suas respectivas categorias. 

Quadro 2. Caracterização das variáveis relacionadas à imagem 

corporal, autoestima e distress dos pacientes. São Paulo, 2014. 

Variáveis Categorização e pontos de corte 

IM
A

G
E

M
 

C
O

R
P

O
R

A
L

 

Escala de silhuetas 
(autopercepção tamanho 

corporal) 

 Acurácia (IMC atual – IMC real) 
< -2,5 – subestimação tamanho 
-2,5 a + 2,5 – sem acurácia 
> +2,5 superestimação tamanho 

 Insatisfação (IMC atual – IMC desejado) 
< 0 – menos – desejo diminuir tamanho 
0 – satisfeito  
> 0 – mais – desejo aumentar tamanho 

A
U

T
O

 

E
S

T
IM

A
 

Escala de Auto-estima de 
Rosenberg (autoavaliação) 

 

 < 20 – Autoestima baixa 

 20 a 30 – Autoestima moderada 

 > 30 – Autoestima alta 

D
IS

T
R

E
S

S
 

Termômetro de Distress 
(autoavaliação) 

 0 a 10  
   < 4 sem distress  
   > 4 com distress 
 

 Situações que foram um problema na última 
semana 

3.6.2 Variáveis independentes  

Variáveis sociodemográficas, da doença e tratamento oncológico, de 

sintomas relativos à doença ou de avaliação antropométrica, do estado 

nutricional e de exames laboratoriais encontram-se descritas nos 

Quadros 3 e 4. 
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Quadro 3. Variáveis sociodemográficas, da doença e tratamento e de 

sinais e sintomas dos pacientes. São Paulo, 2014.  

Variáveis Categorização 
S

O
C

IO
D

E
M

O
G

R
Á

F
IC

A
S

 

Sexo 
 Masculino 

 Feminino 

Idade  Em anos 

Estado civil 
 Com companheiro 

 Sem companheiro 

Cor autorrefrida 

 Branco 

 Pardo 

 Negro 

Religião 

 Católico 

 Protestante 

 Outras 

 Sem 

Exerce função remunerada 
 Sim 

 Não 

Escolaridade  Em anos 

Renda familiar mensal  Valor absoluto da renda 

D
O

E
N

Ç
A

 E
 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

Local do tumor primário  Órgão do tumor primário 

Presença de metástase 
 Sim 

 Não 

Quantidade de órgãos acometidos 

 1 

 2 

 3 

Realização de tratamento 
antineoplásico atual 

 Sim 

 Não 

Tempo do diagnóstico  Meses do diagnóstico 

Capacidade funcional (KPS)  Índice em percentual 

S
IN

T
O

M
A

S
 R

E
L

A
T

IV
O

S
 À

 D
O

E
N

C
A

 E
 

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

 

Dor 

 0 a 10 
0 – sem 
1 a 3 – leve 
4 a 7 – moderada 
8 a 10 – intensa 

Fadiga  Idem anterior 

Náusea  Idem anterior 

Ansiedade  Idem anterior 

Depressão  Idem anterior 

Sonolência  Idem anterior 

Falta de apetite  Idem anterior 

Sensação de bem-estar  Idem anterior 

Dispnéia  Idem anterior 

Impacto da fadiga 

 1 – sem 

 2 – leve 

 3 a 4 – moderado 

 5 – intenso 
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Quadro 4. Variáveis relativas às avaliações antropométrica, 

nutricional e hematológica. São Paulo, 2014. 

Variáveis Categorização 

M
E

D
ID

A
S

 A
N

T
R

O
P

O
M

É
T

R
IC

A
S

 

Peso atual  Peso corporal em kilogramas 

Percentual de perda ponderal 
(Peso usual – Peso atual x 100 / Peso usual) 

 Perda de peso em 6 meses: 
< 10% 
10 – 19,9% 
20 – 29,9% 
> 30% 
Ganho de peso 

Índice de massa corporal 
(IMC = peso / altura²) 

 < 17,0 – Muito abaixo do peso 

 17 a 18,49 - Abaixo do peso 

 18,5 a 24,99 - Peso normal 

 25 a 29,99 - Acima do peso 

 > 30 – Obesidade 

Área muscular do braço (AMB) 
[CB - (0,314 x PCT)² / 4 x 3,14] - 10  homem 
[CB - (0,314 x PCT)² / 4 x 3,14] - 6,5 mulher 

 Normal 

 Desnutrição leve/moderada 

 Desnutrição grave 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

 

N
U

T
R

IC
IO

N
A

L
 

Avaliação Subjetiva Global produzida pelo 
paciente (ASG-PPP) 

 Valor total 
Estágio A – nutrido 
Estágio B – moderadamente desnutrido 
Estágio C – gravemente desnutrido 

Ingesta alimentar último mês 

 Menor 

 Igual 

 Maior 

E
X

A
M

E
S

 

H
E

M
A

T
O

L
Ó

G
IC

O
S

 Hemoglobina  Valores em gramas por decilitro 

Contagem total linfócitos  Valores em milímetros cúbicos 

PCR  Valores em miligramas por litrp 

Albumina  Valores em gramas por decilitro 

IL1b  Valores em picogramas por litro 

IL6  Valores em picogramas por litro 

TNF alfa  Valores em picogramas por litro 

3.7 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

A coleta de dados ocorreu após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da EEUSP, do ICESP e após ciência da 

FMUSP (Anexo 10) e se deu por meio de entrevista individual e exame 

físico realizado por aproximadamente 30 minutos em consultório calmo, 

iluminado e privativo. As escalas foram lidas e respondidas pelo próprio 

entrevistado. As dúvidas foram esclarecidas quando ocorreram. 

Os dados sociodemográficos, da doença e tratamento e de sinais e 

sintomas apresentados, contidos na Ficha de Identificação e 

Avaliação (Apêndice A), foram questionados ao paciente ou obtidos 

por meio do prontuário eletrônico. As escalas KPS, ESAS e ASG-PPP 
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foram preenchidas pelo entrevistador. O Pictograma de Fadiga, a 

Escala de Silhuetas, a EAR e o TD foram lidos e respondidos pelo 

entrevistado. 

A equipe de coleta de dados foi composta de 9 coletadores (a 

pesquisadora principal e 8 enfermeiros) devidamente treinados antes 

de iniciarem a coleta. O treinamento consistiu em: 1. Aula, com 

apresentação breve da pesquisa, dos instrumentos a serem utilizados, 

como perguntar e preencher e sobre a responsabilidade na coleta e da 

fidedignidade dos dados; 2. Leitura e discussão do “Manual de 

preenchimento dos instrumentos de coleta de dados” (Apêndice B), 

elaborado pela pesquisadora principal e fornecido aos coletadores, a 

fim de retirar dúvidas sobre as questões e discutir locais e formas como 

as informações poderiam ser acessadas, como explicar termos 

solicitados, imparcialidade na leitura dos itens, imparcialidade na 

escolha dos pacientes, checagem dos dados após o preenchimento, 

para evitar itens em branco, etc.; 3. Entrevista com pacientes sob 

supervisão: 10 entrevistas observando a pesquisadora principal e 

discutindo dúvidas e 10 entrevistas sob supervisão direta. A partir disto, 

as entrevistas foram realizadas com supervisão indireta. 

Semanalmente, a relação com todas as consultas agendadas foi 

fornecida pela secretaria do ambulatório à pesquisadora principal. Os 

prontuários eletrônicos de todos os pacientes constantes na lista foram 

acessados dois dias antes da consulta para confirmação do local do 

tumor primário e faixa de idade. Aqueles com diagnóstico primário 

confirmado de neoplasia gastrointestinal, dentro da idade estabelecida e 

que não estavam internados, foram considerados para segunda 

avaliação. No dia da consulta, estes pacientes pré-selecionados foram 

abordados e avaliados, antes da sua consulta (médica, ou de 

enfermagem, ou de nutrição, ou multidisciplinar pré-operatória), quanto 

aos demais critérios de inclusão. Aqueles que os coletadores 

conseguiram acessar e que preencheram os critérios foram convidados a 

participar da pesquisa, e os que aceitaram foram solicitados a se dirigir 
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aos consultórios de coleta após sua consulta. Em relação aos pacientes 

que não foi possível avaliar ou cuja aceitação não foi obtida 

anteriormente, solicitou-se ao profissional que os estava atendendo que 

os encaminhasse ao consultório de coleta ao final da consulta.  

A partir disto, os pacientes foram avaliados quanto a perda de peso nos 

últimos meses, estado nutricional, medidas antropométricas, presença de 

exames hematológicos no último mês, capacidade funcional, 

características da doença e tratamento e sintomas apresentados. Os 

pesos nos últimos 6 meses, para cálculo do percentual de perda de peso, 

foram autorreferenciados pelos pacientes. As medidas antropométricas 

seguiram a metodologia proposta por Gurney e Jellife (1973)189-190: 

 Peso: aferido no dia da entrevista por meio de balança calibrada, 

com o indivíduo em pé, sem adornos e descalço. 

 Altura: aferida no dia da entrevista com o indivíduo em pé, cabeça 

ereta e olhar fixo à frente, descalço, encostando nuca, nádegas e 

calcanhares em superfície vertical fixa, inextensível e graduada em 

centímetros. 

 Circunferência do braço (CB): com o braço relaxado, pendendo 

ao lado do corpo, posiciona-se fita métrica em torno do braço não 

dominante no ponto médio entre o processo acromial da escápula 

e o olécrano da ulna. 

 Prega cutânea do tríceps (PCT): pinçamento com os dedos 

polegar e indicador, no lado não dominante, com o uso do 

adipômetro, estando o compasso perpendicular à prega cutânea e 

as pontas do compasso localizadas a aproximadamente 1 cm do 

ponto de reparo. Esperou-se 2 segundos até a leitura, sem deixar 

de realizar o pinçamento. Repetiu-se a mensuração e a medida 

final foi a média das duas medidas realizadas. 

 Circunferência muscular do braço (CMB): obtida atráves da 

fórmula CB – 0,314 x PCT/10 (através da tabela de percentis de 

Frisancho191). 
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 Área muscular do braço (AMB): obtida através da equação 

CMB²/(4 x 0,314) – 10 (homens) ou CMB²/(4 x 0,314) – 6,5 

(mulheres) (através da tabela de percentis de Frisancho191). 

Em relação aos exames hematológicos, caso os pacientes não 

possuíssem registros em seu prontuário eletrônico dos parâmetros 

avaliados no último mês, estes exames foram solicitados pelos 

coletadores, com concordância do paciente, colhidos no laboratório 

do HCFMUSP/ICESP e mensurados pela Divisão de Laboratório 

Central (DLC) do Hospital das Clínicas da FMUSP.  

Dos pacientes com perda de peso 10% em 6 meses, foi colhida, logo 

após a entrevista, pelos coletadores de dados, amostra de 10 ml de 

sangue venoso periférico em veia cubital para dosagem de citocinas, 

respeitando-se a técnica de coleta sanguínea. 

Após coletado, o sangue foi colocado em tubos contendo 

anticoagulante EDTA identificados com nome do paciente e número 

de sequência, acondicionados em recipiente hermeticamente fechado 

com gelo (sem contato direto) e encaminhado ao laboratório de 

urgências do HCFMUSP/ICESP, no máximo, 1 hora após a coleta. No 

laboratório, as amostras foram entregues ao bioquímico designado 

pela gerência médica, que procedia à centrifugação em centrífuga 

refrigerada a 4500 rpm, por 15 minutos, a 4ºC. O plasma obtido foi 

separado em 2 alíquotas diferentes para cada paciente, identificadas 

pelos coletadores da mesma forma que os tubos de EDTA. A série 

vermelha do sangue foi desprezada. Estas alíquotas foram, então, 

imediatamente congeladas a –20ºC no laboratório do 

HCFMUSP/ICESP. Ao final do mês, as alíquotas de plasma 

centrifugadas eram recolhidas pela pesquisadora principal, conferidas 

uma a uma, acondicionadas em recipiente com gelo fechado, 

transportadas até o Laboratório de Bioquímica (LIM 37) da Faculdade 

de Medicina da USP (FMUSP) e entregues à bioquímica responsável 

pelas dosagens das citocinas.  

As dosagens da hemoglobina e contagem total de linfócitos foram 
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realizadas através de método automatizado (lauril sulfato de sódio). Este 

método tem como princípio a bioimpedância: quando a célula atravessa 

a corrente elétrica, um impulso elétrico é gerado e quantificado.   

Para albumina, realizou-se leitura colorimétrica pela densidade óptica 

medida em espectrofotômetro. A espectrofotometria de compostos 

corados é obtida pela reação entre o composto a ser analisado e o 

reagente, originando um produto colorido, que pode ser identificado por 

seus espectros característicos ao ultravioleta, visível ou infravermelho. 

A imunoturbidimetria ultrassensível foi o método para dosagem de 

proteína C-reativa, que mede a diminuição/absorção da luz ao cruzar 

o complexo antígeno-anticorpo. As amostras de citocinas foram 

dosadas através da metodologia XMAP Luminex®. Este método possui 

princípio similar ao ELISA sanduíche, onde microesferas coloridas 

fluorescentes ligam-se de forma covalente aos anticorpos de captura. 

Após, são adicionados anticorpos de detecção e um conjugado de 

estreptavidina-ficoeritrina, que serve como indicador fluorescente para 

determinação da concentração de citocinas. 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS E FINANCIAMENTO 

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Escola de Enfermagem da USP (CAAE 

11902213.9.000.5392), do Núcleo de Pesquisa do HCFMUSP/ICESP 

(NP 385/13) e após ciência do Comitê de Ética da FMUSP. 

Esclareceram-se os objetivos da pesquisa, riscos e benefícios, 

não-maleficência, não interferência no tratamento ou 

acompanhamento, direito à desistência e sobre os instrumentos de 

avaliação e tempo utilizado para preenchê-los. Após esclarecimento de 

todas as dúvidas, os pacientes foram solicitados a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias (Apêndice C).  

Esta pesquisa foi financiada pelo Edital Universal CNPq 2012-2015, 

Processo nº 473896/2012-5.  
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3.9 ANÁLISE DE DADOS  

Os dados foram inseridos e organizados no programa Excel, em 

dupla entrada, e as análises estatísticas realizadas nos programas 

estatísticos SPSS v.22.0 (Statistical Package for Social Science) e R 

3.1.1. Em seguida, realizaram-se as checagens de consistência, com 

as correções pertinentes. 

As variáveis foram descritas em valores absolutos e percentuais. As 

variáveis quantitativas foram também expressas em medidas de 

tendência central e de dispersão (média, mediana, desvio padrão, 

valores mínimo e máximo). O nível de significância para os testes 

realizados foi estabelecido em 5%. 

Foram feitos testes de normalidade para as variáveis contínuas da 

amostra. Com exceção da variável “renda familiar mensal”, as demais 

variáveis não apresentaram razões para descartar a suposição de 

normalidade. 

Inicialmente, explorou-se a relação entre as variáveis desfecho e 

explicativas de forma independente. Para analisar a relação entre as 

variáveis categóricas, utilizou-se o teste de qui-quadrado e, para 

variáveis contínuas, comparando-se categorias, foram utilizados os 

testes Anova e Kruskal-Wallis.  

As variáveis que apresentaram valores de p inferiores a 0,20 foram 

incluídas na análise múltipla inicial e o modelo final foi escolhido pelo 

critério de Akaike para com retirada de variáveis em backward 

stepwise. O modelo empregado foi o de regressão logística binomial. 

Utilizando o critério de Akaike, as variáveis com alta colinearidade 

com as avaliações realizadas foram retiradas dos modelos finais. 

Os resultados foram apresentados em tabelas contendo a razão de 

chances (odds ratio - OR), intervalo de confiança (95%) e nível de 

significância (p). 
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Os resultados serão apresentados em 03 partes, de acordo com os 

objetivos.  

A primeira parte refere-se à caracterização sociodemográfica, clínica, 

bioquímica, antropométrica e nutricional e de sintomas dos três grupos de 

pacientes do estudo (Tabelas de 6 a 10) e à identificação de diferenças 

entre os grupos. A segunda, busca associações entre as variáveis 

dependentes imagem corporal, autoestima e distress e as variáveis 

sociodemográficas, clínicas, antropométricas e nutricionais (Tabelas 12 a 

28). E a terceira parte refere-se à busca de fatores preditivos 

independentes de acurácia e insatisfação com o tamanho corporal, 

autoestima e distress nos grupos de pacientes (Tabelas 29 a 32). 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Participaram do estudo 378 indivíduos com câncer gastrointestinal: 53 

foram alocados no grupo “Pre-caquexia” (Pré-SAC), 122 no grupo “Com 

caquexia” (SAC) e 203 no grupo “Sem caquexia” (Sem SAC), conforme 

classificação descrita no Método (p.52). 
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A Tabela 6 apresenta a distribuição sociodemográfica da amostra. A 

maioria dos pacientes foi homem, com idade média de 53 anos, que 

se referiram brancos, católicos e vivendo com a (o) companheira (o). 

A maioria possuía escolaridade média de 10 anos, não exercia 

atividade remunerada e a renda familiar mensal mediana foi de R$ 

2.000,00.  

Ao se comparar os três grupos, observou-se que o grupo SAC 

apresentou escolaridade (  ±DP = 9±3; p = 0,003) inferior aos demais 

grupos. Não houve diferenças quanto às demais variáveis 

Tabela 6. Caracterização sociodemográfica de pacientes com câncer 

gastrointestinal com Pré-SAC, SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Pré-SAC (n = 53) SAC (n = 122)  Sem SAC (n = 203) Total (n = 378) 

p 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sexo 
 

 
 

  
Feminino 21 (39,6) 47 (38,5) 101 (49,7) 169 (44,7) 

0,104
1
 

Masculino 32 (63,4) 75 (61,4) 102 (50,3) 209 (55,3) 
Idade (em anos) 

 
 

 
  

Media (DP) 54 (10) 52 (10) 54 (8) 53 (9) 
0,276

2
 

Mediana (min-max) 55 (25–65) 55 (2–65) 55 (25–65) 55 (22–65) 
Estado conjugal 

 
 

 
  

Com companheiro 37 (69,8) 82 (67,2) 129 (63,5) 248 (65,6) 
0,626

1
 

Sem companheiro 16 (30,2) 40 (32,8) 74 (36,4) 130 (34,4) 
Cor (autorreferida) 

 
 

 
  

Branco 34 (64,1) 68 (55,7) 119 (58,6) 221 (58,5) 
0,744

1
 Pardo 15 (28,3) 40 (32, 8) 58 (28,6) 113 (29,9) 

Negro 4 (7,5) 14 (11.5) 26 (12,8) 44 (11,6) 
Religião (autorreferida) 

 
 

 
  

Católica 31(58,4) 85 (69,7) 124 (61,1) 240 (63,5) 

0,192
1
 

Protestante 14 (26,4) 27 (22,1) 51 (25,1) 92 (24,3) 
Outras 3 (5,7) 6 (4,9) 21 (10,3) 30 (7,9) 
Sem religião 5 (9,4) 4 (3,3) 7 (3,4) 16 (4,2) 
Anos de estudo 

 
 

 
  

Media (DP) 11 (4) 9 (3) 11 (4) 10 (4) 
0,003

2
 

Mediana (min-max) 12 (6–22) 9 (6–18) 10 (6–28) 9 (6–28) 
Exercer função remunerada  

 
  

Não  36 (67,9) 87 (71,3) 127 (62,6) 250 (66,1) 
0,260

1
 

Sim 17 (32,1) 35 (28,7) 76 (37,4) 128 (33,9) 
Renda familiar mensal (em reais)

4 

 
  

Media (DP) 2728,20 (2492,40) 2064,90 (1769,90) 2556,60 (2138,60) 2425,00 (2088,00) 
0,066

3
 

Mediana (min-max) 2000 (400–15000) 1500 (200–12000) 2000 (300–15000) 2000 (200–15000) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Teste Kruskal-Wallis; 

4
n = 363; 15 indivíduos não quiseram fornecer informações sobre renda. 
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Na Tabela 7 vê-se que os tumores mais frequentes foram de 

cólon/sigmóide e reto/ânus, seguidos pelos tumores de estômago. A 

maioria dos pacientes não tinha metástase e, dentre os que tinham, o 

acometimento de apenas um órgão foi predominante. A maior parte 

tinha bom performance status (KPS80), tempo médio de diagnóstico 

de 18 meses e não fazia tratamento antineoplásico atual.  

No grupo SAC houve predominância dos tumores de estômago e 

esôfago. No grupo Pré-SAC predominou o tumor de reto/ânus e no 

grupo Sem SAC, os de cólon/sigmóide. Aqueles que possuíam 

metástase e com menor KPS prevaleceram no grupo SAC, e o tempo 

médio de diagnóstico neste grupo foi entre 10 a 11 meses inferior aos 

demais.  

Tabela 7. Caracterização clínica dos grupos Pré-SAC, SAC e Sem SAC. 

São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Pré-SAC (n = 53) SAC (n = 122)  Sem SAC (n = 203) Total (n = 378) 

p 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Tumor primário  
 

   
Esôfago 4 (7,5) 24 (19,7)

5 
8 (3,9) 36 (9,5) 

<0,001
1 

Estômago 7 (13,2) 36 (29,5) 26 (12,8) 69 (18,2) 
Fígado e/ou VB IH

3 
4 (7,5) 15 (12,3) 6 (3,0) 25 (6,6) 

Pâncreas 8 (15,1) 9 (7,4) 8 (3,9) 25 (6,6) 
Cólon/sigmóide 11 (20,8) 18 (14,7) 83 (40,9)

5 
112 (29,6) 

Reto/ânus 19 (35,8) 20 (16,4) 72 (35,5)
 

111 (29,4) 
Metástase   

 
   

Não 36 (67,9) 66 (54,1) 144 (70,9)
5 

246 (65,1) 

0,008
1 

Sim 17 (32,1) 56 (45,9)
5 

59 (29,1) 132 (34,9) 
1 órgão  11 (20,8) 29 (23,8) 44 (21,7) 84 (22,2) 
2 órgãos  3 (5,7) 23 (18,9) 13 (6,4) 39 (10,3) 
3 ou mais órgãos  3 (5,7) 4 (3,3) 2 (1,0) 9 (2,4) 

Tempo diagnóstico (meses)      
Media (DP) 21 (19) 11 (15) 22 (19) 18 (19) 

<0,001
2 

Mediana 15 (1–96) 5 (1–90) 16 (1–120) 12 (1–120) 
Tratamento antineoplásico atual      
Não 41 (77,3) 95 (77,9) 152 (74,3) 287 (75,9) 

0,750
1 

Sim 12 (22,6) 27 (22,1) 52 (25,6) 91 (24,1) 
KPS

4 
 

 
   

60 – 70 7 (13,2) 21 (17,2)
5 

7 (3,5) 35 (9,3) 
<0,001

1 

80 – 100 46 (86,8) 101 (82,8) 196 (96,5)
5 

343 (90,7) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
VB IH = vias biliares intra-hepáticas; 

4
KPS = índice de funcionalidade de Karnofsky; 

5
Maiores 

resíduos ajustados.  
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Pela Tabela 8 nota-se que a maioria dos pacientes teve perda de peso 

nos últimos 6 meses (60%) e se encontrava na faixa de IMC peso 

normal. Na avaliação nutricional pela Avaliação Subjetiva Global 

Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP), a maior parte foi classificado como 

nutrido e declarou-se sem alteração na ingesta alimentar no último mês. 

Pela área muscular do braço (AMB), a maioria estava com desnutrição. 

Os grupos diferiram em todas variáveis antropométricas e nutricionais. O 

grupo SAC teve maior intensidade de perda de peso nos últimos 6 meses 

(  ±DP = 16,6±9,9), menor faixa de IMC (muito abaixo do peso e abaixo 

do peso), maior grau de desnutrição (moderada ou grave) e menor 

ingesta alimentar, quando comparado aos grupos Pré-SAC e, 

principalmente, Sem SAC. 

Tabela 8. Perfil antropométrico e nutricional de pacientes com 

Pré-SAC, SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Pré-SAC (n = 53) SAC (n = 122)  Sem SAC (n = 203) Total (n = 378) 

p 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Percentual perda de peso 6 meses
3 

  
 

  
0% – 10% 52 (97,9) –– 52 (25,6)

 
104 (27,5)   

10% – 19,9% 1 (1,9) 85 (69,7)
6 

–– 86 (22,8) 

<0,001
1 

20% – 29,9% –– 24 (19,7) –– 24 (6,3) 

30% –– 13 (10,7) –– 13 (3,4) 

Ganho peso –– –– 151 (74,4)
6 

151(39,9)  

Media (DP) 3,9 (3,8) 16,6 (9,9) –5,1 (8,0) 3,16 (12,8) 
<0,001

2 

Mediana (min-max) 3,4 (1,5–14,5) 15,5 (15,0–38,7) –3,6 (–40,4–2,4) 1,9 (–40,4–38,7) 
Faixa IMC

4 
  

 
  

Muito abaixo do peso  1 (1,9) 20 (16,4)
6 

3 (1,5) 24 (6,3)  
Abaixo do peso  5 (9,4) 19 (15,6)

6 
6 (3,0) 30 (7,9) 

<0,001
1 

Peso normal  31 (58,5) 59 (48,4) 78 (38,4) 168 (44,4) 
Acima do peso  12 (22,6) 17 (13,9) 75 (36,9) 104(27,5) 
Obesidade  4 (7,5) 7 (5,8) 41 (20,2) 52 (13,7)  

Media (DP) 23,2 (3,9) 21,5 (4,9) 26,2 (5,2) 24,3 (5,4) 
<0,001

2 

Mediana (min-max) 22,8 (16,9–33,5) 21,0 (12,0–39,6) 25,6 (15,6–51,8) 24,0 (12,0–51,8) 
Avaliação nutricional pelo ASG-PPP

5
   

 
  

Nutrido 24 (45,3) 7 (5,7) 165 (81,3)
6 

196 (51,9) 
<0,001

1
 Moderada desnutrido 26 (49,1) 98 (80,3)

6 
38 (18,7) 162 (42,9) 

Grave desnutrido 3 (5,7) 17 (13,9) –– 20 (5,3) 
Área muscular do braço    

 
  

Normal 16 (30,2) 29 (23,8) 123 (60,6)
6 

168 (44,4) 
<0,001

1
 Desnutrição leve/moderada 7 (13,2) 11 (9,0) 29 (14,3) 47 (12,4) 

Desnutrição grave 30 (56,6) 82 (67,2)
6 

51 (25,1) 163 (43,1) 
Ingesta alimentar último mês    

 
  

Menor 25 (47,2) 74 (60,7)
6 

32 (15,8) 130 (34,4) 
<0,001

1
 Sem mudança 21 (39,6) 35 (28,7) 140 (69,0)

6 
196 (51,9) 

Maior 7(13,2) 13 (10,7) 31 (15,3) 52 (13,8) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Valores positivos representam perda de peso, valores negativos representam ganho de peso; 

4
IMC = Índice de massa corporal; 

5
ASG-PPP = Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente; 

6
Maiores resíduos 

ajustados. 
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Analisando-se o perfil bioquímico, pela Tabela 9, observa-se que os 

pacientes apresentaram médias dentro do limite de normalidade em 

todas as dosagens, com exceção da proteína C-reativa (PCR), que 

estava acima do valor normal.  

Entre os grupos encontraram-se diferenças nas dosagens de 

hemoglobina, PCR e albumina. Os valores de hemoglobina e albumina 

do grupo SAC foram menores que os grupos Pré-SAC e Sem SAC; e a 

PCR do grupo SAC foi de 10 a 20 pontos maior que nos demais grupos. 

As citocinas IL1β, IL6 e TNFα foram mensuradas nos grupos Pré-SAC e 

SAC, não havendo diferenças entre estes grupos. 

Tabela 9. Valores bioquímicos de pacientes com Pré-SAC, SAC e 

Sem SAC. São Paulo, 2014.  

Variáveis Pré-SAC (n = 53) SAC (n = 122)  Sem SAC (n = 203) Total (n = 378) p
1
 

Hemoglobina (n=370) Valor de referência: 12 – 16 mg/dL  
Media (DP)

2 
12,3 (1,6) 11,5 (2,2) 13,1 (1,9) 12,5 (2,1) 

<0,001 
Mediana (min-max) 12,2 (7,6–16,1) 11,7 (5,7–17,1) 13,2 (5,0–17,7) 12,7 (5,0–17,7) 
Contagem total linfócitos (n=370) Valor de referência: 0,9 – 3,4 ml/mm

3
  

Media (DP) 1,5 (0,7) 1,8 (3,3) 1,7 (0,8) 1,7 (2,0) 
0,637 

Mediana (min-max) 1,5 (0,4–3,8)  1,4 (0,3–36,7) 1,5 (0,2–5,5) 1,5 (0,2–36,7) 
Proteína C-reativa (n=314) Valor de referência: <5 mg/L  
Media (DP)

3 
39,2 (76,5) 46,9 (67,8) 24,2 (48,6) 34,7 (61,5) 

<0,001 
Mediana (min-max) 6,3 (0,3–47,2) 16,4 (0,2– 317,1) 3,8 (0,1–239,4) 6,1 (0,1–347,2) 
Albumina (n=314) Valor de referência: 3,5 – 5,0 g/dL  
Media (DP)

4 
3,9 (0,7) 3,7 (0,7) 4,2 (0,6) 3,9 (0,7) 

<0,001 
Mediana (min-max) 4,0 (2,1–5,0) 3,8 (1,1–5,0) 4,3 (1,4–5,0) 4,1 (1,1–5,0) 
IL1β (n=133) Valor de referência: <5 pg/mL  
Media (DP) 0,4 (0,1) 0,4 (0,2) ––   0,30 (0,28) 

0,739 
Mediana (min-max) 0,4 (0,2–0,7) 0,3 (0,1–2,6) –– 0,30 (0,00–0,57) 
IL6 (n=133) Valor de referência: <9,7 pg/mL  
Media (DP) 6,0 (11,1) 4,4 (5,9) –– 4,57 (6,54) 

0,348 
Mediana (min-max) 1,7 (0,1–38,5) 2,1 (0,1–37,8) –– 1,99 (0,14–38,46) 
TNFα (n=133) Valor de referência: <8 pg/mL  
Media (DP) 3,4 (2,2) 3,7 (3,3) –– 3,70 (3,20) 

0,991 
Mediana (min-max) 3,2 (0,6–7,8) 2,8 (0,0–19,5) –– 2,82 (0,05–19,53) 

1
ANOVA. 

2
Post-hoc de Tukey - diferenças entre Pré-SACxSAC, SACxSem SAC e Pré-SACxSem SAC; 

3
 Post-hoc de Tukey - 

diferença entre SACxSem SAC; 
4
 Post-hoc de Tukey - diferenças entre SACxSem SAC e Pré-SACxSAC. 

Na Tabela 10 analisou-se a presença e intensidade dos sintomas dos 

pacientes. De 30% a 50% dos pacientes encontravam-se com dor, 

fadiga, problemas de apetite e ansiedade de moderadas a intensas. 

Náusea, depressão, sono, dispnéia e sensação de bem-estar foram 

relatados de moderados a intensos por menos de 30% dos pacientes. 

Comparando-se os grupos, notaram-se diferenças quanto a dor, fadiga 
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(intensidade e impacto), náusea, problemas de apetite e sensação de 

bem-estar. O grupo SAC apresentou maior intensidade destes 

sintomas, enquanto o grupo Sem SAC não os relatou. 

Tabela 10. Sintomas em pacientes com câncer gastrointestinal com 

Pré-SAC, SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Pré-SAC (n = 53) SAC (n = 122)  Sem SAC (n = 203) Total (n = 378) 

p
1 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Dor  
 

   
Sem 32 (60,4) 51 (41,8) 128 (63,1) 211 (55,8) 

0,007 
Leve 6 (11,3) 15 (12,3) 23 (11,3) 44 (11,6) 
Moderada 9 (17,0) 32 (26,2)

2 
35 (17,2) 76 (20,1) 

Intensa 6 (11,3) 24 (19,7)
2 

17 (8,4) 47 (12,4) 
Fadiga   

 
   

Sem 38 (71,7) 49 (40,2) 139 (68,5) 226 (59,8) 

<0,001 
Leve 2 (3,8) 15 (12,3) 15 (7,4) 32 (8,5) 
Moderada 10 (18,9) 37 (30,3)

2 
34 (16,7) 81 (21,4) 

Intensa 3 (5,7) 21 (17,2)
2 

15 (7,4) 39 (10,3) 
Impacto Fadiga   

 
   

Sem 23 (43,4) 37 (30,3) 114 (56,2)
2 

174 (46,0) 

<0,001 
Leve 16 (30,2) 34 (27,9) 62 (30,5) 112 (29,6) 
Moderada 11 (20,8) 41 (33,6)

2 
23 (11,3) 75 (19,9) 

Intensa 3 (5,7) 10 (8,2) 4 (2,0) 17 (4,5) 
Náusea  

 
   

Sem 46 (86,8) 81 (66,4) 182 (89,7) 309 (81,7)  
<0,001 Leve 3 (5,7) 11 (9,0) 7 (3,4) 21 (5,6) 

Moderada 2 (3,8) 16 (13,1)
2 

11 (5,4) 29 (7,7) 
Intensa 2 (3,8) 14 (11,5)

2 
3 (1,5) 19 (5,0) 

Ansiedade  
 

    
Sem 33 (62,3) 55 (45,1) 91 (44,8) 179 (47,3) 

0,698 
Leve 1 (1,9) 8 (6,6) 17 (8,4) 26 (6,9) 
Moderada 10 (18,9) 24 (19,7) 55 (27,1) 89 (23,5) 
Intensa 9 (17,0) 35 (28,7) 40 (19,7) 84 (22,2) 
Depressão  

 
   

Sem 44 (83,0) 86 (70,5) 156 (76,8) 286 (75,7) 

0,077 
Leve 2 (3,8) 9 (7,4) 14 (6,9) 25 (6,6) 
Moderada 4 (7,5) 16 (13,1) 19 (9,4) 39 (10,3) 
Intensa 3 (5,7) 11 (9,0) 14 (6,9) 28 (7,4) 
Sono  

 
   

Sem 32 (60,4) 70 (57,4) 130 (64,0) 232 (61,4) 

0,291 
Leve 3 (5,7) 12 (9,8) 18 (8,9) 33 (8,7) 
Moderada 14 (26,4) 26 (21,3) 28 (13,8) 68 (18,0) 
Intensa 4 (7,5) 14 (11,5) 27 (13,3) 45 (11,9) 
Problemas de Apetite 

 
   

Sem 21 (39,6) 49 (40,2) 157 (77,3)
2 

227 (60,0) 

<0,001 
Leve 9 (17,0) 18 (14,8) 18 (8,9) 45 (11,9) 
Moderada 14 (26,4) 33 (27,0) 24 (11,8) 71 (18,8) 
Intensa 9 (17,0) 22 (18,0)

2 
4 (2,0) 35 (9,3) 

Dispnéia  
 

   
Sem 46 (86,8) 98 (80,3) 176 (86,7) 320 (84,7) 

0,408 
Leve 2 (3,8) 14 (11,5) 15( 7,4) 31 (8,2) 
Moderada 4 (7,5) 5 (4,1) 8 (3,9) 17 (4,5) 
Intensa 1 (1,9) 5 (4,1) 4 (2,0) 10 (2,6) 
Alteração da sensação de bem-estar  

 
   

Sem 24 (45,3) 43 (35,2) 128 (63,1)
2 

195 (51,6) 

<0,001 
Leve 9 (17,0) 36 (29,5) 39 (19,2) 84 (22,2) 
Moderada 16 (30,2) 27 (22,1) 29 (14,3) 72 (19,0) 
Intensa 4 (7,5) 16 (13,1)

2 
7 (3,4) 27 (7,1) 

1
Teste 2; 

2
Maiores resíduos ajustados. 
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No item a seguir (Tabelas 11 a 15) são descritas as associações entre 

imagem corporal (acurácia e insatisfação quanto ao tamanho corporal), 

autoestima e distress com os dados sociodemográficos, clínicos, 

antropométricos, nutricionais e sintomas dos pacientes com câncer 

gastrointestinal.  

A maioria dos pacientes subestimou (46,0%) e (26,2%) superestimou 

seu tamanho corporal, e 49,7% gostaria de aumentá-lo; mais de ¾ 

apresentou escores de autoestima alta e pouco mais da metade tinha 

escores correspondentes a sem distress (51,8%). 

Tabela 11. Acurácia e insatisfação com o tamanho corporal, 

autoestima e distress de pacientes com câncer gastrointestinal. São 

Paulo, 2014. 

Variáveis n (378) % 
Acurácia do tamanho corporal  
Subestima 172 46,0 
Normal 99 26,2 
Supestima 107 27,8 
Insatisfação com o tamanho corporal1  
Menos 110 29,1 
Normal 80 21,2 
Mais 188 49,7 
Autoestima   
Baixa 2 0,5 
Moderada 69 18,2 
Alta 307 81,2 
Distress  
Não 182 48,2 
Sim  196 51,8 

1
Menos = desejo de diminuir o tamanho corporal, Mais = desejo de aumentar o tamanho corporal. 

 

 

 

 

 

 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 82 

 

  

 
Resultados 

4.2 FATORES DE RISCO PARA ALTERAÇÕES DA IMAGEM 

CORPORAL (ACURÁCIA E INSATISFAÇÃO), 

AUTOESTIMA E DISTRESS  

As associações entre acurácia da imagem corporal e variáveis 

sociodemográficas, clínicas, antropométricas, nutricionais e sintomas 

dos pacientes estudados serão mostradas das Tabelas 12 a15 

A acurácia do tamanho corporal diferiu quanto ao sexo. A maioria dos 

homens subestimou, enquanto a maioria das mulheres superestimou 

seu tamanho corporal. Não houve diferenças quanto às outras 

variáveis sociodemográficas. (Tabela 12) 

Tabela 12. Acurácia do tamanho corporal de acordo com perfil 

sociodemográfico de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 

2014. 

1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Teste Kruskal-Wallis; 

4
n = 363; 15 indivíduos não quiseram fornecer informações sobre renda; 

5
Maores 

resíduos ajustados. 

Variáveis 
Acurácia 

P Subestima (n=172) Normal (n=99) Superestima (n=107) 
n (%) n (%) n (%) 

Sexo       
 

Feminino 52 (30,2) 52 (52,5) 65 (60,7)
5 

<0,001
1 

Masculino 120 (69,8)
5 

47 (47,5) 42 (39,3) 
Idade (em anos)       

 
Media (DP) 52,3 (9,8) 54,2 (8,3) 54,1 (8,4) 

0,145
2 

Mediana (min-max) 55 (25-65) 56 (22-65) 55 (25-65) 
Estado conjugal       

 
Com companheiro 118 (68,6) 68 (68,7) 62 (57,9) 

0,143
1 

Sem companheiro 54 (31,4) 31 (31,3) 45 (42,1) 
Cor (autorreferida)     

 
Branco 93 (54,1) 60 (60,6) 68 (63,6) 0,512

1 

Pardo 59 (34,3) 27 (27,3) 27 (25,2) 
 

Negro 20 (11,6) 12 (12,1) 12 (11,2) 
 

Religião (autorreferida)     
 

Católica 101 (58,8) 70 (70,7) 69 (64,5) 

0,306
1 Protestante 52 (30,2) 17 (17,2) 23 (21,5) 

Outras 13 (7,5) 7 (7,0) 10 (9,3) 
Sem religião 6 (3,5) 5 (5,1) 5 (4,7) 
Anos de estudo       

 
Media (DP) 10,2 (4,0) 10,6 (4,2) 10,4 (3,8) 

0,771
2 

Mediana (min-max) 9 (6–28) 9 (6–25) 9 (6–21) 
Exercer atividade remunerada   

 
Não 121 (70,3) 57 (57,6) 72 (67,3) 

0,097
1 

Sim 51 (29,7) 42 (42,4) 35 (32,7) 
Renda familiar mensal (em reais)

4 
  

 
Media (DP) 2223,9 (1815,3) 2747,6 (2381,9) 2434,1 (2169,2) 

0,150
3 

Mediana (min-max) 2000 (200–15000) 2000 (250–10000) 1700 (300–15000) 
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Na Tabela 13, nota-se que a acurácia da imagem corporal diferiu 

quanto ao local do tumor primário, presença de metástase, tempo de 

diagnóstico e KPS, e não houve diferença quanto ao tratamento 

antineoplásico atual. Os pacientes com tumor de estômago, com 

metástase, menor tempo de diagnóstico e menor KPS subestimaram 

o tamanho corporal, enquanto pacientes com tumores de 

cólon/sigmóide, sem metástase e com maior tempo de diagnóstico 

superestimaram seu tamanho corporal. Aqueles com maior 

performance status avaliaram seu corpo adequadamente. 

Tabela 13. Acurácia do tamanho corporal segundo doença e 

tratamento de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Acurácia 

p Subestima (n=172) Normal (n=99) Superestima (n=107) 
n (%) n (%) n (%) 

Tumor primário       
 

Esôfago 21 (12,2) 10 (10,1) 5 (4,7) 

0,008
1 

Estômago 43 (25,0)
5 

15 (15,2) 11 (10,3) 
Fígado e/ou VB IH

3 
14 (8,1) 4 (4,0) 7 (6,5) 

Pâncreas 13 (7,6) 5 (5,1) 7 (6,5) 
Cólon/sigmóide 37 (21,5) 33 (33,3) 42 (39,3)

5 

Reto/ânus 44 (25,6) 32 (32,3) 35 (32,7) 
Metástase        

 
Não 98 (57,0) 71 (71,7) 77 (72,0)

5 

0,010
1 

Sim 74 (43,0)
5 

28 (28,3) 30 (28,0) 
1 órgão 42 (56,8) 21 (75,0) 21 (70,0) 
2 órgãos 26 (35,1) 6 (21,4) 7 (23,3) 
3 ou mais órgãos 6 (8,1) 1 (3,6) 2 (6,7) 

Tempo diagnóstico (meses)     
 

Media (DP) 16 (17,5) 18 (19,2) 22 (19,9) 
0,034

2 

Mediana (min-max) 10 (1–111) 12 (1–119) 18 (0–120) 
Tratamento antineoplásico atual     

 
Não 134 (77,9) 74 (74,7) 79 (73,8) 

0,704
1 

Sim 38 (22,1) 25 (25,3) 28 (26,2) 
KPS

4 
      

 
60 – 70 27 (15,7)

5 
3 (3,0) 5 (4,7) 

<0,001
1 

80 – 100 145 (84,3) 96 (97,0)
5 

102 (95,3) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
VB IH = vias biliares intra-hepáticas; 

4
KPS = índice de funcionalidade de Karnofsky; 

5
Maiores 

resíduos ajustados.  
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Analisando-se a Tabela 14, pode-se verificar que pacientes com 

perda de peso mais intensa ( 20%), IMC abaixo do peso, desnutrição 

de moderada a grave pela ASG-PPP ou pela AMB e com diminuição 

da ingesta alimentar no último mês subestimaram o tamanho 

corporal. Pacientes com ganho de peso, obesos, nutridos e sem 

mudança na ingesta alimentar superestimaram o tamanho corporal. 

Tabela 14. Acurácia do tamanho corporal de acordo com variáveis 

antropométricas e nutricionais de pacientes com câncer 

gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Acurácia 

p Subestima (n=172) Normal (n=99) Superestima (n=107) 
n (%) n (%) n (%) 

Percentual perda de peso 6 meses
3
 

   
0% – 10% 52 (30,2) 30 (30,4) 33 (30,8) 

0,002
1 

10% – 19,9% 37 (21,5) 20 (20,2) 12 (11,2) 
20% – 29,9% 19 (11,0)

6 
3 (3,0) 2 (1,9) 

30% 8 (4,7) 3 (3,0) 2 (1,9) 

Ganho peso 56 (32,6) 43 (43,4) 58 (54,2)
6 

Media (DP) 6 (13,2) 2,5 (12,2) -0,8 (11,5) <0,001
2 

Mediana (min-max) 4,3 (-40,4–37,1) 1,9 (-29,5–38,7) -1,5 (-33,8–34,0) 
Faixa IMC

4 
  

   
Muito abaixo do peso 17 (9,9) 3 (3,0) 4 (3,8) 

<0,001
1 

Abaixo do peso 21 (12,2)
6 

8 (8,1) 1 (0,9) 
Peso normal 86 (50,0) 47 (47,5) 35 (32,7) 
Acima do peso 35 (20,3) 30 (30,3) 39 (36,4) 
Obesidade  13 (7,6) 11 (11,1) 28 (26,2)

6 

Media (DP) 22,8 (5,29) 24,2 (4,73) 26,7 (5,19) 
<0,001

2 

Mediana (min-max) 22,1 (15,3–51,8) 24,2 (13,5–38,9) 26,4 (12,0–39,6) 
Avaliação nutricional pelo ASG-PPP

5 

   
Nutrido 68 (39,5) 60 (60,6) 68 (63,5)

6 

0,001
1 

Moderadamente desnutrido 92 (53,5)
6 

36 (36,4) 34 (31,8) 
Gravemente desnutrido 12 (7,0) 3 (3,0) 5 (4,7) 
Área muscular do braço 

   
Normal 58 (33,7) 46 (46,5) 64 (59,9)

6 

<0,001
1 

Desnutrição leve/moderada 22 (12,8) 12 (12,1) 13 (12,1) 
Desnutrição grave 92 (53,5)

6 
41 (41,4) 30 (28,0) 

Ingesta alimentar último mês 
   

Menor 81 (47,1)
6 

26 (26,3) 23 (21,5) 
<0,001

1 
Sem mudança 68 (39,5) 61 (61,6) 67 (62,6)

6 

Maior 23 (13,4) 12 (12,1) 17 (15,9) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Valores positivos representam perda de peso, valores negativos representam ganho de peso; 

4
IMC = Índice de massa corporal; 

5
ASG-PPP = Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente; 

6
Maiores resíduos 

ajustados. 
 

Pela Tabela 15 observa-se que a acurácia do tamanho corporal diferiu 

apenas quanto a problemas de apetite. A maioria dos pacientes que 

descreveu perda de apetite intensa subestimou o tamanho corporal. 

Nota-se uma tendência a subestimação do tamanho corporal entre 
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aqueles com intenso impacto da fadiga nas atividades diárias e 

avaliação adequada do corpo entre aqueles cuja fadiga não impacta 

no dia-a-dia.  

Tabela 15. Acurácia do tamanho corporal e intensidade de sintomas 

de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 

Acurácia 
p

1
 

Subestima (n=172) Normal (n=99) Superestima (n=107) 
n (%) n (%) n (%) 

Dor         
Sem 91 (52,9) 57 (57,6) 63 (59,0) 
Leve 21 (12,2) 10 (10,1) 13 (12,1) 
Moderada 37 (21,5) 21 (21,2) 18 (16,8) 0,934 
Intensa 23 (13,4) 11 (11,1) 13 (12,1) 
Fadiga         
Sem 91 (52,9) 67 (67,6) 68 (63,6) 

0,268 
Leve 18 (10,5) 5 (5,1) 9 (8,4) 
Moderada 44 (25,6) 17 (17,2) 20 (18,7) 
Intensa 19 (11) 10 (10,1) 10 (9,3) 
Impacto Fadiga       
Sem 72 (41,9) 51 (51,5)

2 
51 (47,7) 

0,056 
Leve 48 (27,9) 30 (30,3) 34 (31,8) 
Moderada 38 (22,1) 16 (16,2) 21 (19,6) 
Intensa 14 (8,1)

2 
2 (2,0) 1 (0,9) 

Náusea         
Sem 130 (75,6) 87 (87,9) 92 (86,1) 

0,148 Leve 12 (7,0) 5 (5,1) 4 (3,7) 
Moderada 19 (11) 3 (3,0) 7 (6,5) 
Intensa 11 (6,4) 4 (4,0) 4 (3,7) 

 
Ansiedade         
Sem 88 (51,1) 48 (48,5) 43 (40,2) 

0,483 
Leve 13 (7,6) 4 (4,0) 9 (8,4) 
Moderada 38 (22,1) 22 (22,2) 29 (27,1) 
Intensa 33 (19,2) 25 (25,3) 26 (24,3) 
Depressão         
Sem 130 (75,6) 82 (82,8) 74 (69,2) 

0,148 
Leve 11 (6,4) 3 (3,0) 11 (10,3) 
Moderada 21 (12,2) 8 (8,1) 10 (9,3) 
Intensa 10 (5,8) 6 (6,1) 12 (11,2) 
Sono         
Sem 102 (59,3) 64 (64,6) 66 (61,7) 

0,717 
Leve 19 (11,0) 5 (5,1) 9 (8,4) 
Moderada 33 (19,2) 17 (17,2) 18 (16,8) 
Intensa 18 (10,5) 13 (13,1) 14 (13,1) 
Problemas de Apetite       
Sem 90 (52,4) 66 (66,7)

2 
71 (66,4)

2 

0,009 
Leve 20 (11,6) 12 (12,1) 13 (12,1) 
Moderada 37 (21,5) 13 (13,1) 21 (19,6) 
Intensa 25 (14,5)

2 
8 (8,1) 2 (1,9) 

Dispnéia         
Sem 146 (84,9) 89 (89,9) 85 (79,5) 

0,070 
Leve 10 (5,8) 7 (7,1) 14 (13,1) 
Moderada 9 (5,2) 1 (1,0) 7 (6,5) 
Intensa 7 (4,1) 2 (2,0) 1 (0,9) 
Alteração da sensação de bem-estar  

 
   

Sem 82 (47,6) 53 (53,5) 60 (56,1) 

0,475 
Leve 40 (23,3) 19 (19,2) 25 (23,4) 
Moderada 37 (21,5) 17 (17,2) 18 (16,8) 
Intensa 13 (7,6) 10 (10,1) 4 (3,7) 

1
Teste 2; 

2
Maiores resíduos ajustados. 
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As relações entre a insatisfação com o tamanho corporal e as variáveis 

independentes podem ser observadas das Tabelas 16 a 20.  

Quanto as variáveis sociodemográficas, a insatisfação com o tamanho 

corporal diferiu quanto ao sexo e anos de estudo (Tabela 16). Não houve 

diferença quanto as demais variáveis. Aqueles doentes mulheres e com 

média de 11 anos de estudo gostariam de diminuir o tamanho corporal 

(insatisfação para menos), enquanto aqueles do sexo masculino e que 

tinham menor média de escolaridade (       = 9,7 ± 3,6) desejavam 

aumentar o tamanho corporal (insatisfação para mais). Vê-se também 

que, quanto a cor, houve tendência a satisfação com o tamanho corporal 

em brancos. Já os pardos tenderam a desejar aumentar este tamanho. 

Tabela 16. Insatisfação com o tamanho corporal de acordo com a 

distribuição sociodemográfica de pacientes com câncer 

gastrointestinal. São Paulo, 2014 

Variáveis 
Insatisfação 

p Menos (n=110) Normal (n=80) Mais (n=188) 
n (%) n (%) n (%) 

Sexo         
Feminino 69 (62,7)

5 
30 (37,5) 70 (37,2) 

<0,001
1 

Masculino 41 (37,3) 50 (62,5) 118 (62,8)
5 

Idade (em anos)         
Media (DP) 53,4 (8,7) 54,9 (8,4) 52,5 (9,5) 

0,133
2 

Mediana (min-max) 54 (25-65) 56 (22-65) 54 (25-65) 
Estado conjugal         
Com companheiro 72 (65,5) 57 (71,2) 119 (63,3) 

0,455
1 

Sem companheiro 38 (34,5) 23 (28,8) 69 (36,7) 
Cor (autorreferida)       
Branco 70 (63,6) 55 (68,8)

5 
96 (51,0) 0,053

1 

Pardo 28 (25,5) 17 (21,2) 68 (36,2)
5 

Negro 12 (10,9) 8 (10,0) 24 (12,8) 
Religião (autorreferida)       
Católica 69 (62,7) 47 (58,7) 124 (65,9) 

0,482
1 Protestante 23 (20,9) 23 (28,8) 46 (24,5) 

Outras 13 (11,9) 7 (8,7) 10 (5,3) 
Sem religião 5 (4,5) 3 (3,8) 8 (4,3) 
Anos de estudo         
Media (DP) 11,1 (4,2) 10,8 (4,3) 9,7 (3,6) 

0,011
2 

Mediana (min-max) 12 (6–21) 10 (6–28) 9 (6–22) 
Exercer atividade remunerada     
Não 65 (59,1) 51 (63,8) 134 (71,3) 

0,088
1 

Sim 45 (40,9) 29 (36,2) 54 (28,7) 
Renda familiar mensal (em reais)

4 
    

Media (DP) 2601,0 (2225,7) 2650,9 (2226,9) 2212,0 (1919,7) 
0,178

3 

Mediana (min-max) 2000 (250–15000) 2000 (400–10000) 2000 (200–15000) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Teste Kruskal-Wallis; 

4
n = 363; 15 indivíduos não quiseram fornecer informações sobre renda; 

5
Maores 

resíduos ajustados. 
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Conforme a Tabela 17 percebe-se que pacientes com tumores de 

esôfago ou estômago, com menor tempo médio de diagnóstico e 

menor KPS gostariam de aumentar o tamanho corporal. Aqueles 

com maior performance status (KPS80), tumores de cólon/sigmóide 

e maior tempo de diagnóstico estavam satisfeitos com seu tamanho 

corporal.  Não houve diferenças quanto a presença e quantidade de 

metástases e estar realizando tratamento antineoplásico 

atualmente. 

Tabela 17. Insatisfação com o tamanho corporal segundo variáveis 

clínicas de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Insatisfação 

p Menos (n=110) Normal (n=80) Mais (n=188) 
n (%) n (%) n (%) 

Tumor primário         
Esôfago 5 (4,5) 2 (2,6) 29 (15,5)

5 

<0,001
1 

Estômago 8 (7,3) 12 (15) 49 (26,1)
5 

Fígado e/ou VB IH
3 

3 (2,7) 2 (2,5) 20 (10,6) 
Pâncreas 9 (8,2) 2 (2,5) 14 (7,4) 
Cólon/sigmóide 43 (39,1) 37 (46,2)

5 
32 (17,0) 

Reto/ânus 42 (38,2) 25 (31,2) 44 (23,4) 
Metástase          
Não 78 (70,9) 55 (68,8) 113 (60,1) 

0,125
1 

Sim 32 (29,1) 25 (31,2) 75 (39,9) 
1 órgão 23 (71,9) 17 (68,0) 44 (58,7) 
2 órgãos 7 (21,9) 7 (28,0) 25 (33,3) 
3 ou mais órgãos 2 (6,2) 1 (4,0) 6 (8,0) 

Tempo diagnóstico (meses)       
Media (DP) 23,7 (18,6) 20,6 (20,5) 14,2 (17,2) 

<0,001
2 

Mediana (min-max) 21 (0–120) 14 (1–119) 8,5 (1–111) 
Tratamento antineoplásico atual       
Não 80 (72,7) 65 (81,2) 142 (75,5) 

0,392
1 

Sim 30 (27,3) 15 (18,8) 46 (24,5) 
KPS

4 
        

60 – 70 3 (2,7) 3 (3,8) 29 (15,4)
5 

<0,001
1 

80 – 100 107 (97,3) 77 (96,2)
5 

159 (84,6) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
VB IH = vias biliares intra-hepáticas; 

4
KPS = índice de funcionalidade de Karnofsky; 

5
Maiores 

resíduos ajustados.  

Todas as variáveis antropométricas e nutricionais diferiram quanto à 

insatisfação corporal (Tabela 18). Nota-se que, enquanto pacientes com 

ganho de peso, obesos e nutridos segundo ASG-PPP e AMB gostariam 

de diminuir o tamanho corporal, pacientes com perda de peso  20% 

nos últimos seis meses, na faixa de IMC abaixo do peso ou peso normal, 

desnutridos moderados e graves e com diminuição da ingesta alimentar 
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gostariam de aumentar o tamanho corporal. Pacientes sem mudança na 

ingesta alimentar no último mês estavam satisfeitos com o corpo. 

Tabela 18. Insatisfação com o tamanho corporal versus perfil 

antropométrico e nutricional de pacientes com câncer gastrointestinal. 

São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Insatisfação 

p Menos (n=110) Normal (n=80) Mais (n=188) 
n (%) n (%) n (%) 

Percentual perda de peso 6 meses
3
       

0 – 10% 32 (29,1) 30 (37,6) 53 (28,1) 

<0,001
1 

10 – 19,9% 7 (6,4) 13 (16,2) 49 (26,1) 
20 – 29,9% 2 (1,8) -- 22 (11,7)

6 

>30% 1 (0,9) 1 (1,2) 11 (5,9) 
Ganho peso 68 (61,8)

6 
36 (45,0) 53 (28,2) 

Media (DP) -1,91 (9,6) 0,86 (10,0) 7,1 (14,1) 
<0,001

2 

Mediana (min;max) -2,29 (-33,8–30,1) 0,69 (-25,3–38,7) 6,4 (-40,4–37,1) 
Faixa IMC

4 
        

Muito abaixo do peso -- -- 24 (12,8) 

<0,001
1 

Abaixo do peso -- 1 (1,2) 29 (15,4)
6 

Peso normal 22 (20,0) 37 (46,2) 109 (58,0)
6 

Acima do peso 44 (40,0) 37 (46,2) 23 (12,2)
 

Obesidade  44 (40,0)
6 

5 (6,2) 3 (1,6) 

Media (DP) 29,32 (5,0) 25,18 (3,0) 20,97 (3,6) 
<0,001

2 

Mediana (min-max) 28,7 (20,2–51,8) 25,1 (18,9–34,9) 20,9 (12–37,2) 
Avaliação nutricional pelo ASG-PPP

5 
      

Nutrido 82 (74,5)
6 

51 (63,8) 63 (33,5) 
<0,001

1 
Moderadamente desnutrido 28 (25,5) 29 (36,2) 105 (55,9)

6 

Gravemente desnutrido -- -- 20 (10,6) 
Área muscular do braço       
Normal 80 (72,7)

6 
40 (50,0) 48 (25,5) 

<0,001
1 

Desnutrição leve/moderada 10 (9,1) 12 (15,0) 25 (13,3) 
Desnutrição grave 20 (18,2) 28 (35,0) 115 (61,2)

6 

Ingestão alimentar último mês       
Menor 23 (20,9) 16 (20,0) 91 (48,4)

6 

<0,001
1 

Sem mudança 65 (59,1) 56 (70,0)
6 

75 (39,9) 
Maior 22 (20,0) 8 (10,0) 22 (11,7) 

1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Valores positivos representam perda de peso, valores negativos representam ganho de peso; 

4
IMC = 

Índice de massa corporal; 
5
ASG-PPP = Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente; 

6
Maiores resíduos ajustados. 

A Tabela 19 demonstra que houve diferenças na insatisfação do 

tamanho corporal quanto a dor, fadiga, impacto da fadiga, náusea, 

apetite e sensação de bem-estar. Os pacientes que não relataram 

estes sintomas estavam satisfeitos com o tamanho corporal, com 

exceção dos que não relataram problemas de apetite, que 

manifestaram desejo de diminuir o tamanho corporal. Já os pacientes 

que apresentavam esses sintomas de moderados a intensos 

gostariam de aumentar o tamanho corporal.  
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Tabela 19. Insatisfação com o tamanho corporal segundo intensidade de 

sintomas de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Insatisfação 

p
1
 Menos (n=110) Normal (n=80) Mais (n=188) 

n (%) n (%) n (%) 

Dor         
Sem 65 (59,1) 60 (75,1)

2 
86 (45,7) 

0,002 
Leve 13 (11,8) 6 (7,5) 25 (13,3) 
Moderada 20 (18,2) 9 (11,2) 47 (25,0)

2 

Intensa 12 (10,9) 5 (6,2) 30 (16,0) 
Fadiga         
Sem 74 (67,3) 60 (75,0)

2 
92 (48,9) 

0,001 
Leve 7 (6,4) 4 (5,0) 21 (11,2) 
Moderada 16 (14,5) 14 (17,5) 51 (27,1)

2 

Intensa 13 (11,8) 2 (2,5) 24 (12,8) 
Impacto Fadiga       
Sem 54 (49,1) 50 (62,6)

2 
70 (37,2) 

<0,001 
Leve 40 (36,4) 17 (21,2) 55 (29,3) 
Moderada 15 (13,6) 12 (15) 48 (25,5) 
Intensa 1 (0,9) 1 (1,2) 15 (8,0)

2 

Náusea         
Sem 96 (87,3) 73 (91,2)

2 
140 (74,5) 

0,011 
Leve 4 (3,6) 3 (3,8) 14 (7,4) 
Moderada 7 (6,4) 4 (5,0) 18 (9,6) 
Intensa 3 (2,7) -- 16 (8,5)

2 

Ansiedade         
Sem 48 (43,6) 41 (51,2) 90 (47,9) 

0,804 
Leve 9 (8,2) 7 (8,8) 10 (5,3) 
Moderada 29 (26,4) 16 (20,0) 44 (23,4) 
Intensa 24 (21,8) 16 (20,0) 44 (23,4) 
Depressão         
Sem 86 (78,1) 62 (77,5) 138 (73,4) 

0,834 
Leve 7 (6,4) 6 (7,5) 12 (6,4) 
Moderada 11 (10,0) 8 (10,0) 20 (10,6) 
Intensa 6 (5,5) 4 (5,0) 18 (9,6) 
Sono         
Sem 69 (62,7) 54 (67,6) 109 (58,0) 

0,143 
Leve 10 (9,1) 8 (10,0) 15 (8,0) 
Moderada 13 (11,8) 13 (16,2) 42 (22,3) 
Intensa 18 (16,4) 5 (6,2) 22 (11,7) 
Problemas de Apetite       
Sem 79 (71,9)

2 
57 (71,2) 91 (48,4) 

<0,001 
Leve 12 (10,9) 8 (10,0) 25 (13,3) 
Moderada 14 (12,7) 12 (15,0) 45 (23,9) 
Intensa 5 (4,5) 3 (3,8) 27 (14,4)

2 

Dispnéia         
Sem 91 (82,7) 74 (92,6) 155 (82,5) 

0,323 
Leve 9 (8,2) 5 (6,2) 17 (9,0) 
Moderada 7 (6,4) 1 (1,2) 9 (4,8) 
Intensa 3 (2,7) -- 7 (3,7) 
Alteração da sensação de bem-estar         
Sem 62 (56,3) 53 (66,2)

2 
80 (42,5) 

0,017 
Leve 23 (20,9) 14 (17,5) 47 (25,0) 
Moderada 18 (16,4) 11 (13,8) 43 (22,9)

2 

Intensa 7 (6,4) 2 (2,5) 18 (9,6) 
1
Teste 2; 

2
Maiores resíduos ajustados. 
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As relações entre autoestima e as demais variáveis investigadas 

podem ser observadas nas Tabelas de 21 a 24.  

Na Tabela 20 vê-se que pacientes com autoestima alta viviam com 

companheiro e possuíam o dobro da renda familiar média quando 

comparados aqueles com autoestima moderada. 

Tabela 20. Autoestima segundo variáveis sociodemográficas de 

pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Autoestima 

p Baixa (n=2) Moderada (n=69) Alta (n=307) 
n (%) n (%) n (%) 

Sexo         
Feminino 2 (100,0) 37 (53,6) 130 (42,3) 

0,068
1 

Masculino -- 32 (46,4) 177 (57,7) 
Idade (em anos)         
Media (DP) 54,5 (4,9) 51,5 (10,6) 53,7 (8,7) 

0,188
2 

Mediana (min-max) 54,5 (51-58) 54 (22-65) 55 (25-65) 
Estado conjugal         
Com companheiro -- 39 (56,5) 209 (68,1)

5 

0,028
1 

Sem companheiro 2 (100,0)
5 

30 (43,5) 98 (31,9) 
Cor (autorreferida)       
Branco 1 (50,0) 38 (55,1) 182 (59,2) 

0,291
1 

Pardo -- 25 (36,2) 88 (28,7) 
Negro 1 (50,0) 6 (8,7) 37 (12,1) 
Religião (autorreferida)       
Católica 1 (50,0) 36 (52,2) 203 (66,2) 

0,423
1 Protestante 1 (50,0) 23 (33,3) 68 (22,1) 

Outras -- 6 (8,7) 24 (7,8) 
Sem religião -- 4 (5,8) 12 (3,9) 
Anos de estudo         
Media (DP) 15,5 (2,1) 10 (3,9) 10,5 (4,0) 

0,146
2 

Mediana (min-max) 15,5 (14–17) 9 (6–21) 9 (6–28) 
Exercer atividade remunerada     
Não 2 (100,0) 53 (76,8) 195 (63,5) 

0,065
1 

Sim -- 16 (23,2) 112 (36,5) 
Renda familiar mensal (em reais)

4 
    

Media (DP) 2000,0 (1414,2) 1790,0 (1205,2) 2569,4 (2219,6) 
0,020

3 

Mediana (min-max) 2000 (1000–3000) 1347 (394–5500) 2000 (200–15000) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Teste Kruskal-Wallis; 

4
n = 363; 15 indivíduos não quiseram fornecer informações sobre renda; 

5
Maores 

resíduos ajustados. 
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Não houve diferenças entre autoestima e as variáveis clínicas dos 

pacientes com câncer gastrointestinal (Tabela 21). Atenta-se que 

pacientes com autoestima baixa tinham média de tempo de 

diagnóstico maior que aqueles com autoestima moderada ou alta.  

Tabela 21. Autoestima segundo variáveis clínicas de pacientes com 

câncer gastrointestinal com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Autoestima 

p Baixa (n=2) Moderada (n=69) Alta (n=307) 
n (%) n (%) n (%) 

Tumor primário         
Esôfago -- 5 (7,4) 31 (10,1) 

0,803
1 

Estômago -- 11 (15,9) 58 (18,9) 
Fígado e/ou VB IH

3 
-- 4 (5,8) 21 (6,8) 

Pâncreas -- 5 (7,2) 20 (6,5) 
Cólon/sigmóide -- 23 (33,3) 89 (29,0) 
Reto/ânus 2 (100,0) 21 (30,4) 88 (28,7) 
Metástase          
Não 2 (100,0) 41 (59,4) 203 (66,1) 

0,334
1 

Sim -- 28 (40,6) 104 (33,9) 
1 órgão -- 19 (67,8) 65 (62,5) 
2 órgãos -- 8 (28,6) 31 (29,8) 
3 ou mais órgãos -- 1 (3,6) 8 (7,7) 

Tempo diagnóstico (meses)       
Media (DP) 25 (18,4) 16,6 (18,8) 18,7 (18,8) 

0,622
2 

Mediana (min-max) 25 (12–38) 12 (1–120) 12 (0–119) 
Tratamento antineoplásico atual       
Não 1 (50,0) 53 (76,8) 233 (75,9) 

0,682
1 

Sim 1 (50,0) 16 (23,2) 74 (24,1) 
KPS

4 
        

60 – 70 -- 8 (11,6) 27 (8,8) 0,694
1 

 
 

80 – 100 2 (100,0) 61 (88,4) 280 (91,2) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
VB IH = vias biliares intra-hepáticas; 

4
KPS = índice de funcionalidade de Karnofsky.  
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A autoestima não diferiu quanto ao perfil antropométrico e nutricional 

(Tabela 22). A maioria dos pacientes com autoestima alta tinha ganho 

de peso, estava na faixa de IMC peso normal, era nutrido pela 

ASG-PPP e não tinha alteração quanto à ingestão alimentar. 

Tabela 22. Autoestima de acordo com variáveis antropométricas e 

nutricionais de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Autoestima 

p Baixa (n=2) Moderada (n=69) Alta (n=307) 
n (%) n (%) n (%) 

Percentual perda de peso 6 meses
2
       

0 – 10% -- 15 (21,8) 100 (32,5) 

0,530
1 

10 – 19,9% -- 12 (17,4) 57 (18,6) 
20 – 29,9% -- 5 (7,2) 19 (6,2) 
>30% -- 2 (2,9) 11 (3,6) 
Ganho peso 2 (100,0) 35 (50,7) 120 (39,1) 

Media (DP) -16,6 (20,2) 3,1 (12,5) 3,3 (12,8) 
0,089

2 

Mediana (min-max) -16,6 (-30,9– -2,3) -1,5 (-33,8–31,4) 2,0 (-40,4–38,7) 
Faixa IMC

4 
        

Muito abaixo do peso -- 6 (8,8) 18 (5,8) 

0,431
1 

Abaixo do peso -- 8 (11,6) 22 (7,2) 
Peso normal -- 31 (44,9) 137 (44,6) 
Acima do peso 1 (50,0) 19 (27,5) 84 (27,4) 
Obesidade  1 (50,0) 5 (7,2) 46 (15) 

Media (DP) 30,6 (4,8) 23,4 (4,63) 24,4 (5,5) 
0,081

2 

Mediana (min-max) 30,6 (27,2–34,0) 22,6 (16,1–35,8) 24,2 (12,0–51,8) 
Avaliação nutricional pelo ASG-PPP

5 
      

Nutrido 2 (100,0) 37 (53,6) 157 (51,1) 
0,579

1 
Moderadamente desnutrido -- 30 (43,5) 132 (43,0) 
Gravemente desnutrido -- 2 (2,9) 18 (5,9) 
Área muscular do braço        
Normal 2 (100,0) 31 (44,9) 135 (44,0) 

0,088
1 

Desnutrição leve/moderada -- 14 (20,3) 33 (10,7) 
Desnutrição grave -- 24 (34,8) 139 (45,3) 
Ingesta alimentar último mês       
Menor 1 (50,0) 30 (43,5) 99 (32,2) 

0,358
1 

Sem mudança 1 (50,0) 33 (47,8) 162 (52,8) 
Maior -- 6 (8,7) 46 (15,0) 

1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Valores positivos representam perda de peso, valores negativos representam ganho de peso; 

4
IMC = Índice de massa corporal; 

5
ASG-PPP = Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente. 

 

Na Tabela 23 notam-se diferenças entre autoestima e presença e 

intensidade de náusea, ansiedade, depressão, dispneia, sensação de 

bem-estar e impacto da fadiga nas atividades diárias. Não se 

encontraram diferenças quanto dor, fadiga, sono e apetite. Os 

pacientes sem sintomas apresentaram escores de autoestima alta e 

os pacientes com sintomas de intensidade de moderada a intensa 

apresentaram autoestima moderada.  
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Tabela 23. Autoestima segundo intensidade de sintomas de pacientes 

com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Autoestima 

p
1
 Baixa (n=2) Moderada (n=69) Alta (n=307) 

n (%) n (%) n (%) 

Dor         
Sem -- 38 (55,1) 173 (56,4) 

0,116 
Leve -- 8 (11,6) 36 (11,7) 
Moderada 2 (100,0) 11 (15,9) 63 (20,5) 
Intensa -- 12 (17,4) 35 (11,4) 
Fadiga         
Sem 1 (50,0) 32 (46,4) 193 (62,9) 

0,113 
Leve -- 5 (7,2) 27 (8,8) 
Moderada 1 (50,0) 20 (29,0) 60 (19,5) 
Intensa -- 12 (17,4) 27 (8,8) 
Impacto Fadiga       
Sem -- 25 (36,3) 149 (48,5)

2 

0,023 
Leve 2 (100,0) 17 (24,6) 93 (30,3) 
Moderada -- 22 (31,9)

2 
53 (17,3) 

Intensa -- 5 (7,2) 12 (3,9) 
Náusea         
Sem -- 52 (75,4) 257 (83,7)

2 

<0,001 
Leve -- 4 (5,8) 17 (5,5) 
Moderada 2 (100,0) 8 (11,6)

2 
19 (6,2) 

Intensa -- 5 (7,2) 14 (4,6) 
Ansiedade         
Sem -- 22 (31,9) 157 (51,1)

2 

0,010 
Leve -- 4 (5,8) 22 (7,2) 
Moderada -- 23 (33,3)

2 
66 (21,5) 

Intensa 2 (100,0) 20 (29,0) 62 (20,2) 
Depressão         
Sem -- 39 (56,5) 247 (80,5)

2 

<0,001 
Leve -- 10 (14,5)

2 
15 (4,9) 

Moderada 1 (50,0) 10 (14,5) 28 (9,1) 
Intensa 1 (50,0) 10 (14,5) 17 (5,5) 
Sono         
Sem -- 39 (56,6) 193 (62,9) 

0,242 
Leve -- 5 (7,2) 28 (9,1) 
Moderada 1 (50,0) 13 (18,8) 54 (17,6) 
Intensa 1 (50,0) 12 (17,4) 32 (10,4) 
Problemas de Apetite       
Sem -- 39 (56,6) 188 (61,2) 

0,155 
Leve 1 (50,0) 7 (10,1) 37 (12,1) 
Moderada 1 (50,0) 12 (17,4) 58 (18,9) 
Intensa -- 11 (15,9) 24 (7,8) 
Dispnéia         
Sem 2 (100,0) 49 (71,1) 269 (87,6)

2 

0,046 
Leve -- 11 (15,9)

2 
20 (6,5) 

Moderada -- 5 (7,2) 12 (3,9) 
Intensa -- 4 (5,8) 6 (2,0) 

Alteração da sensação de bem-estar         
Sem -- 20 (29,1) 175 (57,0)

2 

<0,001 
Leve -- 21 (30,4) 63 (20,5) 
Moderada 1 (50,0) 21 (30,4)

2 
50 (16,3) 

Intensa 1 (50,0) 7 (10,1) 19 (6,2) 
1
Teste 2; 

2
Maiores resíduos ajustados. 
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Resultados 

As relações entre distress e as variáveis sócio-demográficas, clínicas, 

antropométricas e nutricionais e de sintomas podem ser observadas 

das Tabelas 24 a 27. Os fatores relacionados ao distress descritos 

pelos pacientes estão apresentados na Tabela 28. 

Quanto ao perfil sóciodemográfico, na Tabela 24, vê-se que houve 

associação entre distress e sexo e idade. Aqueles pacientes do sexo 

feminino e aqueles com maior média de idade relataram distress. 

Homens e indiíduos mais jovens não tinham distress Não se 

encontraram diferenças quanto às demais variáveis. 

Tabela 24. Distress de acordo com variáveis sociodemográficas de 

pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Distress 

p Não (n=182) Sim (n=196) 
n (%) n (%) 

Sexo       
Feminino 93 (51,1) 76 (38,8)

5 

0,021
1 

Masculino 89 (48,9)
5 

120 (61,2) 
Idade (em anos)       
Media (DP) 52,3 (9,5) 54,2 (8,6) 

0,050
2 

Mediana (min-max) 54 (22-65) 55 (25-65) 
Estado conjugal       
Com companheiro 120 (65,9) 128 (65,3) 

0,984
1 

Sem companheiro 62 (34,1) 68 (34,7) 
Cor (autorreferida)     
Branco 113 (62,1) 108 (55,1) 0,757

1 

Pardo 50 (27,5) 63 (32,1) 
 

Negro 19 (10,4) 25 (12,8) 
 

Religião (autorreferida)     
Católica 113 (62,2) 127 (64,7) 

0,898
1 Protestante 45 (24,7) 47 (24,0) 

Outras 15 (8,2) 15 (7,7) 
Sem religião 9 (4,9) 7 (3,6) 
Anos de estudo       
Media (DP) 10,1 (3,7) 10,6 (4,3) 

0,261
2 

Mediana (min-max) 9 (6–22) 9 (6–28) 
Exercer atividade remunerada     
Não 121 (66,5) 129 (65,8) 

0,978
1 

Sim 61 (33,5) 67 (34,2) 
Renda familiar mensal (em reais)

4 
  

Media (DP) 2520,1 (2256,2) 2323,0 (1894,7) 0,381
3 

 
 

Mediana (min-max) 2000 (394–15000) 2000 (200–10000) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Teste Kruskal-Wallis; 

4
n = 363; 15 indivíduos não quiseram fornecer informações sobre renda; 

5
Maores 

resíduos ajustados. 
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Resultados 

A Tabela 25 mostra que não houve diferenças entre distress e as 

variáveis relacionadas à doença e tratamento dos pacientes com câncer 

gastrointestinal. Aqueles que relataram distress tinham tempo médio de 

diagnóstico superior comparado aos que não relataram distress. 

Tabela 25. Distress segundo variáveis clínicas de pacientes com 

câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Distress 

p Não (n=182) Sim (n=196) 
n (%) n (%) 

Tumor primário       
Esôfago 18 (9,9) 18 (9,2) 

0,814
1 

Estômago 31 (17,0) 38 (19,4) 
Fígado e/ou VB IH

3 
12 (6,6) 13 (6,6) 

Pâncreas 10 (5,5) 15 (7,7) 
Cólon/sigmóide 52 (28,6) 60 (30,6) 
Reto/ânus 59 (32,4) 52 (26,5) 
Metástase        
Não 119 (65,4) 127 (64,8) 

0,990
1 

Sim 63 (34,6) 69 (35,2) 
1 órgão 38 (60,4) 46 (66,7) 
2 órgãos 20 (31,7) 19 (27,5) 
3 ou mais órgãos 5 (7,9) 4 (5,8) 

Tempo diagnóstico (meses)     
Media (DP) 16,6 (16,9) 20,0 (20,3) 

0,081
2 

Mediana (min-max) 11 (1–120) 14 (0–119) 
Tratamento antineoplásico atual     
Não 141 (77,5) 146 (74,5) 

0,577
1 

Sim 41 (22,5) 50 (25,5) 
KPS

4 
      

60 – 70 16 (8,8) 19 (9,7) 
0,901

1 

80 – 100 166 (91,2) 177 (90,3) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
VB IH = vias biliares intra-hepáticas; 

4
KPS = índice de funcionalidade de Karnofsky.  
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A seguir (Tabela 26), vê-se que a avaliação nutricional pela AMB 

diferiu entre os pacientes com e sem distress. Pacientes que não 

relataram distress apresentavam algum grau de desnutrição e os sem 

distress tinham reserva muscular preservada. Os grupos foram 

semelhantes nas comparações das demais variáveis.  

Tabela 26. Distress de acordo com o perfil antropométrico e nutricional 

de pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Distress 

p Não (n=182) Sim (n=196) 
n (%) n (%) 

Percentual perda de peso 6 meses
3
     

0 – 10% 50 (27,5) 65 (33,2) 

0,399
2 

10 – 19,9% 35 (19,2) 34 (17,3) 
20 – 29,9% 14 (7,7) 10 (5,1) 
>30% 4 (2,2) 9 (4,6) 
Ganho peso 79 (43,4) 78 (39,8) 

Media (DP) 3,0 (12,9) 3,3 (12,7) 
0,839

1 

Mediana (min;max) 1,9 (-40,4–34,0) 2,0 (-30,9–38,0) 
Faixa IMC

4 
      

Muito abaixo do peso 11 (6,0) 13 (6,6) 

0,645
2 

Abaixo do peso 11 (6,0) 19 (9,7) 
Peso normal 86 (47,3) 82 (41,8) 
Acima do peso 48 (26,4) 56 (28,6) 
Obesidade  26 (14,3) 26 (13,3) 

Media (DP) 24,3 (5,3) 24,2 (5,5) 
0,836

1 

Mediana (min-max) 24,0 (12,0–43,7) 24,1 (12,9–51,8) 
Avaliação nutricional pelo ASG-PPP

5 
    

Nutrido 104 (57,2) 92 (47,0) 
0,137

2 
Moderadamente desnutrido 69 (37,9) 93 (47,4) 
Gravemente desnutrido 9 (4,9) 11 (5,6) 
Área muscular do braço      
Normal 76 (41,8)

6 
92 (46,9) 

0,033
2 

Desnutrição leve/moderada 31 (17,0) 16 (8,2)
6 

Desnutrição grave 75 (41,2) 88 (44,9) 
Ingesta alimentar último mês     
Menor 67 (36,8) 63 (32,1) 

0,422
2
  Sem mudança 88 (48,4) 108 (55,1) 

Maior 27 (14,8) 25 (12,8) 
1
Teste 2; 

2
ANOVA; 

3
Valores positivos representam perda de peso, valores negativos representam ganho de peso; 

4
IMC = Índice de massa corporal; 

5
ASG-PPP = Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente; 

6
Maiores resíduos 

ajustados. 

Na Tabela 27 notam-se diferenças entre presença de distress e 

fadiga, náusea, ansiedade, depressão, sono, apetite, dispnéia e 

sensação de bem-estar. Os pacientes com distress apresentavam 

estes sintomas citados de moderados a intensos. Já os que não 

relataram sintomas não tinham distress. Não se encontrou 

associação entre distress e dor e impacto da fadiga. 
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Tabela 27. Distress segundo intensidade de sintomas de pacientes 

com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Variáveis 
Distress 

p
1
 Não (n=182) Sim (n=196) 

n (%) n (%) 

Dor       
Sem 94 (51,7) 117 (59,7) 

0,254 
Leve 25 (13,7) 19 (9,7) 
Moderada 36 (19,8) 40 (20,4) 
Intensa 27 (14,8) 20 (10,2) 
Fadiga       
Sem 99 (54,5)

2 
127 (64,9) 

0,010 
Leve 11 (6,0) 21 (10,7) 
Moderada 47 (25,8) 34 (17,3) 
Intensa 25 (13,7) 14 (7,1)

2 

Impacto Fadiga     
Sem 73 (40,1) 101 (51,4) 

0,114 
Leve 58 (31,9) 54 (27,6) 
Moderada 40 (22) 35 (17,9) 
Intensa 11 (6,0) 6 (3,1) 
Náusea       
Sem 138 (75,9)

2 
171 (87,2) 

0,040 
Leve 13 (7,1) 8 (4,1) 
Moderada 19 (10,4) 10 (5,1)

2 

Intensa 12 (6,6) 7 (3,6) 
Ansiedade       
Sem 62 (34,1)

2 
117 (59,7) 

<0,001 
Leve 7 (3,8) 19 (9,7) 
Moderada 55 (30,2) 34 (17,3) 
Intensa 58 (31,9) 26 (13,3)

2 

Depressão       
Sem 125 (68,8)

2 
161 (82,1) 

0,001 
Leve 11 (6,0) 14 (7,1) 
Moderada 23 (12,6) 16 (8,2) 
Intensa 23 (12,6) 5 (2,6)

2 

Sono       
Sem 96 (52,8)

2 
136 (69,3) 

0,001 
Leve 14 (7,7) 19 (9,7) 
Moderada 43 (23,6) 25 (12,8)

2 

Intensa 29 (15,9) 16 (8,2) 
Problemas de Apetite     
Sem 107 (58,8) 120 (61,3) 

0,022 
Leve 14 (7,7)

2 
31 (15,8) 

Moderada 39 (21,4) 32 (16,3) 
Intensa 22 (12,1) 13 (6,6)

2 

Dispnéia       
Sem 146 (80,3)

2 
174 (88,8) 

0,019 
Leve 19 (10,4) 12 (6,1) 
Moderada 8 (4,4) 9 (4,6) 
Intensa 9 (4,9) 1 (0,5)

2 

Alteração da sensação de bem-estar       
Sem 79 (43,4)

2 
116 (59,2) 

0,007 
Leve 42 (23,1) 42 (21,4) 
Moderada 43 (23,6) 29 (14,8)

2 

Intensa 18 (9,9) 9 (4,6) 
1
Teste 2; 

2
Maiores resíduos ajustados. 
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Na Tabela 29, percebe-se que o distress associou-se, segundo relato dos 

pacientes, a problemas práticos (cuidar de criança, cuidar de casa, 

possuir ou não plano de saúde, transporte e trabalho/escola), familiares 

(filhos e companheiro), emocionais (depressão, medo, nervosismo, 

tristeza, preocupação, perda de interesse nas atividades usuais) e físicos 

(aparência, respiração, diarreia, alimentação, fadiga, 

memória/concentração, náusea, dor, função sexual, pele seca/prurido, 

sonolência e formigamento). 

Tabela 28. Fatores relacionados ao distress na última semana 

relatados por pacientes com câncer gastrointestinal. São Paulo, 2014. 

Fatores relacionados 
Distress 

p
1
 Não (n=196) Sim (n=182) Total (n=378) 

n (%) n (%) n (%) 

Problemas práticos     
Cuidar de criança 15 (7,7) 52 (28,6) 67 (17,7) <0,001 
Cuidar de casa 25 (12,8) 45 (24,7) 70 (18,5) 0,004 

Plano de saúde 48 (24,5) 95 (52,2) 143 (37,8) <0,001 
Transporte 57 (29,1) 112 (61,5) 169 (44,7) <0,001 
Trabalho/Escola 19 (9,7) 48 (26,4) 67 (17,7) <0,001 

Problemas familiares      

Filhos 25 (12,8) 46 (25,3) 71 (18,8) 0,003 
Companheiro (a) 29 (14,8) 45 (24,7) 74 (19,6) 0,021 

Problemas emocionais     
Depressão 19 (9,7) 55 (30,2) 74 (19,6) <0,001 

Medo 27 (13,8) 61 (33,5) 88 (23,3) <0,001 
Nervosismo 31 (15,8) 110 (60,4) 141 (37,3) <0,001 
Tristeza 37 (18,9) 94 (51,6) 131 (34,7) <0,001 
Preocupação 71 (36,2) 137 (75,3) 208 (55,0) <0,001 

Perda interesse atividades usuais 16 (8,2) 48 (26,4) 64 (16,9) <0,001 
Problemas espirituais     

Espiritual 4 (2,0) 10 (5,5) 14 (3,7) 0,133 
Problemas físicos        

Aparência 16 (8,2) 39 (21,4) 55 (14,6) <0,001 
Tomar banho e vestir-se 6 (3,1) 9 (4,9) 15 (4,0) 0,500 
Respiração 12 (6,1) 29 (15,9) 41 (10,8) 0,004 
Urinar 12 (6,1) 16 (8,8) 28 (7,4) 0,428 
Constipação 26 (13,3) 24 (13,2) 50 (13,2) 0,982 
Diarreia 13 (6,6) 30 (16,5) 43 (11,4) 0,004 
Alimentação 34 (17,3) 57 (31,3) 91 (24,1) 0,002 
Fadiga 37 (18,9) 62 (34,1) 99 (26,2) 0,001 

Inchaço 16 (8,2) 25 (13,7) 41 (10,8) 0,115 
Febre 3 (1,5) 8 (4,4) 11 (2,9) 0,177 
Dar volta/Caminhar 11 (5,6) 17 (9,3) 28 (7,4) 0,235 
Indigestão 9 (4,6) 16 (8,8) 25 (6,6) 0,151 
Memória/Concentração 31 (15,8) 56 (30,8) 87 (23) 0,001 
Mucosite/Afta 7 (3,6) 8 (4,4) 15 (4,0) 0,884 
Náusea 16 (8,2) 34 (18,7) 50 (13,2) 0,004 
Nariz seco 16 (8,2) 26 (14,3) 42 (11,1) 0,084 
Dor 41 (20,9) 75 (41,2) 116 (30,7) <0,001 

Função sexual 14 (7,1) 29 (15,9) 43 (11,4) 0,011 
Pele seca/prurido 42 (21,4) 66 (36,3) 108 (28,6) 0,002 
Sonolência 42 (21,4) 71 (39,0) 113 (29,9) <0,001 
Formigamento 31 (15,8) 45 (24,7) 76 (20,1) 0,042 

Outros** 5 (2,6) 13 (7,1) 18 (4,8) 0,328 
1
 Teste 2 com correção de Yates. 
 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 99 

 

  

 
Resultados 

4.3 FATORES INDEPENDENTEMENTE ASSOCIADOS A 

ALTERAÇÕES DA IMAGEM CORPORAL, AUTOESTIMA 

E DISTRESS NOS GRUPOS PRÉ-SAC/SAC E SEM SAC  

Visando identificar os fatores independentemente associados a 

imagem corporal (acurácia e insatisfação), autoestima e distress, 

procedeu-se a análise de regressão logística. Variáveis com p 0,20 

entraram para análise inicial nos modelos de regressão logística 

stepwise backward para identificar os fatores independentemente 

associados à acurácia e insatisfação com o tamanho corporal, 

autoestima e distress, de acordo com os grupos de pacientes. Devido 

à pequena quantidade de pacientes no grupo Pré-SAC, este grupo foi 

unido ao grupo SAC para construção dos modelos finais. Sendo 

assim, a seguir serão expostos os modelos de regressão final para o 

grupo Pré-SAC/SAC e Sem SAC. As variáveis faixa de IMC, AMB e 

ingesta alimentar, devido a serem relacionadas diretamente as 

avaliações do tamanho corporal, foram retiradas dos modelos para 

acurácia e insatisfação. 

Doze variáveis entraram no modelo inicial para acurácia do tamanho 

corporal. A Tabela 29 mostra as variáveis que se mantiveram no 

modelo final. No grupo Pré-SAC/SAC, indivíduos do sexo masculino e 

com metástases tiveram maior risco de subestimar o tamanho 

corporal. Sexo masculino e depressão de moderada a intensa 

aumentaram o risco para superestimar o tamanho corporal. Quanto ao 

grupo Sem SAC, estar com companheiro e depressão leve 

aumentaram o risco para superestimação.  
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Tabela 29. Modelo de regressão logística final para acurácia do tamanho 

corporal nos grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

  Neutro x Sub Neutro x Super 

Coeficiente OR 
IC para OR 

(95%) 
p OR 

IC para OR 
(95%) 

p 

Grupo Pré-SAC/SAC               
Sexo1 10,00 3,558 32,54 <0,001 4,231 1,179 18,06 0,036 
Idade2 0,951 0,901 0,998 0,049 -- -- -- -- 
Metástase3 2,873 1,159 7,579 0,026 -- -- -- -- 
Depressão4  -- -- -- -- 7,215 1,662 39,671 0,013 
Grupo Sem SAC               
Estado marital5 -- -- -- -- 2,309 1,008 5,518 0,052 
Depressão6 -- -- -- -- 8,715 1,461 168,09 0,048 

1
sexo masculino em relação ao feminino; 

2
idade maior em relação e menor; 

3
ter metástase em relação a 

não ter; 
4
depressão de moderada a intensa em relação a sem depressão; 

5
sem companheiro em relação 

a com companheiro; 
6
depressao leve em relação a sem depressão. 

Treze variáveis entraram na análise inicial da insatisfação do tamanho 

corporal no modelo de regressão logística. O modelo final mostrou 

que tumor primário de cólon/sigmóide e maior tempo de diagnóstico 

diminuíram o risco para desejar aumentar o tamanho corporal no 

grupo Pré-SAC/SAC. No grupo Sem SAC, sexo masculino diminuiu a 

chance de querer diminuir o tamanho corporal e tumor primário de 

cólon/sigmóide diminuiu em 0,2 vez o risco para desejar aumentar o 

tamanho corporal (Tabela 30).  

Tabela 30. Modelo de regressão logística final para insatisfação com o 

tamanho corporal nos grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. São Paulo, 

2014. 

  Neutro x Menos Neutro x Mais 

Coeficiente OR 
IC para OR 

(95%) 
p OR 

IC para OR 
(95%) 

p 

Grupo Pré-SAC/SAC               

Local tumor primário1  -- -- -- -- 0,188 0,058 0,576 0,004 

Tempo diagnóstico2 -- -- -- -- 0,978 0,957 1 0,047 

Grupo Sem SAC               

Sexo3 0,291 0,134 0,614 0,001 -- -- -- -- 

Local tumor primário1 -- -- -- -- 0,298 0,095 0,872 0,031 
1
tumor de cólon/sigmóide em relação aos demais; 

2
maior tempo de diagnóstico em relação a menor 

tempo; 
3
 sexo masculino em relação ao feminino. 
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Quanto ao modelo de regressão logística para autoestima, 13 

variáveis identificadas na análise inicial entraram no modelo e, 

destas, apenas 5 permaneceram no modelo final. No grupo 

Pré-SAC/SAC, idade elevada e ausência de dor aumentaram de 2 a 3 

vezes a chance de autoestima alta, enquanto ansiedade e impacto da 

fadiga elevados diminuíram esta chance. No grupo Sem SAC, este 

último fator (maior impacto da fadiga) também diminui a chance de 

alta autoestima. 

Tabela 31. Modelo de regressão logística final para autoestima nos 

grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

Coeficiente OR IC para OR (95%) p 

Grupo Pré-SAC/SAC     
Idade1 1,054 1,007 1,104 0,023 
Dor2 2,350 1,294 4,270 0,005 
Impacto fadiga3 0,401 0,206 0,779 0,007 
Ansiedade4 0,406 0,230 0,716 0,002 
Grupo Sem SAC     
Impacto fadiga3 0,509 0,322 0,803 0,004 

1maiores idades em relação a menores; 2sem dor comparado a dor moderada a intensa; 3impacto da fadiga 
modeado a intenso em relação a sem impacto; 4ansiedade moderada a intensa em relação a sem ansiedade. 

 

O modelo inicial de regressão logística para distress contou com dezoito 

variáveis. Maior tempo de diagnóstico diminuiu o risco de distress 

enquanto ansiedade, sono e alteração da sensação de bem-estar de 

moderados a graves aumentaram o distress no grupo Pré-SAC/SAC. 

Ansiedade e dispneia de moderada a grave foram responsáveis pelo 

aumento do distress no grupo Sem SAC (Tabela 32).  

Em relação aos fatores relacionados ao distress citados pelos 

pacientes, nervosismo no grupo Pré-SAC/SAC e trabalho/escola no 

grupo Sem SAC foram os fatores que mais contribuíram 

significativamente com o risco de distress (Tabela 33). 
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Tabela 32. Modelo de regressão logística final para distress nos 

grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. São Paulo, 2014. 

Coeficiente OR IC para OR (95%) p 

Grupo Pré-SAC/SAC     
Tempo diagnostico1 0,968 0,944 0,993 0,013 
Ansiedade2 1,448 1,006 2,086 0,047 
Sono3 1,507 1,016 2,236 0,042 
Sensação bem-estar4 2,094 1,364 3,216 0,001 
Grupo Sem SAC     
Ansiedade2 2,129 1,549 2,926 <0,001 
Dispnéia5 1,992 1,007 3,937 0,048 

1maior tempo de diagnóstico em relação a menor tempo; 2 ansiedade moderada a intensa em relação a sem 
ansiedade; 3Sono modeado a intenso em relação a sem sono; 4 alteração da sensação do bem-estar de 
moderada a intensa comparada a sem alteração; 5dispnéia de moderada a intensa comparada a sem dispneia. 

 

Tabela 33. Modelo de regressão logística final para os fatores 

relacionados ao distress nos grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. São 

Paulo, 2014. 

Coeficiente OR IC para OR (95%) p 

Grupo Pré-SAC/SAC     
Ter plano saúde 2,310 1,044 5,112 0,039 
Nervosismo 8,363 3,725 18,771 <0,001 
Preocupação 2,505 1,110 5,653 0,027 
Grupo Sem SAC     
Trabalho/escola 4,077 1,742 9,543 0,001 
Tristeza 2,449 1,083 5,538 0,031 
Preocupação 2,587 1,263 5,301 0,009 
Respiração 3,350 1,047 10,720 0,042 
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Quadro 5. Quadro-síntese dos fatores independentemente associados aos desfechos principais. São Paulo, 2014. 
 

Fatores 
associados 

Acurácia do tamanho corporal Insatisfação do tamanho corporal Autoestima Distress 

Pré-SAC/SAC Sem SAC Pré-SAC/SAC Sem SAC Pré-SAC/SAC Sem SAC Pré-SAC/SAc Sem SAC 

Subestimar Superestimar Subestimar Superestimar Emagrecer Engordar Emagrecer Engordar Moderada Alta Moderada Alta Sim Sim 

Sexo 
Masculino 

Risco 
Masculino 

Risco 
Masculino 
Proteção 

__ __ __ 
Masculino 
Proteção 

__ __ __ __ __ __ __ 

Idade 
Elevada 
Proteção 

__ __ __ __ __ __ __ __ 
Elevada  
Risco 

__ __ __ __ 

Estado marital __ __ __ 
Sem comp. 

Risco 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Local do tumor 
primário 

__ __ __ __ __ 
Cólon 

Proteção 
__ 

Cólon 
Proteção 

__ __ __ __ __ __ 

Metástase 
Sim 

Risco 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Tempo 
diagnóstico 

__ __ __ __ __ 
Maior  

Proteção 
__ __ __ __   

Maior 
Proteção 

 

Dor __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Sem 
Risco 

__ __ __ __ 

Impacto fadiga __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Moder./Int. 
Proteção 

-- 
Moder./Int. 
Proteção 

__ __ 

Depressão __ 
Moder./Int. 

Risco 
__ 

Leve 
Risco 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ansiedade __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Moder./Int. 
Proteção 

__ __ 
Moder./Int. 

Risco 
Moder./Int. 

Risco 

Sono __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Moder./Int. 

Risco 
__ 

Dispneia __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Moder./Int. 

Risco  
Alteração da 

sensação 
bem-estar 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Moder./Int. 

Risco 
__ 
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Este é o primeiro estudo a avaliar a dimensão autoperceptiva da imagem 

corporal, a autoestima e o distress relacionados à Síndrome 

Anorexia-Caquexia (SAC) em pacientes com câncer gastrointestinal em 

âmbito nacional e internacional. Apesar de inúmeras pesquisas, os 

conhecimentos em relação à SAC ainda estão em fase de consolidação, 

e a forma como esta síndrome irá afetar a imagem corporal, a autoestima 

e o distress desses pacientes ainda é desconhecida. Abordagens 

exploratórias qualitativas estão na literatura, mas nenhuma testou 

quantitativamente os fatores associados a estas questões. 

Considerando-se as lacunas no tema, os resultados aqui apresentados 

tornam-se relevantes ao tentar esclarecer como a SAC, e os fatores a ela 

relacionados, podem influenciar na autoavaliação corporal, no 

autoconceito ou levar ao sofrimento emocional pacientes com câncer. 

Conhecer tais fatores pode fomentar o desenvolvimento de estratégias de 

cuidado que visem diminuir o impacto negativo destas condições nos 

pacientes.  

A confiabilidade e validade dos instrumentos utilizados foram testadas 

para a amostra deste estudo, por meio do alfa de Cronbach e dos 

coeficientes de correlação de Pearson. Os testes confirmaram as 

propriedades psicométricas dos instrumentos para a amostra e 

podem ser observados no Capítulo Método (p.63 a 65). A 

confiabilidade e validade referentes à Escala e Silhuetas e 

Termômetro de Distress foram adequadas. Já quanto à EAR, embora 

amplamente utilizada em outras populações, as correlações da 

autoestima com ansiedade, depressão e satisfação com a imagem 

corporal foram fracas (r=–0,36 a –0,39, Tabela 2), fato não esperado e 

que talvez sugira fragilidade do instrumento. Questões sobre as 

dimensionalidades desta escala e o entendimento dos seus itens por 

parte dos participantes têm emergido na literatura140,143,144 e novos 

estudos com adaptações da EAR para população oncológica ou ajustes 

nas suas dimensões devem ser realizados, visando aprimorar a 

acurácia na avaliação da autoestima. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

A fisiopatologia, as consequências, as opções de tratamento e os 

critérios e parâmetros para a identificação da SAC são desafios para 

pesquisadores do mundo inteiro. Escolher os melhores e mais aceitos 

critérios para a identificação da SAC não foi tarefa fácil, levando-se em 

consideração as diversas propostas de parâmetros existentes. Dentre 

elas, as de MacDonald (2012)37, Fearon (2011)6 e Evans (2008)29 têm 

sido as mais aceitas e se complementam. A opção pelo sistema de 

classificação de Fearon6 deveu-se a este ser o mais utilizado e 

adotado pelo European Clinical Guidelines4, além de ter critérios mais 

claramente definidos, o que facilitaria comparações. No entanto, esse 

autor não define exatamente como deveria ser avaliada a “inflamação 

sistêmica” ou quais seriam os limites de normalidade para os 

parâmetros de PCR e IL6, o que foi decidido pela revisão de literatura.  

Analisou-se a influência dos fatores demográficos, clínicos, 

antropométricos, nutricionais e dos sintomas comuns no câncer, 

descritos como importantes para SAC e para imagem corporal, 

autoestima e distress. As características bioquímicas foram utilizadas 

para verificar seu comportamento nos grupos de pacientes estudados. 

Os resultados desta análise serão discutidos a seguir. 

Observando-se as comparações (Tabelas 6 a 10), nota-se que todas 

as diferenças ocorreram entre os grupos SAC e Sem SAC, segundo 

os resíduos ajustados calculados e descritos em todas as tabelas. O 

grupo Pré-SAC diferiu dos demais apenas quanto aos níveis de 

hemoglobina e albumina (Tabela 9). Portanto, as diferenças 

apontadas a seguir dizem respeito aos grupos SAC e Sem SAC.  

Os grupos SAC e Sem SAC diferiram quanto a anos de estudo, local do 

tumor primário, presença de metástases, tempo de diagnóstico, índice 

de Karnofsky (KPS), perda ponderal de peso nos últimos 6 meses, 

faixa de IMC, avaliação nutricional pelo ASG-PPP, área muscular do 

braço, ingesta alimentar no último mês, dosagens de hemoglobina, 
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PCR e albumina (Tabelas 6 a 10). Estes grupos também diferiram 

quanto aos sintomas dor, fadiga (intensidade e impacto), náusea, 

apetite e sensação de bem-estar. A totalidade das diferenças foi 

coerente com o perfil da SAC, pois todas as variáveis citadas estão 

relacionadas ao quadro clínico ou à existência de processos de 

catabolismo intenso ou de inflamação sistêmica, como ocorre na SAC.  

Os pacientes desta pesquisa foram predominantemente do sexo 

masculino e tinham idade média de 53 anos (Tabela 6), semelhante a 

outros estudos com pacientes com câncer gastrointestinal178,191-192. O 

predomínio da cor branca, religião católica e estado marital casado ou 

com companheiro segue o perfil nacional segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE)193, no censo 2010. A média de 

escolaridade (10 anos de estudo) e renda (acima de R$ 2400,00) foram 

superiores às médias nacionais de 7,1 anos de estudo e renda familiar 

de R$ 1.345,00 para indivíduos com idade superior a 25 anos193.  

Na comparação entre os grupos, anos de estudo se associou à SAC; 

no entanto, baixa escolaridade não pode ser avaliada dissociada da 

renda e diversos estudos comprovam que estes dois fatores influenciam 

diretamente o consumo alimentar e a má nutrição em pacientes com 

câncer gastrointestinal. Para Islami et al.194, desnutrição e a menor 

ingesta, além de relacionados a fatores fisiopatológicos da doença 

quanto a apetite e deglutição, pareceram estar associados a níveis de 

escolaridade e socioeconômico mais baixos em pacientes com 

carcinoma esofágico. O consumo de frutas e verduras apresentou 

relação com a renda de pacientes com câncer oral e gástrico no 

estudo de Toledo et al.195. Neves196, em 2006, em um estudo 

ecológico envolvendo 10 capitais brasileiras, encontrou correlação 

positiva entre renda e melhor consumo de alimentos e nutrição 

adequada em pacientes com câncer de cólon e reto. Este resultado 

também foi encontrado em estudos com indivíduos saudáveis197-198. 

O fato de doentes com SAC terem maior prevalência dos cânceres de 

esôfago e estômago, maior presença e quantidade de metástases, 
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diagnóstico mais recente e menor KPS foi achado em outros estudos 

e é compatível com a fisiopatologia do câncer e da SAC (Tabela 7). 

Estudo36 realizado em 2009, com 1307 pacientes ambulatoriais com 

pré-caquexia e caquexia, a SAC teve associação (p<0,001) com 

tumores gastrointestinais altos (esôfago, estômago e pâncreas), 

estágio do tumor, percentual de perda de peso, número de 

sintomas/paciente, funcionalidade e escore nutricional. Pesquisa58 

multicêntrica realizada durante 4 anos com 1797 pacientes mostrou 

que os cânceres de pâncreas, estômago e cólon, além de metástases 

hepáticas, aumentavam o risco de SAC em 1,3 a 5 vezes.  

Pacientes com tumores hipermetabólicos (esôfago, estômago, pâncreas 

e fígado), que liberam fator de indução proteolítica e fator de mobilização 

de lipídios, associados à maior presença e quantidade de metástases, 

menor tempo médio de diagnóstico e que também apresentam menor 

ingesta alimentar devido à carga de sintomas gastrointestinais e às 

obstruções mecânicas impostas pelo próprio tumor, são mais 

suscetíveis à SAC4,199-203, como observado neste estudo.  

Observou-se também maior prevalência de câncer de reto/ânus (35,5%) 

e de cólon/sigmóide (40,9%) e menor presença e quantidade de 

metástases no grupo Sem SAC (Tabela 7). Os cânceres de reto 

costumam ser hipermetabólicos apenas na fase avançada ou final, 

ficando o aparecimento da SAC restrito a estas fases da doença, o que 

possivelmente não era o caso dos pacientes este estudo. Já o câncer de 

cólon é um câncer hipermetabólico e encontrado em aproximadamente 

60% dos pacientes com SAC204. Porém, no presente estudo, associou-se 

a pacientes Sem SAC. É possível que, pelo fato destes pacientes terem 

tempo médio de diagnóstico superior ao dos pacientes do grupo SAC, 

tenham recebido algum tipo de suporte e acompanhamento nutricional, 

comum no local da coleta de dados, e isso resultou na estabilização ou 

minimização da perda de peso e dos sintomas gastrointestinais.  

Esta pesquisa teve como critério de inclusão pacientes com estado 

geral e funcionalidade que permitissem certa independência nas 
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atividades diárias (KPS 60%) e, por este motivo, mais de 80% dos 

pacientes apresentaram KPS 80% nos 3 grupos estudados (Tabela 

7). Observou-se que o KPS menor associou-se ao grupo SAC, 

enquanto KPS maior se associou ao grupo Sem SAC. Esse achado é 

compatível com outros envolvendo pacientes caquéticos, em que KPS 

foi significantemente menor naqueles com perda de peso 10%, com 

pior qualidade de vida, menor escore de prognóstico (pelo Glascow 

Prognostic Score), menor sobrevivência e com anorexia e outros 

sintomas gastrointestinais, como disfagia205-208. 

A comparação entre presença de SAC e tratamento oncológico neste 

estudo foi bastante genérica, devido à grande variedade de esquemas 

quimio e radioterápicos em uso pelos pacientes. Assim, optou-se por 

caracterizar apenas se o doente estava ou não recebendo aqueles 

tratamentos. Apesar de não se ter observado diferença (p=0,750, Tabela 

7) entre essas variáveis, as drogas comumente usadas no tratamento 

quimioterápico adjuvante, neoadjuvante ou paliativo para tumores 

gastrointestinais (5-fluoruracil, irinotecano, capecitabina, ciclofosfamida, 

entre outras), assim como a radioterapia, além de destruírem as células 

neoplásicas, são responsáveis pela destruição de células saudáveis da 

mucosa oral, esofágica e gástrica, afetando a digestão e absorção de 

nutrientes e piorando o estado nutricional dos pacientes209.  

Embora a SAC não possa ser explicada apenas pela diminuição da 

ingesta e do aproveitamento de nutrientes decorrentes dos efeitos 

colaterais dos tratamentos antineoplásicos, a anorexia e os sintomas 

gastrointestinais associados aos tratamentos podem potencializar e 

tornar a caquexia refratária a qualquer terapêutica210.  

Por outro lado, escores nutricionais baixos podem predizer menor 

resposta a quimioterapia211. O catabolismo de difícil controle implica 

prejuízo ou interrupção dos tratamentos citados, além de uma gama de 

efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, diarreia, mucosite, disfagia, 

saciedade precoce, aversão a comida e alterações quimiossensoriais 

(gosto e cheiro), que irão impactar negativamente no status nutricional, 
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no apetite, nas preferências, na ingesta alimentar e na qualidade de 

vida e morbimortalidade em adultos e crianças211-216. Os pacientes 

podem também apresentar efeitos sistêmicos, como anorexia e fadiga.  

Quanto aos sintomas gastrointestinais apresentados na última 

semana pelos pacientes estudados, náusea e problemas de apetite 

foram prevalentes (33,6% e 59,8%) e de maior intensidade 

(moderada e alta) no grupo SAC. A ausência destes sintomas 

associou-se ao grupo Sem SAC (Tabela 10).  

Isenring217 descreveu que, pelo menos, 15% dos pacientes em 

radioterapia desenvolvem algum sintoma gastrointestinal. Outros 

autores61,200,218-221 relataram que de 71% a 75% dos pacientes 

apresentam náusea crônica, disfagia e saciedade precoce, pelas 

obstruções mecânicas ocasionadas pelo tumor e pela liberação de 

citocinas, que alteram os sinais regulatórios do centro hipotalâmico de 

saciedade e as respostas autonômicas quanto à ingesta, motilidade, 

acomodação e esvaziamento gástrico (gastroparesia). As 

consequências serão má nutrição, perda de peso progressiva e, 

consequentemente, caquexia.  

Outros sintomas que apresentaram diferenças nos grupos estudados 

foram dor, fadiga (presença e impacto) e alteração da sensação de 

bem-estar (Tabela 10). A ausência destes sintomas associou-se ao 

grupo Sem SAC, enquanto maior prevalência e magnitude de 

moderada a alta associou-se ao grupo SAC, o que era esperado, 

tendo em vista que é possível que maior ocorrência e intensidade de 

sintomas ocorram em doentes clinicamente mais graves (com SAC).  

Pacientes com câncer frequentemente são polissintomáticos, 

experimentando, em média, 11 a 13 sintomas simultaneamente. Dor e 

fadiga são os sintomas mais prevalentes e irão impactar negativamente 

na ingesta de alimentos, na qualidade de vida e na sensação de 

bem-estar, levando a ansiedade, depressão e distress209,222-227. Apesar 

de não influenciarem diretamente na perda de peso e na SAC, 

pesquisasxx mostraram que cerca de 70% dos pacientes com dor 
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relataram diminuição da ingestão alimentar, perda de apetite e 

restrição dietética. Em estudo na Noruega215 encontrou-se correlação 

negativa entre ingesta alimentar e dor (r = –0,52), fadiga (r = –0,54), 

náusea (r = –0,51) e dispneia (r = –0,70). Dor também interferiu no 

sono, exacerbando a ansiedade, depressão e fadiga. Todos esses 

fatores podem contribuir para a ocorrência de SAC. 

A fadiga, mesmo não sendo determinante para SAC e ainda que alguns 

autores30 questionem o seu valor como critério diagnóstico desta, tem 

sido descrita exaustivamente na literatura mundial como correlacionada 

a ela, como abordado na Revisão de Literatura (p.27). Pacientes com 

SAC perdem massa e força muscular35,38,228 e de 70% a 100% deles irão 

apresentar astenia e fadiga. Em decorrência disto, a presença e 

intensidade da fadiga têm sido consideradas como parâmetros para a 

identificação e classificação da SAC em vários modelos propostos, 

inclusive no de Fearon et al.6 Portanto, era de se esperar que a fadiga 

estivesse relacionada ao grupo SAC.   

Dor, fadiga, náusea, depressão e clusters onde estes sintomas estão 

presentes parecem estar associados à menor atividade física e estão 

2 a 4 vezes mais presentes nos pacientes com atividade 

diminuída46,228-229. Consequentemente, menor atividade física agrava 

a perda muscular e a astenia, o que irá impactar nas atividades de 

vida diária. Os resultados do presente estudo mostraram que 41,8% 

dos pacientes do grupo SAC e 26,5% dos pacientes do grupo 

Pré-SAC reportaram impacto moderado a intenso da fadiga nas 

atividades diárias, como esperado.  

No presente estudo, a depressão não se associou à SAC (p=0,07, 

Tabela 10), mas tem sido correlacionada aos demais sintomas 

presentes na SAC. Alguns pesquisadores63,230-232 consideram que dor, 

fadiga e depressão são sintomas coexistentes (cluster de sintomas), que 

compartilhariam o mesmo processo biológico de inflamação sistêmica 

crônica, mediado por citocinas pró-inflamatórias e disfunções 

neuroendócrinas e hormonais. Como a falta de apetite, a anorexia e a 
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caquexia estão intrinsecamente ligadas a estas alterações, esse cluster 

dor-fadiga-depressão poderia estar presente nos pacientes com SAC.  

Outros clusters já foram definidos para pacientes com SAC, variando 

quanto ao número e ao foco do sintoma. Dentre eles, pode-se citar o 

cluster fadiga-anorexia-caquexia; o cluster gastrointestinal, com 

náuseas e vômitos, ou falta de apetite e disgeusia; e o cluster 

anorexia-caquexia, que inclui perda de peso, anorexia e fadiga ou 

anorexia, perda de peso, saciedade precoce e disgeusia. O cluster 

emocional é outro comumente identificado na SAC e inclui tristeza, 

ansiedade, alterações do sono, depressão e distress229,233-234.   

Atenção particular deve ser dada a dois aspectos ligados à anorexia: 

diminuição da ingesta alimentar no último mês e falta de apetite. Estes 

aspectos foram utilizados como parâmetros para identificação e 

classificação da SAC e, inevitavelmente, estariam relacionados aos 

grupos Pré-SAC e SAC no presente estudo (Tabelas 8 e 10).  

A anorexia, reportada por 50% a 80% dos pacientes oncológicos, afeta 

significativamente o curso clínico da doença e é fator de mau 

prognóstico no câncer59-60. Fatores psicológicos, como distress, 

ansiedade e depressão, também podem estar envolvidos na diminuição 

do apetite, ingesta e aversão à comida. Numa pesquisa60 realizada em 

Cleveland, Estados Unidos, com 101 pacientes acompanhados durante 

5 meses, a anorexia estava associada a maiores percentuais de perda 

de peso e de sintomas gastrointestinais e a menor status funcional. 

Embora a anorexia seja componente importante da síndrome, não 

deve ser interpretada como única responsável pela perda de tecidos. 

Mesmo que haja alterações na ingesta de pacientes caquéticos, a 

quantidade de energia ingerida nunca será suficiente para compensar 

o imenso catabolismo a que estão submetidos. Terapias de reposição 

energética ou o uso de drogas que proporcionam o aumento do 

apetite e da ingesta alimentar (principalmente Megestrol® e 

Talidomida®) ainda estão sendo estudados e têm demonstrado 

poucos benefícios clínicos20,66-81.  
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A anorexia e os outros sintomas, gastrointestinais ou não, pela carga 

que impõem ao paciente e por serem bons indicativos da instalação da 

SAC, devem ser rotineiramente observados e valorados na prática 

clínica diária. 

Os aspectos antropométricos e nutricionais merecem avaliação 

especial, já que são utilizados como critérios de diagnóstico e 

classificação da SAC. Nesta pesquisa, as principais variáveis 

antropométricas e nutricionais, necessárias para caracterização ou 

avaliação da SAC (percentual de perda de peso em 6 meses, faixa de 

IMC, avaliação nutricional pela ASG-PPP e pela AMB e ingesta 

alimentar no ultimo mês), foram investigadas e todas tiveram 

associação estatística com a SAC, como era esperado (Tabela 8). 

O percentual de perda de peso é o critério de maior força e 

sustentação para o diagnóstico da SAC, sendo o único indispensável 

para isto em todos os sistemas de classificação4,6,29. Embora seja 

inerente ao câncer, qualquer perda de peso involuntária nestes 

doentes deve ser valorizada e considerada preditora de SAC. Neste 

estudo, avaliou-se o percentual de perda de peso nos últimos 6 

meses, utilizando o ponto de corte de 10%, considerado uma perda 

de peso severa e maior que o proposto por Fearon et al. (5%)6. Esta 

decisão decorreu do fato de se acreditar que um ponto de corte mais 

alto seria mais adequado para analisar fatores de risco relacionados à 

imagem corporal, autoestima e distress, variáveis dependentes deste 

estudo. Talvez uma perda de peso de 5% fosse insuficiente para 

mudanças na imagem corporal e autoestima. 

O percentual de perda de peso e o período de tempo em que esta perda 

ocorreu é o que mais difere entre as propostas para definição e 

classificação da SAC. Os mais utilizados são 10% ou 5% do peso 

pré-adoecimento, 10% ou 5% nos últimos 6 meses, 7,5% nos últimos 

3 meses, 5 kg nos últimos 2 meses, 5% nas últimas 6 semanas e 5% 

no último mês. Entretanto, as diferenças entre os pontos de corte usados 

não têm sido muito bem justificadas na literatura30-31,220.  
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Utilizando a perda de peso 10% e os demais critérios descritos no 

Método, o grupo SAC apresentou perda de peso de 10% a 19,9% (   = 

16,6%, DP = 9,9, Tabela 8). No grupo Pré-SAC, a média de perda de 

peso foi de 3,9% (DP = 3,8). E o grupo Sem SAC se associou ao ganho 

de peso nos últimos 6 meses. Apesar de 25,6% deste grupo terem 

perda de peso, esta foi discreta (máximo de 2,4%) ou igual a zero. 

Outra diferença encontrada nos documentos de definição da SAC diz 

respeito a avaliação nutricional, seja pelo uso do IMC ou pela avaliação 

da perda de massa muscular. Neste trabalho, avaliou-se o estado 

nutricional dos pacientes sob 3 aspectos diferentes, validados na 

literatura mundial (IMC, ASG-PPP e AMB), pois acreditava-se que um 

complementaria o outro e cobriria possíveis falhas.  

O IMC, apesar de ser o método mais usado e conhecido para 

avaliação nutricional, não é parâmetro ideal na SAC, pois fornece 

poucas informações a respeito da composição corporal (músculo e 

gordura) e é bastante sensível a outras condições físicas, como ascite 

e edema/anasarca, ou a própria obesidade29,237-238. A presença desta 

última, inclusive, tem levantado discussões como um importante fator 

a ser observado (e que pode mascarar) na caquexia32,239-242. Por isto, 

a importância do IMC isolado para identificação da SAC tem sido 

questionada; no entanto, ele é um bom parâmetro para avaliação do 

tamanho corporal e, por este motivo, foi mantido neste estudo. 

Nesta pesquisa, encontrou-se uma prevalência de 68% de pacientes 

com SAC classificados como peso normal, acima do peso ou obesidade 

pelo IMC, e 4,5% de pacientes Sem SAC como abaixo do peso ou muito 

abaixo do peso (Tabela 8). Isto confirma a hipótese de que o IMC não 

deve ser utilizado como medida isolada para avaliação da perda de peso 

ou do estado nutricional do paciente oncológico. 

Já as avaliações utilizando o ASG-PPP e a AMB parecem ser mais 

coerentes entre si, porém algumas ressalvas podem ser feitas. O 

ASG-PPP é uma boa ferramenta para ser utilizada por enfermeiros e 

para direcionar terapêuticas nutricionais233,243-246, no entanto, podem 
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ser classificados como desnutridos pacientes que tenham apenas 

uma alta carga de sintomas gastrointestinais. Mesmo assim, esta 

avaliação tem sido utilizada como rotina para avaliação nutricional na 

SAC, pela ausência de instrumentos específicos para SAC, como o 

CASCO94, que ainda está em fase de validação em diversas partes do 

mundo, inclusive no Brasil.  

Para avaliação da perda muscular, estudos com o uso de 

bioimpedância81,237, tomografia computadorizada32,44,216,240 e 

avaliação microscópica das células musculares45 têm sido 

encontrados. No entanto, na prática clínica diária, tais métodos são de 

difícil utilização e métodos mais simples e acessíveis para serem 

usados por qualquer profissional de saúde, como a AMB, podem ser 

de grande ajuda e importância na identificação precoce do declínio 

nutricional e da perda muscular e, consequentemente, da SAC.  

Outra vantagem é que a AMB não considera osso ou gordura na sua 

avaliação e não tem interferência dos sintomas gastrointestinais216. 

Indiscutivelmente, a AMB foi o parâmetro nutricional mais importante 

para este estudo, e foi utilizada para o diagnóstico da SAC. Por esta 

mensuração, desnutrição grave se mostrou associada ao grupo SAC 

(67,2%) e nutrição adequada se associou ao grupo Sem SAC 

(60,6%), conforme a Tabela 8.  

As alterações sanguíneas nas séries vermelha, branca e de marcadores 

proteicos e inflamatórios tem participação comprovada na SAC e são 

utilizadas para classificá-la, além de terem sido bastante estudadas nos 

últimos anos. Nesta pesquisa, as três principais dosagens utilizadas na 

classificação da SAC, hemoglobina, PCR e albumina, apesar de estarem 

dentro do padrão de normalidade (exceto PCR), estavam bem definidas 

nos grupos estudados: maior alteração nos grupos Pré-SAC e SAC 

(Tabela 9). Resultados semelhantes podem ser encontrados no estudo 

de Bachamann et al.247 e Letilovic et al.248, entre outros51-53. 

A diminuição dos níveis de hemoglobina está relacionada diretamente 

a astenia e fadiga, e potencializa indiretamente a perda da força e 
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massa muscular249. Apesar da discreta diferença da média e mediana 

da hemoglobina entre os grupos Pré-SAC, SAC e Sem SAC, em 

análises estatísticas complementares (Posthoc de Tukey), 

mostrou-se capaz de diferenciar os 3 grupos entre si (Tabela 9).  

A contagem total de linfócitos (CTL) e a albumina sérica são 

frequentemente utilizadas como índices nutricionais, combinados ou não 

com outros parâmetros, e se têm mostrado válidos e confiáveis250. 

Apesar dos pacientes do estudo estarem dentro da normalidade e não se 

ter encontrado relação da CTL com a SAC, a albumina sérica foi menor 

no grupo SAC e se associou significantemente a ela (Tabela 9). Além 

disso, utilizando o teste de Posthoc de Tukey, a albumina foi capaz de 

diferenciar o grupo SAC dos demais (Pré-SAC e Sem SAC), confirmando 

sua importante participação para o diagnóstico da caquexia (Tabela 9). 

Já os marcadores de fase aguda, como PCR e citocinas 

pró-inflamatórias (IL1β, IL6 e TNFα), têm sua participação no início e no 

agravamento da SAC sedimentadas na literatura. A PCR, por muitos 

anos, apareceu como o mais importante biomarcador do processo de 

inflamação sistêmica e associada negativamente a sobrevivência54,251. 

No entanto, esta dosagem pode ser bastante lábil, influenciada por 

diversos fatores, e não representar sozinha, com precisão, a gravidade 

daquele processo e da SAC55. Olhando os resultados encontrados no 

presente estudo, vê-se que a PCR foi a que mais se mostrou alterada 

nos 3 grupos (Tabela 9). Apesar disto, na análise de Posthoc (Tabela 9), 

através da PCR, foi possível diferenciar apenas o grupo SAC do Sem 

SAC, semelhantemente a alguns estudos publicados.  

Kemik et al.53,56, estudando 148 pacientes com vários tipos de tumor 

gastrointestinal com SAC, encontraram altos níveis séricos de PCR, 

IL1β, IL6, IL8, IL10, TNFα e leptina em pacientes com câncer esofágico, 

gástrico, pancreático, de cólon e reto quando comparados com 

indivíduos saudáveis (p<0,0001). Estes mesmos resultados foram 

encontrados estudando apenas pacientes com câncer de cólon244,252.  

Entre os fatores conhecidos que provocam alterações nos níveis de PCR, 

têm-se destacado as alterações da lipogênese43,92. Por este motivo, níveis 
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de PCR alterados podem ser encontrados facilmente em indivíduos 

obesos. Este fato está sendo amplamente discutido nos últimos anos e 

relações importantes entre obesidade e sarcopenia em indivíduos 

caquéticos têm sido mostradas43,92. No presente estudo, não se analisou a 

relação entre altos níveis de PCR e a faixa de IMC no grupo Sem SAC. 

Neste estudo, as dosagens de citocinas foram mensuradas apenas 

entre os pacientes dos grupos Pré-SAC e SAC. Apesar destas 

citocinas terem sido discretamente mais elevadas no grupo SAC, não 

foram capazes de diferenciar os dois grupos (Tabela 9) e resultados 

semelhantes foram encontrados na pesquisa de Jatoi et al.253  

Ultimamente, tem-se discutido bastante o papel das citocinas, 

principalmente IL1β, IL6 e TNFα, no processo de inflamação 

sistêmica, e elas têm despontado como possíveis parâmetros 

diagnósticos para SAC. Pesquisas recentes254 encontraram 

resultados que confirmaram a capacidade das citocinas em identificar 

e diferenciar os subtipos da SAC. Por não se ter titulado as citocinas 

no grupo Sem SAC, não se poderá, neste momento, apontar 

possíveis diferenças entre os subgrupos da SAC e o grupo Sem SAC.  

A IL6 e TNFα são bem conhecidas na etiologia da SAC e na 

progressão do câncer e estão correlacionadas à perda de peso e à 

diminuição da sobrevivência255. Por anos, a IL6 foi considerada a 

mais importante citocina, mas estudos recentes questionam seu 

poder em predizer a caquexia nos estágios iniciais 

(pré-caquéticos)256. Neste sentindo, as interleucinas IL1β e TNFα 

parecem ser os biomarcadores precoces mais fortemente associados 

com perda de peso, sarcopenia, astenia e perda de apetite em 

pacientes com câncer gastrointestinal com pré-caquexia48,57. O TNFα, 

conhecido como caquetina, está no topo como biomarcador isolado 

para a cascata inflamatória da SAC. 

Outros biomarcadores, como grelina e leptina47, estão emergindo, 

mas ainda não existe comprovação científica que justifique seu uso. 

Do observado na presente pesquisa, o fator demográfico associado à 
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SAC foi anos de estudo. Dentre os parâmetros da doença e tratamento, 

local do tumor primário, presença de metástases, tempo de diagnóstico 

e índice de Karnofsky (KPS) discriminaram os grupos SAC e Sem SAC. 

Perda ponderal de peso nos últimos 6 meses, faixa de IMC, avaliação 

nutricional pelo ASG-PPP, área muscular do braço e ingesta alimentar 

no último mês foram as variáveis antropométricas e nutricionais que 

diferenciaram os grupos SAC e Sem SAC. Dentre os parâmetros 

bioquímicos, os grupos SAC e Sem SAC diferiram nas dosagens de 

hemoglobina, PCR e albumina. As dosagens de hemoglobina e 

albumina diferenciaram, ainda, o grupo Pré-SAC dos demais. Dor, 

fadiga (intensidade e impacto), náusea, falta de apetite e alteração na 

sensação de bem-estar foram os sintomas associados ao grupo SAC. 

Diante do exposto, conhecer os fatores relacionados e os melhores 

parâmetros e marcadores biológicos para SAC é de grande 

importância para a prevenção, o diagnóstico precoce e a diminuição 

das consequências da SAC. 

5.2 ACURÁCIA E INSATISFAÇÃO COM O TAMANHO CORPORAL 

Pesquisas envolvendo a análise da imagem corporal quanto à perda de 

partes corporais devido ao câncer, por exemplo, na mastectomia, ou nas 

consequências do tratamento oncológico como alopecia, presença de 

ostomias e sondas, são frequentes na literatura. Alguns estudos 

avaliaram a existência de acurácia e insatisfação com tamanho e forma 

corporais em pacientes com bulimia e anorexia nervosa, outros 

avaliaram a satisfação com a imagem corporal de pacientes com câncer 

sob aspectos físicos e sociais, mas nenhum abordou a acurácia e 

insatisfação com o tamanho corporal em pacientes com câncer 

gastrointestinal e a contribuição da perda de peso prolongada. Desta 

forma, o presente estudo analisou a imagem corporal pelo aspecto das 

mudanças do tamanho corporal em doentes com câncer gastrointestinal 

e traz contribuições originais sobre esse tema. 

A Escala de Sihuetas permite avaliar a percepção do indivíduo sobre 
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o corpo atual e o corpo desejado e, comparando-se as figuras 

escolhidas ao IMC do doente, são obtidos indicativos de acurácia e 

insatisfação com a imagem corporal. Para avaliação sobre a acurácia 

da escolha do doente, adotou-se, nesta pesquisa, a tolerância de uma 

figura anterior e posterior à que corresponde ao IMC do doente. Esta 

decisão foi tomada considerando-se a correlação observada na 

Análise de Pearson (r = 0,79, p <0,001, p.63), a experiência no uso 

com a amostra e pelas características da escala adaptada e validada 

no Brasil. Embora a correlação observada tenha sido boa (r = 0,79), 

os doentes reclamavam que as diferenças entre as figuras eram muito 

pequenas, envolvendo apenas algumas partes do corpo (coxas, 

braços, abdome), e isso os confundia na escolha de figuras muito 

próximas. Levou-se em conta também que a escala original136 consta 

de 9 figuras e a validada para o Brasil possui 15 figuras e nunca foi 

utilizada em pacientes com câncer. Apesar dessa maior flexibilidade 

no diagnóstico de acurácia na interpretação da imagem corporal, 

observou-se acurácia em 73,8% das vezes e insatisfação em 78,8% 

dos casos (Tabela 11), que são prevalências muito elevadas. Alta 

prevalência de acurácia e insatisfação podem estar relacionadas à 

mudança na capacidade de se autoperceber. Como um teste para 

acurácia dos doentes, retirou-se a tolerância de uma figura para mais 

ou para menos na avaliação do tamanho corporal, e percebeu-se que a 

acurácia abrangeu quase a totalidade da amostra (99,5%).  

Resultados utilizando populações saudáveis ou oncológicas podem 

ser encontrados. Estudo realizado por Fredickson et al.101, com 2954 

adolescentes australianos, encontrou que um terço dos indivíduos 

distorceram o tamanho corporal e que a acurácia (ou falta dela) da 

percepção foi moderadamente associada a fatores biopsicossociais. 

Em relação à insatisfação com o tamanho corporal, Santos Silva et 

al.100, utilizando uma amostra de 1720 adultos brasileiros, encontrou 

que acima de 60% estavam insatisfeitos com o corpo. Outro estudo108 

com pacientes com vários tipos de câncer mostrou que 59% dos 

pacientes com perda de peso acima de 10% encontravam-se 
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insatisfeitos com a aparência. No entanto, a aparência não era mais 

importante que outros fatores como presença de sintomas.  

Nesta pesquisa, a acurácia e a insatisfação foram elevadas – acima de 

70% dos casos. Associações uma a uma foram observadas para sexo, 

tipo de tumor, KPS, percentual de perda de peso em 6 meses, 

avaliação nutricional pelo ASG-PPP, AMB, ingesta alimentar, falta de 

apetite e impacto da fadiga (Tabelas 12 a 19). A acurácia também se 

associou à presença de metástases (Tabela 13) e a insatisfação se 

associou a cor da pele, anos de estudo, dor, fadiga, náusea e alteração 

da sensação de bem-estar (Tabelas 16 e 19). Os dados do presente 

estudo comparados à literatura estão sintetizados a seguir. 

Analisando-se a variável sexo, as mulheres superestimaram seus 

tamanhos corporais e desejavam pesos mais baixos (Tabelas 12 e 16), 

principalmente aquelas com IMC na faixa obesidade, com ganho de 

peso nos últimos 6 meses e com nutrição adequada pelas avaliações 

nutricionais realizadas (Tabelas 14 e 18). Já os homens subestimaram 

e gostariam de aumentar seu tamanho corporal (Tabelas 12 e 16), 

principalmente aqueles com IMC abaixo do peso ou peso normal, com 

perda percentual de peso nos últimos meses 20% e com desnutrição 

de moderada a grave (Tabelas 14 e 18).  

Não se encontraram estudos sobre sexo e imagem corporal em 

doentes com câncer gastrointestinal. No entanto, estudos com adultos 

e adolescentes saudáveis como os de Sand et al.113, Bardone-Cone, 

Cass e Ford110 e outros102,257 encontraram que homens relataram IMC 

menor que o real (subestimação), menores níveis de influência da 

mídia, menor uso dos meios de comunicação para obter informações 

sobre os ideais de aparência e menor pressão para alterá-la conforme 

os padrões ideais, além de desejarem corpos maiores e mais 

musculosos que os que possuem (desejo de aumentar o corpo), 

independentemente do estado de saúde em que se encontravam. Já 

as mulheres foram mais propensas a se influenciar pelo ideal de 

magreza e isto contribuiu de maneira significativa com seus altos níveis 
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de superestimação do corpo e de insatisfação258-261. Mesmo não se 

encontrando estudos que analisem estas características em pacientes 

com câncer gastrointestinal, talvez este ideal de corpo seja 

internalizado durante toda a vida e, acima dos processos patológicos 

que os pacientes com câncer enfrentam e de todas as modificações 

corporais advindas desse processo, estas características estavam 

presentes nos homens e mulheres investigados. 

Outra característica encontrada neste estudo é que indivíduos brancos 

estavam mais insatisfeitos com sua silhueta e desejavam menor 

tamanho corporal, e os pardos e negros desejavam maior tamanho 

corporal (Tabela 16).  

Cor de pele também tem sido tema de investigação de estudos 

relacionados à autopercepção da imagem corporal. Estudo realizado com 

4023 mulheres sadias mostrou que as brancas, além de escolherem 

figuras significantemente maiores que seu tamanho corporal atual, tinham 

maior insatisfação quanto a esse tamanho262-263. Compreender a 

complexidade destes eventos requer análise minuciosa das diferenças 

biológicas e genéticas relacionadas a raça e etnia, bem como a forma 

como cada indivíduo interage com a cultura dominante262. Pesquisas que 

objetivem a compreensão das diferenças raciais na percepção e 

satisfação com o tamanho corporal em pacientes oncológicos, a fim de 

que se possam realizar comparações mais precisas, são necessárias.  

Os pacientes com tumores de estômago e esôfago, com metástases e 

menor KPS, e aqueles que mais perderam peso foram os que mais 

subestimaram (Tabelas 13 e 14) e desejavam aumentar seu tamanho 

corporal (Tabelas 17 e 18). Por outro lado, os pacientes com câncer de 

cólon/sigmóide, que não tinham metástases, com maior KPS e com 

ganho de peso, superestimavam seu tamanho corporal (Tabelas 13 e 

14) e se mostraram satisfeitos quanto a este (Tabelas 17 e 18). 

Subestimação e desejo de aumentar o tamanho corporal em pacientes 

com intensa perda de peso e com condições clínicas e nutricionais que 

indicam maior gravidade do diagnóstico são justificáveis, tendo em 
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vista que, provavelmente, a repercussão destas questões na imagem 

corporal é intensa e pode fazer com que os pacientes intensifiquem a 

inacurácia com que autopercebem seu corpo.  

Diferentes tumores e a gravidade deles (presença de metástases) 

podem ter impacto na imagem corporal e autoestima, trabalho, 

relacionamento e sexualidade, levando a distress emocional116. 

Embora não existam estudos que mostrem a relação entre tumores 

gastrointestinais e a imagem corporal, na pesquisa de Rhondali et 

al.114, a subamostra com este tipo de tumor (22%) teve maior 

insatisfação com a aparência e isso estava relacionado à intensa perda 

de peso que acompanha este tipo de tumor.   

O tipo de tratamento e o tempo de diagnóstico são fatores que podem 

levar a alterações na aparência física e no estado de saúde de 

pacientes com câncer264; porém, no presente estudo, o tipo de 

tratamento não mostrou associação com a imagem corporal (Tabelas 13 

e 17) e isso pode ser explicado pela abrangência com que se classificou 

o tratamento (estar ou não em tratamento oncoterápico). Numa 

pesquisa com 67 pacientes com câncer colorretal, evidenciou-se que 

as consequências do tratamento ocasionaram pior qualidade de vida 

e pior avaliação da imagem corporal117. Estes mesmos resultados 

(pior qualidade de vida e pior avaliação da imagem corporal) também 

foram descritos numa revisão de literatura publicada em 2012116 com 

pacientes com câncer gástrico, mesmo após anos de doença. 

O tempo de diagnóstico associou-se à acurácia e à insatisfação com o 

tamanho corporal (Tabelas 13 e 17): pacientes com menor tempo de 

diagnóstico subestimaram seu tamanho corporal e gostariam de 

aumentá-lo. Talvez a magnitude da perda de peso em indivíduos com 

menor tempo de diagnóstico (Tabela 7) tenha contribuído para que 

estes pacientes percebessem seu tamanho corporal menor do que está 

e desejassem aumentá-lo. No entanto, Rhondali et al.108, estudando 81 

pacientes com diversos tipos de tumor, não encontraram associação 

entre tempo de diagnóstico e insatisfação com a imagem corporal.   
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No presente estudo, pessoas obesas tenderam a aumentar seu 

tamanho corporal e a desejar diminuí-lo; pessoas magras e desnutridas 

tenderam a diminuir ainda mais seu tamanho corporal (Tabelas 14 e 18). 

O status de peso e nutrição (perda ponderal AMB e ingesta alimentar) 

são considerados fatores que influenciam a acurácia da percepção do 

tamanho corporal e têm sido vastamente discutidos101-111,265-266. Em 

estudo realizado com 81 pacientes com câncer avançado (34 satisfeitos 

e 47 insatisfeitos com a imagem corporal), foi encontrada forte 

associação entre imagem corporal e IMC e perda de peso 10%108. Este 

mesmo achado foi reportado por McCabe et al.270. Devido a esta forte 

relação, a escala de silhuetas, utilizada para mensurar a imagem 

corporal neste estudo, tem sido relatada como um importante 

instrumento para autoavaliação do estado nutricional183,267. 

Alguns autores discutem que subestimar, superestimar ou ser 

indiferente ao tamanho corporal pode ser influenciado por fatores 

sensoriais e socioculturais como a mídia e relações sociais8,109,268-270. 

Em situações de doenças que afetam diretamente o peso, como o 

câncer e a SAC, o corpo magro normalmente é associado à maior 

gravidade da doença, piora clínica e proximidade da morte, por 

pessoas saudáveis ou doentes, de forma que quem possui deficiências 

nutricionais hipervalorize esta magreza e deseje mudanças nesta 

condição física, e o contrário também ocorra, para além das questões 

fisiológicas do processo de deterioração física e diminuição da ingesta 

alimentar e falta de apetite presentes112,271. Associado a isto, menor 

funcionalidade e maior fadiga reforçam para estes doentes a sua piora 

clínica, contribuindo, talvez, para aumentar ainda mais os níveis de 

acurácia e insatisfação com o tamanho corporal.  

Analisando-se os dados da presente pesquisa (Tabela 19), pacientes que 

não relataram dor, fadiga (intensidade e impacto), náusea e sensação de 

bem-estar estavam satisfeitos com seu tamanho corporal. Pacientes que 

relataram estes sintomas de moderados a intensos gostariam de 

aumentar o tamanho corporal, demonstrando que a satisfação com a 
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imagem corporal pode estar associada a alta carga de sintomas. 

Um estudo brasileiro com 1720 indivíduos saudáveis mostrou que 

aqueles com problemas relacionados ao tamanho corporal 

apresentavam mais alto risco de comorbidades como irritabilidade, 

depressão, insônia e fadiga100. Outros estudos114-115, analisando a 

associação entre a avaliação da imagem corporal e presença de 

sintomas em 254 pacientes com câncer, mostraram correlação entre 

insatisfação da imagem corporal e sintomas como dor, fadiga, 

depressão e falta de apetite. Mesmo esta correlação tendo sido fraca, 

estes autores afirmam que a imagem corporal tanto pode aumentar a 

expressão de sintomas como pode ser influenciada por eles. No 

entanto, mais de 60% dos pacientes estudados por estes autores 

referiram que as alterações do tamanho corporal foram menos 

importantes que os sintomas citados. 

Visando identificar quais variáveis estavam independentemente 

associadas à acurácia e insatisfação do tamanho corporal nos grupos 

Pré-SAC/SAC e Sem SAC, procedeu-se à análise de regressão 

logística com todas as variáveis com p <0,20 na análise univariada. 

Devido a dificuldades de ajuste no modelo, tanto para acurácia quanto 

para insatisfação, houve a necessidade de se controlar algumas 

variáveis, como faixa de IMC, AMB e ingesta alimentar, que se 

mostraram muito importantes para discriminar estes desfechos. 

Quando se dividiu os pacientes nos grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC, 

a quantidade de eventos em um grupo ficou muito superior ao outro 

grupo (por exemplo, abaixo do peso no grupo Pré-SAC/SAC), e isto 

diminuiu o poder de detecção dos efeitos. Diante disto, as variáveis 

IMC, AMB e ingesta alimentar foram retiradas dos modelos de acurácia 

e de insatisfação do tamanho corporal. 

O modelo final para acurácia mostrou que, no grupo Pré-SAC/SAC, sexo 

masculino (OR = 10,00) e ter metástase (OR = 2,87) aumentaram o risco 

para subestimar o tamanho corporal, enquanto idade mais elevada (OR = 

0,95) diminuiu esta chance. Ainda nesse grupo, sexo masculino (OR = 
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4,23) e depressão moderada a intensa (OR = 7,21) aumentaram o risco 

de aumentar o tamanho corporal (superestimar) (Tabela 29).  

No grupo Sem SAC, a análise de regressão logística mostrou que 

estado conjugal sem companheiro e depressão leve aumentaram a 

chance de superestimar de 2 a 8 vezes o tamanho corporal (Tabela 29). 

Os resultados encontrados quanto à acurácia do tamanho corporal no 

grupo Pré-SAC/SAC (Tabela 29) confirmam os descritos na literatura 

sobre a tendência dos homens em subestimar o tamanho corporal e 

querer que este seja maior e, das mulheres, em superestimar o tamanho 

corporal. Estudos sobre a influência do gênero na avaliação do tamanho 

corporal em pacientes com câncer gastrointestinal e SAC não foram 

encontrados, mas talvez haja influência da mídia e da sociedade, como 

observado em estudos com outras populações100,111-112,271. Os resultados 

aqui encontrados poderiam ser explicados pelo fato de que, em doenças 

que afetam diretamente o peso, como o câncer e a SAC, a excessiva 

magreza favorece a avaliação de maior gravidade e proximidade da 

morte, principalmente se seguidas de presença de metástases e menor 

capacidade funcional. Disto resultam a hipervalorização da magreza e o 

desejo de aumentar o tamanho do corpo.  

Outra questão importante foi que, nos grupos Pré-SAC/SAC, idades 

mais elevadas subestimaram menos o tamanho corporal (Tabela 29). 

Santos Silva100 encontrou resultados discordantes: adultos saudáveis, 

na faixa etária de 45 a 50 anos, superestimaram o tamanho corporal. 

Para este autor, nesta faixa de idade haveria dificuldades de aceitar as 

mudanças corporais. No entanto, o resultado encontrado na presente 

pesquisa pode sugerir que idades mais avançadas impliquem maior 

aceitação e precisão na avaliação das mudanças do corpo 

ocasionadas pelo curso da doença e pela perda de peso lenta (6 

meses). No entanto, a presença da doença oncológica deve influir na 

apreciação da imagem corporal e os resultados da presente pesquisa 

devem ser comparados aos de outros estudos cautelosamente.  

Depressão leve ou moderada/grave foi o sintoma que mais 
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influenciou independentemente a avaliação do corpo 

(superestimação) nos pacientes do grupo Pré-SAC/SAC e do grupo 

Sem SAC (Tabela 29). Apesar do largo intervalo de confiança deste 

fator no grupo Sem SAC (IC = 1,46 – 168,09), o que poderia levantar 

questionamentos sobre a validade, depressão associada à ansiedade 

pode potencializar percepções negativas sobre si mesmo e a respeito 

do seu corpo, constituindo um fator de distress. Estudo de Bullen117 

com 67 pacientes com câncer colorretal também encontrou que a 

avaliação corporal (seja subestimando ou superestimando) e a 

insatisfação com a imagem corporal estavam independentemente 

associadas a sintomas depressivos e ansiedade. 

Por fim, ter companheiro foi independentemente associado ao aumento do 

tamanho corporal (OR = 2,30, Tabela 29) no grupo Sem SAC. Pesquisas 

realizadas no Brasil e na América do Norte100 com indivíduos saudáveis 

encontraram forte relação entre relacionamento marital e imagem corporal. 

Isto sugere que a qualidade do relacionamento pode ser um fator que afeta 

a percepção da imagem corporal, entretanto mais estudos que elucidem 

este efeito nos pacientes com câncer e com e sem SAC são necessários.  

Em relação ao modelo final da regressão múltipla para insatisfação 

(Tabela 30), ter tumor de cólon/sigmóide foi independentemente 

associado a menor desejo de engordar, tanto no grupo Pré-SAC/SAC 

(OR = 0,18) como no grupo Sem SAC (OR = 0,29). É justificável que a 

presença de tumores associados ao ganho de peso e à 

superestimação do tamanho corporal funcione como fator de proteção 

para o desejo de aumentar o tamanho corporal. 

Estes dados divergem de estudo realizado com pacientes com intensa 

perda de peso e diversos tipos de tumor, inclusive gastrointestinais, 

nos quais o tipo de tumor não se mostrou associado à satisfação com a 

aparência. Porém, devido à diversidade de tumores utilizados no 

estudo em questão, as comparações aqui realizadas devem ser vistas 

com cautela e o tipo de tumor, por estar fortemente relacionado a ter ou 

não SAC, deve ser considerado na avaliação da satisfação com a 
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imagem corporal. 

Apesar de tempo de diagnóstico ter permanecido no modelo de 

regressão final de insatisfação no grupo Pré-SAC/SAC e ter 

demonstrado ser fator de proteção para o desejo de aumentar de peso 

(OR = 0,97, Tabela 30), o intervalo de confiança para este fator variou 

de 0,957 a 1,0, ultrapassando o valor de nulidade e não fornecendo 

segurança suficiente para estimar a verdadeira relação entre tempo de 

diagnóstico e insatisfação com o tamanho corporal.  

Sintetizando, nos grupos Pré-SAC/SAC, sexo e metástase aumentaram 

e idade diminuiu a chance de subestimar o tamanho corporal. Já sexo e 

depressão moderada a intensa aumentaram o risco de superestimar o 

tamanho corporal neste grupo. No grupo Sem SAC, maior KPS diminuiu 

a chance de subestimar, ao passo que depressão leve e não ter 

companheiro aumentaram o risco para superestimação do corpo. 

Quanto à insatisfação, tumor de cólon/sigmóide diminuiu o desejo de 

querer aumentar o tamanho corporal em ambos os grupos 

(Pré-SAC/SAC e Sem SAC). Maior tempo de diagnóstico foi fator de 

proteção para o desejo de ser mais gordo no grupo Pré-SAC/SAC e 

sexo protegeu do desejo de querer ser mais magro no grupo Sem SAC.  

Diante da acurácia e da insatisfação com a imagem corporal e dos 

fatores a elas associados, sugere-se aos profissionais de saúde que 

avaliem rotineiramente a imagem corporal e proponham ações que 

minimizem desconfortos. Fingeret, Teo e Epner272, em revisão de 

literatura, descreveram modelos teóricos que podem ser utilizados 

pelos profissionais, como o modelo cognitivo-comportamental, 

baseado na educação, e o modelo conhecido como “Os três C’s”, que 

inclui a investigação das dificuldades comuns (common), das 

preocupações (concerns) e das consequências (consequences) das 

dificuldades vivenciadas quanto às alterações do corpo e do impacto 

destas na vida diária. Os benefícios podem repercutir no aumento da 

autoestima e na diminuição do distress destes pacientes.  
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5.3 AUTOESTIMA 

Nenhum estudo sobre autoestima em pacientes com câncer 

gastrointestinal e SAC foi encontrado, o que ressalta a importância dos 

resultados observados nesta pesquisa. Há estudos sobre a autoestima 

em pacientes com câncer de mama ou entre adolescentes e idosos273-278.  

Na presente pesquisa, autoestima alta foi relatada por 81,2% dos 

pacientes estudados; 18,2% relataram autoestima moderada e apenas 

0,5% pacientes referiram baixa autoestima (Tabela 11). Isto pode ser 

justificado porque, no câncer, a autoestima possivelmente irá agir 

como mediadora de outros resultados psicossociais, e vai aparecer 

como recurso utilizado para o enfrentamento de problemas. Diante de 

doenças graves, como o câncer e a SAC, os pacientes podem lançar 

mão deste recurso para enfrentar as mudanças corporais, funcionais 

e a proximidade da morte.  

As razões que justificam os resultados observados são diversas. 

Alguns autores creem haver forte ligação entre autoestima e imagem 

corporal. O autoconceito e as relações que o indivíduo desenvolve com 

o corpo e o peso parecem alicerçar a construção da autoestima118. 

Outros pesquisadores afirmam que a autoestima global independe de 

processos patológicos e da satisfação com o peso e, 

independentemente do peso real, a autoestima é exclusivamente 

relacionada a sentimentos positivos mais profundos e sedimentados 

quanto a si mesmo119. Os pacientes investigados apresentaram 

alterações na imagem corporal e altos níveis de distress, mas tiveram, 

em sua maioria, autoestima de moderada a alta.  

Porém, a autoavaliação positiva seria o estado mental “natural” do ser 

humano123 e a autoestima implícita (inacessível a percepção 

consciente) seria menos propensa a alterações externas e não 

sofreria os efeitos das mudanças físicas e da proximidade da morte 

relacionadas à doença oncológica. Uma autoestima implícita elevada 

moderaria a expressão da autoestima explícita (autoavaliações 
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conscientes) e poderia conferir maiores níveis de autoaceitação, 

autoproteção contra ameaças psicológicas, resiliência quanto às 

mudanças corporais e desenvolvimento de estratégias de coping 

quanto ao curso da doença e tratamento120-122,273-274. A implicação 

disto para os pacientes com SAC é que a melhoria do sentimento 

implícito sobre a aparência global, e não apenas na satisfação com o 

peso, possa desencadear mecanismos fisiológicos e psicológicos que 

repercutirão tanto no equilíbrio dos processos metabólicos presentes 

na SAC quanto no controle do aparecimento de sintomas depressivos.  

A validade e confiabilidade da Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

para os pacientes deste estudo foram investigadas (Tabelas 2 e 3, p.64) 

e, apesar da alta confiabilidade (alfa de Cronbach = 0,83), a correlação 

fraca entre autoestima e ansiedade, depressão e satisfação com a 

imagem corporal sugeriu possível fragilidade do instrumento. Apesar de 

discussões140-144 sobre a complexidade que envolve o entendimento dos 

itens da escala e da sua possível bidimensionalidade, estudos recentes 

testando a estrutura fatorial desta escala em aproximadamente 5000 

adolescentes143, a elevada variância (61% e 46%) atribuída a análise dos 

itens positivos e negativos conjuntamente reforçaram sua validade 

estrutural para a avaliação da autoestima global. Adaptações, novas 

validações e possíveis ajustes nas dimensões da EAR para população 

oncológica devem ser testadas, assegurando sua validade e 

aprimorando sua qualidade  na avaliação da autoestima. 

Na análise univariada, menor autoestima associou-se a renda mais 

baixa e presença de sintomas (Tabelas 20 e 23). 

Menor renda pode conferir menor segurança e estabilidade financeira, 

menor acesso a recursos médicos especializados e menor domínio das 

dificuldades da vida, dificultando a autoafirmação, aumentando o distress 

e a autoestima implícita e explícita. Em um estudo com cuidadores de 

pacientes com câncer, associou-se ter renda familiar superior e atividade 

de trabalho a níveis mais elevados de autoestima global275.   

Na presente pesquisa, relacionou-se maior intensidade dos sintomas, 
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impacto da fadiga, náusea, ansiedade, depressão, dispneia e 

alteração da sensação de bem-estar (Tabela 23) a menor autoestima 

(moderada). Este resultado era esperado, tendo em vista que a 

interferência e restrição causadas pelos sintomas afetam aspectos 

físicos e psicológicos, como sono, apetite, reserva de energia e humor 

e, talvez, influam na autoestima.  

Múltiplos fatores relacionados ao câncer foram considerados fatores de 

risco para autoestima em estudos com pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço e câncer de pulmão, como diagnóstico, dor, intensidade e 

impacto da fadiga, náusea, dispneia, ansiedade, depressão, mudanças 

na imagem corporal, falta de suporte social, entre outros124-125,128. Tudo 

isto influenciaria diretamente a sensação de bem-estar. Em estudo129 

com pacientes com câncer de mama, encontrou-se que a combinação 

de sintomas físicos e psicológicos foram os fatores mais fortemente 

relacionados a baixa autoestima e interferiram diretamente na vontade 

de viver e na autoeficácia das pacientes. Ausência de sintomas, então, 

teria efeito positivo em maiores escores de autoestima global, assim 

como maior intensidade de sintomas diminuiria estes escores, conforme 

os resultados desta pesquisa.   

Pela possível relação entre imagem corporal e autoestima, 

esperava-se haver relação entre as variáveis antropométricas e 

nutricionais com autoestima (Tabela 22), o que não foi observado. 

Este achado pode reforçar a proposição de que autoestima envolve 

processos emocionais muito mais complexos e profundos de 

autoapreciação, que não seriam influenciados a curto prazo pelas 

mudanças de peso e higidez corporal presentes no câncer e na SAC.  

Neste estudo, ansiedade e depressão (Tabela 23) de moderada a intensa 

se associaram a menor autoestima. Em um estudo longitudinal realizado 

por 2 anos com 628 pacientes, autoestima foi correlacionada à presença 

de sintomas depressivos (r = –0,51, p<0,001) e a maior suporte social (r = 

0,27, p<0,001). Além disso, o nível de autoestima pode predizer níveis de 

sintomas depressivos123. Porém, apesar destes estudos associando estes 
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dois sintomas a menores escores de autoestima tanto em indivíduos 

saudáveis126,277 quanto em pacientes com câncer127, a direção causal entre 

eles ainda não está estabelecida, e é tema de investigação atual. 

A análise de regressão logística para autoestima (Tabela 31) mostrou que, 

nos pacientes do grupo Pré-SAC/SAC, idade mais elevada (OR = 1,054) e 

menos dor (OR = 2,350) aumentaram a chance para autoestima alta, ao 

passo que maior impacto da fadiga (OR = 0,401) e maior ansiedade (OR = 

0,406) diminuíram a chance de maiores escores de autoestima. 

Alta autoestima associada à idade mais elevada (OR = 1,054), 

observada nos pacientes do grupo Pré-SAC/SAC, pode resultar de 

maior entendimento e aceitação da doença por pacientes mais 

idosos, o que talvez contribua para não comprometer a autoestima 

global. Estes resultados são reforçados por algumas outras 

pesquisas. Estudo278 com 473 adolescentes e adultos saudáveis em 

Santiago, no Chile, mostraram que idades mais avançadas 

associaram-se à maior aceitação e apreciação sobre o corpo. Khan et 

al.128, analisando qualitativamente a interferência do câncer sobre a 

autoestima, concluíram que pessoas mais velhas possuem maior 

aceitação quanto às mudanças físicas impostas pela doença, e isto 

pode interferir positivamente no nível de autoestima.  

Dor foi o fator de risco mais fortemente associado à autoestima (OR = 

2,350, Tabela 31) nos pacientes do grupo Pré-SAC/SAC, que relataram 

dor intensa (Tabela 10). Por outro lado, menor impacto da fadiga 

apareceu em ambos os grupos, Pré-SAC/SAC e Sem SAC, como fator 

de proteção para alta autoestima (OR = 0,401 e 0,509, respectivamente), 

assim como ansiedade diminuiu a chance de maior autoestima. Todos 

estes resultados eram esperados e foram encontrados em outras 

pesquisas com pacientes com câncer (não gastrointestinais).  

Em um estudo com 384 pacientes com câncer de mama, durante 24 

meses, observou-se que dor, fadiga, falta de apetite e dispneia foram os 

sintomas físicos que influenciaram mais fortemente a autoestima e a 

ocorrência de ansiedade e depressão. A combinação de sintomas físicos e 
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psicológicos foi o fator mais relacionado à autoestima e interferiu 

diretamente na vontade de viver e na autoeficácia das pacientes129.  

No presente estudo, ansiedade de maior intensidade apareceu como 

fator de proteção para alta autoestima no grupo Pré-SAC/SAC (OR = 

0,406) e depressão não foi fator independentemente associado à 

autoestima. Khan et al.128 reforçam que a ansiedade pode ser mais 

comum nos estágios mais precoces da doença e a depressão, em 

estágios mais avançados. Os pacientes do grupo SAC tinham menor 

tempo de diagnóstico quando comparados aos pacientes do grupo 

Sem SAC (Tabela 7). Talvez a esperança e o otimismo presentes no 

início do curso da doença ajudem a mediar a autoestima. A ansiedade 

também interfere no coping e aumenta o distress128. 

Na presente pesquisa, observou-se que a maioria dos pacientes teve 

autoestima de moderada a alta (99,4%). No grupo Pré-SAC/SAC, idade 

elevada e menos dor foram fatores de risco para autoestima alta, ao 

passo que maior impacto da fadiga e ansiedade diminuiu este risco. 

Maior impacto da fadiga diminuiu a chance de maior escore de 

autoestima no grupo Sem SAC. 

5.4 DISTRESS 

A despeito do impacto psicológico do câncer e da SAC no indivíduo, 

na prática clínica, o distress é subdiagnosticado e subtratado. Os 

efeitos da SAC no distress ainda não são bem compreendidos e 

estudados. Os resultados do presente estudo são promissores, pela 

lacuna de estudos nessa área e por abrir portas para o entendimento 

das relações entre as variáveis estudadas.  

Os dados mostraram que 51,8% dos pacientes se descreveram com 

distress (4) (Tabela 11), sem diferenças entre os grupos, e isso foi 

semelhante ao observado em outros estudos envolvendo pacientes 

oncológicos24,51,155-156,279. Esperava-se que o distress fosse maior no 

grupo SAC, já que os pacientes deste grupo eram mais comprometidos 

clínica e antropometricamente, bem como em sua nutrição. Talvez as 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 133 

 

  

 
Discussão 

razões de distress sejam mais de natureza emocional e menos físicas e 

clínicas. Como visto, os pacientes tinham boa autoestima e não estavam 

deprimidos, aspectos que talvez sejam protetores de distress.  

Na presente pesquisa, na análise univariada, observou-se associação 

entre distress e idade; e distress e os sintomas fadiga, náusea, 

ansiedade, depressão, alteração do sono, problemas de apetite, 

dispneia e alteração da sensação de bem-estar (Tabelas 24 a 27). 

Estes resultados eram esperados, tendo em vista que a alta carga de 

sintomas presente nos pacientes com câncer, considerando-se o fato 

de eles estarem em períodos de vida produtivos, causa ansiedade, 

incapacidade física, social e laboral, medos, desconfortos e 

nervosismo, aumentando os níveis de distress.  

A idade do paciente tem sido exaustivamente associada ao 

distress145-1466,148,171,280-281. Pesquisa envolvendo 380 pacientes 

ambulatoriais com câncer171 encontrou que indivíduos mais jovens 

pareciam ser mais “distressados” que indivíduos mais velhos. As 

causas desta relação eram diversas, como início da carreira 

profissional e preocupações para obtenção de sucesso, dificuldades 

em conciliar todos os aspectos da vida atual, preocupações 

financeiras, menor compreensão da doença e interrupção abrupta da 

vida em idade produtiva. Todos estes fatores influenciaram 

negativamente a percepção do distress.  

A presença de fadiga, náusea, ansiedade, depressão, sono, falta de 

apetite, dispneia e alteração da sensação de bem-estar, de intensidade 

moderada a intensa, foi relacionada ao distress (Tabela 27), fato que era 

esperado. Maior intensidade de sintomas, sem dúvida, poderá impactar 

na percepção do distress. Corroborando com este resultado, Graves148, 

Decat156 e Yamaguchi160, entre outros159, também encontraram relação 

entre o distress e sintomas físicos (OR=1,12), principalmente dor, fadiga 

e dispneia, e emocionais (OR=1,53), como ansiedade e depressão, em 

pacientes com câncer de pulmão, de mama, colorretal ou em tratamento 

quimioterápico, confirmando a importância dos sintomas presentes no 
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câncer como fatores que levam ao distress.  

A análise de regressão logística permitiu avaliar os fatores relacionados ao 

distress nos grupos Pré-SAC/SAC e Sem SAC. No grupo Pré-SAC/SAC, 

maior intensidade de ansiedade (OR = 1,44), problemas de sono (OR = 1,50) 

e alteração da sensação de bem-estar (OR = 2,09) aumentaram o risco para 

distress, e o tempo de diagnóstico (OR = 0,96) foi fator protetor para distress. 

No grupo Sem SAC, dispneia (OR = 1,99) e ansiedade (OR = 2,12) intensas 

aumentaram o risco de distress (Tabela 32). Já os fatores relacionados ao 

distress na última semana citados pelos pacientes (Tabela 33), sintomas 

emocionais como nervosismo (OR = 8,363) e preocupação (OR = 2,505) 

associaram-se ao distress no grupo Pré-SAC/SAC; e tristeza (OR = 2,449), 

preocupação (OR = 2,587) e problemas na respiração (OR = 3,350) 

associaram-se ao distress no grupo Sem SAC.  

Altos níveis de distress relacionados a tempo de diagnóstico e a 

sintomas emocionais e físicos já eram esperados em ambos os 

grupos e podem estar relacionados a diversas razões. Na presente 

pesquisa, tempo de diagnóstico no grupo Pré-SAC/SAC funcionou 

como fator protetor para o distress. Este grupo tinha tempo médio de 

diagnóstico de 11 meses e talvez este tempo já permitiria a utilização de 

recursos emocionais (luta e fuga) para enfrentar as intempéries da 

doença e tratamento, o que repercutiria positivamente na diminuição do 

distress. Carlson166, avaliando a presença de distress segundo o tempo 

de diagnóstico em pacientes com câncer avançado, verificou que este 

tempo estava indiretamente relacionado aos índices de distress. Ou 

seja, quanto maior o tempo de diagnóstico, maior a possibilidade de 

manejo de sintomas e de diminuição das repercussões da doença e do 

tratamento na vida diária e na qualidade de vida e, consequentemente, 

na diminuição do distress. 

O estreito elo entre a ampla gama de sintomas que envolvem o 

câncer e o sofrimento emocional causado por seu diagnóstico e 

tratamento traz inúmeras angústias, culminando em desgastes físicos 

e emocionais que impactam na vida diária e no bem-estar do 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 135 

 

  

 
Discussão 

indivíduo e provocam um elevado grau de ansiedade, além de 

irritabilidade, preocupação, nervosismo e medo282-283, e sustentam o 

fato destes problemas serem os maiores fatores associados ao 

distress. Pesquisa159 com 104 pacientes com câncer colorretal 

encontrou alta prevalência e intensidade de fadiga (62%), náusea 

(45%) e outros sintomas físicos associados ao distress. 

Dentre os maiores indicadores emocionais de distress, ansiedade, 

nervosismo, preocupações e tristeza merecem destaque. Sofrendo 

influência da estimulação simpática e da liberação de cortisol para 

seu desenvolvimento, alterações do humor e de respostas 

comportamentais, além de estados psicológicos negativos161, são 

diretamente proporcionais ao nível de distress. Sendo assim, o fato de 

problemas emocionais e distress terem sido associados representa 

não apenas um sentimento percebido, mas uma resposta fisiológica e 

intrínseca ao processo patológico que enfrentam. 

Dentre todos estes sintomas emocionais, a ansiedade tem sido o sintoma 

emocional mais referido em associação ao distress e, na presente 

pesquisa estava associado ao distress tanto do grupo Pré-SAC/SAC 

quanto do grupo Sem SAC. Vários estudos166,284, utilizando diversos tipos 

de pacientes com câncer, reforçam este dado. Carlson166, por exemplo, 

verificou que 48,5% dos pacientes com distress apresentaram fadiga, dor 

(26,4%), depressão (24,0%) e ansiedade (24,0%). Estudo transversal148 

com 333 pacientes ambulatoriais com câncer observou que, dos 

pacientes que relataram distress, 65,4% tinham fadiga, 64,9% dor e 

62,4% ansiedade e nervosismo, confirmados pelo modelo de regressão 

realizado pela autora.  

Outros dois fatores importantes para o distress e encontrados neste 

estudo foram problemas do sono e dispneia. Problemas do sono são 

comuns em pacientes com câncer avançado (85%) e estão associados a 

dor, ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, e nesta pesquisa 

foram responsáveis pelo aumento de aproximadamente 1,5 vez da 

chance de ter distress no grupo Pré-SAC/SAC (Tabela 32). De fato, os 
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problemas de sono vivenciados ao longo da doença avançada podem ser 

uma importante fonte de distress, com declínio da função cognitiva, da 

qualidade de vida e alterações neuroendócrinas e imunológicas, 

potencializando ainda mais a SAC. Além disto, conforme a pesquisa de 

Delgado-Guay et al.162, com 101 pacientes com câncer em cuidados 

paliativos participantes de estudos prospectivos, a combinação de dor, 

fadiga e falta de sono foi associada a maior risco para diminuição de 

exercício, o que intensificaria a perda muscular de pacientes caquéticos.  

No presente estudo, ter dispneia moderada a intensa aumentou em 1,99 

vez a chance de distress do grupo Sem SAC (Tabela 32). Além disto, 

problemas de respiração foram citados pelos pacientes como 

relacionados ao distress e aumentaram em 3,35 vezes a chance de 

distress nesse mesmo grupo (Tabela 33). A dispneia tem sido 

questionada como causa ou consequência do distress, tendo em vista 

que, acompanhada de sintomas como taquicardia, vasoconstrição, 

tontura e tremores, representaria um sinal da quebra de homeostase 

que seria o estopim para as reações de distress. Por outro lado, 

dificuldades para respirar podem trazer à tona angústias e medos 

relativos à evolução do câncer e aumentar o distress destes pacientes. 

Em uma revisão de literatura publicada em 2013163, de 47 sintomas 

reportados, fadiga e dor estavam presentes em 100%, insônia, anorexia 

e perda de peso em 91%, náuseas e vômitos em 81%, depressão e 

ansiedade em 76% e dispneia em 71% dos artigos analisados.  

Contrariando as expectativas e vastos relatos da literatura66,148,150,185,285-287, 

dor e fadiga não foram fatores independentemente associados a esta 

variável nos grupos de pacientes avaliados (Tabela 32). Este achado é 

interessante, uma vez que dor e fadiga, tão presentes nos pacientes com 

câncer e prevalentes nos pacientes com SAC, denotam pior qualidade de 

vida e podem ser importantes fatores na exacerbação do distress. Apesar 

disto, acredita-se que a presença destes sintomas, associados a outros 

sintomas físicos ou emocionais, isoladamente ou como clusters de 

sintomas, implicam maior distress e prejuízo na qualidade de vida 
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relacionada à saúde. Estudos futuros que identifiquem possíveis clusters 

associados ao distress são necessários. 

Também, para surpresa da autora, a intensa perda de peso ponderal e os 

problemas nutricionais dos pacientes não mostraram relação com a 

presença de distress no grupo Pré-SAC/SAC, embora estas questões 

tenham sido relatadas em outras pesquisas38,65-66,164,288. Em um estudo283 

verificando a opinião de familiares quanto ao distress de pacientes com 

câncer foram encontrados resultados similares. No entanto, considera-se 

o distress e a ansiedade importantes efeitos adversos da perda de peso 

e, neste estudo, a forte associação com a ansiedade pode ter mascarado 

o efeito da perda de peso no grupo citado. 

Em resumo, o distress, no grupo Pré-SAC/SAC, teve como fatores de 

risco a intensidade da ansiedade (OR = 1,44), problemas de sono (OR = 

1,50) e alteração da sensação de bem-estar (OR = 2,09) e como 

proteção o maior tempo de diagnóstico (OR = 0,96). No grupo Sem 

SAC, dispneia (OR = 1,99) e ansiedade (OR = 2,12) de magnitude 

intensa aumentaram o risco de distress (Tabela 32). Já os fatores 

relacionados ao distress na última semana citados pelos pacientes 

(Tabela 33), nervosismo (OR = 8,363) e preocupação (OR = 2,505) 

associaram-se ao distress no grupo Pré-SAC/SAC; e tristeza (OR = 

2,449), preocupação (OR = 2,587) e problemas na respiração (OR = 

3,350) associaram-se ao distress no grupo Sem SAC. 

A avaliação do distress no acompanhamento de rotina dos pacientes 

oncológicos e no tratamento precoce deste sintoma, com abordagem 

multidisciplinar, pode diminuir o impacto negativo da doença e 

tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares. 

Maior acolhimento, apoio e acompanhamento do paciente com serviços 

de suporte e participação efetiva dos enfermeiros e outros profissionais 

é desejável289. Algumas intervenções que podem ser utilizadas para 

redução do distress de pacientes são ações educacionais, treinamento 

de habilidades, suporte emocional, aconselhamento terapêutico157, 

promoção de comunicação aberta e incentivo ao autocuidado. 
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A maioria dos doentes foram homens (55,3%), com idade média de 

53 anos. Os tumores mais frequentes foram cólon/sigmóide (29,6%) e 

reto/ânus (29,4%), sem metástases (65,1%), com tempo de 

diagnóstico médio de 18 meses, perda percentual de peso média de 

3,16%, com nutrição adequada e ausência de sintomas.  

Os pacientes com SAC tiveram maior prevalência de tumor de 

esôfago/estômago e metástase, menor tempo de diagnóstico e KPS, 

desnutrição moderada a grave, menor ingesta alimentar, menores 

níveis de hemoglobina e albumina, maior PCR, maior presença e 

magnitude dos sintomas dor, fadiga (intensidade e impacto), náusea, 

problemas de apetite e alteração da sensação de bem-estar. Os 

pacientes Sem SAC associaram-se a tumor de cólon/sigmide, 

ausência de metástase, maior tempo de diagnóstico e KPS, ganho de 

peso nos últimos seis meses, nutrição adequada, ausência de 

alterações na ingesta alimentar e ausência de sintomas. 

Os grupos SAC e Sem SAC diferiram quanto a anos de estudo, local do 

tumor primário, presença de metástases, tempo de diagnóstico, índice 

de Karnofsky (KPS), perda ponderal de peso nos últimos 6 meses, 

faixa de IMC, avaliação nutricional pelo ASG-PPP, área muscular do 

braço, ingesta alimentar no último mês, dosagens de hemoglobina, 

PCR e albumina, e os sintomas dor, fadiga (intensidade e impacto), 

náusea, apetite e sensação de bem-estar.  

Quanto à acurácia do tamanho corporal, 46,0% subestimaram o 

tamanho corporal e 27,8% superestimaram. Quanto à insatisfação, 

29,1% dos pacientes gostariam de emagrecer e 49,7% queriam ser 

mais gordos. Autoestima de moderada a alta ocorreu em 99,4% dos 

pacientes e 51,8% dos pacientes se descreveram com distress.  

Associações uma a uma para acurácia e insatisfação com o tamanho 

corporal foram observadas para sexo, tipo de tumor, KPS, percentual 

de perda de peso em 6 meses, avaliação nutricional pelo ASG-PPP, 
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AMB, ingesta alimentar, falta de apetite e impacto da fadiga. A acurácia 

também se associou à presença de metástases e a insatisfação se 

associou a cor da pele, anos de estudo, dor, fadiga, náusea e alteração 

da sensação de bem-estar. 

Quanto aos fatores independentemente associados para acurácia do 

tamanho corporal, no grupo Pré-SAC/SAC, sexo masculino (OR = 10,0) 

e presença de metástase (OR = 2,87) foram fatores de risco e idade 

elevada (OR = 0,95) foi fator de proteção para subestimar o tamanho 

corporal. Sexo masculino (OR = 4,23) e depressão moderada a intensa 

(OR = 7,21) foram fatores de risco para superestimação. No grupo Sem 

SAC, ter companheiro (OR = 2,30) e depressão leve (OR = 8,71) foram 

fatores de risco para superestimação do tamanho corporal. Para a 

insatisfação corporal, no grupo Pré-SAC/SAC, tumor de cólon/sigmóide 

(OR = 0,188) e maior tempo de diagnóstico (OR = 0,97) diminuíram o 

desejo de aumentar o tamanho corporal; no grupo Sem SAC, sexo 

masculino (OR = 0,29) diminuiu o desejo de ser mais magro e tumor de 

cólon/sigmóide (OR = 0,29) diminuiu o desejo de querer ser mais gordo. 

Menor autoestima associou-se a renda mais baixa e presença de 

sintomas; e distress a idade e os sintomas fadiga, náusea, ansiedade, 

depressão, alteração do sono, problemas de apetite, dispneia e 

alteração da sensação de bem-estar.  

Idade mais elevada (OR =1,05) e menor dor (OR = 2,35) aumentaram e 

maiores impacto da fadiga (OR = 0,40) e ansiedade (OR = 0,40) 

diminuíram o risco de autoestima alta no grupo Pré-SAC/SAC. Maior 

impacto da fadiga (OR = 0,50) foi fator de proteção para autoestima 

alta no grupo Sem SAC. O distress, no Pré-SAC/SAC, teve como 

fatores de risco maior intensidade de ansiedade (OR = 1,44), 

problemas de sono (OR = 1,50) e alteração da sensação de bem-estar 

(OR = 2,09) e como fator protetor o maior tempo de diagnóstico (OR = 

0,96). No grupo Sem SAC, dispneia (OR = 1,99) e ansiedade (OR = 

2,12) intensas aumentaram o risco de distress.  

Todas diferenças ocorreram entre Grupos SAC e Sem SAC. Grupo 
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SAC foi mais debilitado clinicamente, teve maiores alterações 

antropométricas e nutricionais, sintomas mais intensos.  

Subestimação e desejo de aumentar peso, menor autoestima e ter 

distress estavam relacionados a características clínicas, 

antropométricas, nutricionais ou sintomas presentes no Grupo SAC; o 

inverso estava relacionado ao Grupo Sem SAC. Variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade e estado marital), clínicas (local 

tumor, metástase e tempo de diagnóstico) e sintomas (dor, impacto 

da fadiga, depressão, ansiedade, sono, dispnéia e alteração do 

bem-estar) foram os fatores independentemente associados à IC, AE 

e DT nos grupos. 

Conhecer os fatores de risco e de proteção para distúrbios da imagem 

corporal e da autoestima e ocorrência de distress permite o 

planejamento de ações para identificação precoce desses fatores e o 

estabelecimento de intervenções que previnam ou minimizem tais 

distúrbios.  
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Ficha identificação – Pacientes 
 
 

    

Nome paciente: _____________________________________ Prontuário:________________ 
  

 
      

CRITÉRIOS INCLUSÃO 
 
Grupo caso 

(     ) Perda de peso > 5% em 1 mês ou 10% em 6 meses 
(     ) KPS > 60% 
(     ) Não estar em anasarca 
(     ) Não ter quadro infeccioso ativo ou septicemia. 
(     ) Idade de 18 a 60 anos. 
(     ) Capacidade de comunicação verbal e compreensão  
(     ) Escolaridade igual ou superior a seis (6) anos. 
 

 
Grupo Controle  

(     ) Sem perda de peso ou perda menor que 5% 1 mês. 
(     ) KPS > 60% 
(     ) Não estar em anasarca 
(     ) Não ter quadro infeccioso ativo ou septicemia. 
(     ) Idade de 18 a 60 anos. 
(     ) Capacidade de comunicação verbal e compreensão  
(     ) Escolaridade igual ou superior a seis (6) anos. 

 
 
 
 

   

Grupo 1 (   ) Grupo 1 – caso pacientes 2 (   ) Grupo 2 – controle pacientes   
                    
Participação no estudo  0 (   ) Aceitou 1 (   ) Recusou_____________  
 2 (   ) Interrompeu 3 (   ) Excluído _____________  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA __ __/ __ __/ 2013 

GRUPO ___ ___  

UNIDADE ___ ___  

COD___________ 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE DO 
ADULTO 

APENDICE A 
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Nome paciente: ______________________________________________ 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
 
 

1. Peso atual*: _________kg 
   

2. Peso mês anterior: ______ kg  
   

3. Peso 6 meses atrás: ______ kg  
 

4. Altura*: ________cm  
 

5. IMC: _______Kg/m² (PA / Alt²)  
 

6. Percentual de perda ponderal 1mes: ______% (Pant – Pat x 100 / Pant) 
 

7. Percentual de perda ponderal 6 meses: ______%   
 

8. Circunferência do braço: _______ cm 
 

9. Prega cutânea do tríceps: ______ cm 
 

10. Circunferência muscular do braço: _______ cm  (CB-0,314 x PCT / 10) 
 

11. Área muscular do braço: _______ (CMB² / (4 x 0,314)-10 ou CMB² / (4 x 0,314)-6,5) 
 

*Devem ser mensurados no dia da coleta. 
 

 

EXAMES LABORATORIAIS 
 
 

Hemoglobina (Data:                 ) 
    

Hematócrito   (Data:                 ) 
    

Contagem total linfócitos  (Data:                 ) 
  

PCR  (Data:                 ) 
  

Albumina  (Data:                 ) 
  

Triglicerideos  (Data:                 ) 
  

Colesterol  (Data:                 ) 
    

Glicemia   (Data:                 ) 
  

Insulina  (Data:                 ) 
  

Creatinina  (Data:                 ) 
    

IL6   (Data:                 ) 
    

IL1   (Data:                 ) 
    

TNF α   (Data:                 ) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

IMC____________ 

Perda 1 __________ 

PCT ____________ 

CMB ___________ 

AMB ___________ 

Peso 1 mes _______ 
___ 

Altura ___________ 

Peso____________ 
___ 

Hemoglobina _____ 

Hematocrito ______ 

PCR______________
_ 

Albumina__________ 

 Trigliceri________ 

Colesterol________ 

Glicose_________ 

Insulina_________ 

Creatinina _______ 

CTL ______________ 

IL6____________ 

 
IL1______________ IL1________________ 

TNFα ____________ 

Peso 6 mês________ 
___ 

PAC __________ DATA _________ 

CB_______________ 

Perda  
6__________ 
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Nome paciente: ______________________________________________  
 

Ficha Avaliação  
 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 
        

1. Sexo:  (   ) M  (   ) F    
      

2.  Data nascimento  _____________   →  Idade = _____ anos  
        

3. Estado civil:  (   ) Com companheiro  (   ) Sem companheiro     
        

4. Raça/Cor  (   ) Branco  (   ) Pardo (   ) Negro    
       

5. Religião  (   ) Católica  (   ) Protestante (   ) Espírita (   ) Outra: ____________   
        

6. Procedência:   (   ) Capital  (   ) Interior ____________  (   ) Outro  ___________  
       

7. Ultima série concluída: __________________ →  Anos estudo = _____ anos  
       

8. Profissão:  ____________________________     
9. Ocupação: ____________________________    
        

10. Exerce profissão:   (   ) Sim    (   ) Não. P q? _________________  
        

11. Renda familiar mensal: R$ ________________  
  

 
      

DADOS DA DOENÇA E DO TRATAMENTO 
 
 

         

12. Tumor primário: _____________________     
       

13. Metástases: (   ) Não       (   ) Sim  Onde? _____________________   
         

14. Estadiamento T________  N ________ M________    
       

15. Tempo do diagnóstico (mês/ano): ___________________________   
       

16. Realizou tratamento antineoplásico anterior?  (   ) Sim  (   ) Não   
       

17. Se sim, qual?  (   ) QT___________________  (   ) Radioterapia  (   ) Cirúrgico___________  

  (   ) Outro: _______________   
      

18. Realiza tratamento antineoplásico atualmente?  (   ) Sim  (   ) Não  (   ) CP  
       

19. Se sim, qual? (   ) QT_______________ (   ) Radioterapia (   ) Cirúrgico__________ 

  (   ) Outro:____________ (   ) Cuidados Paliativos   
      

20. Quando iniciou tratamento (mês/ano):  ___________________________  
      

21.  Esquema antineoplásico em uso     

 Medicação Dose Via Frequência 

1      

2      

3      

4      

5      

  
 

     

22.  Faz uso de outras medicações contínuas:  (   ) Sim  (   ) Não    
   

 
    

PAC __________ DATA _________ 
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23.  Medicações em uso contínuo      

 Medicação Dose Via Frequência 

1     

2     

3        

4       

5     
 
 

   

24. Apresenta outras doenças não-oncológicas  (   ) Sim________________ 1 (   ) Não  
       

25. Nas últimas 24 h, classifique os sintomas que você sentiu, em uma escala de 0 (sem) a 10 (máx):  
 

 
    

26. Sinais ou sintomas relativos à doença ou tratamento   

 Magreza  (   ) Sim (   ) Não  

 Obesidade (   ) Sim (   ) Não  

 Palidez (   ) Sim (   ) Não  

 Icterícia (   ) Sim (   ) Não  

 Deformidade (   ) Sim (   ) Não  

 Cicatriz  (   ) Sim (   ) Não  

 Esquecimento (   ) Sim (   ) Não  

 Alopecia (   ) Sim (   ) Não  

 Mucosite (   ) Sim (   ) Não  

 Pele ressecada (   ) Sim (   ) Não  

 Prurido (   ) Sim (   ) Não  

 Lesões de pele ______________ (   ) Sim (   ) Não   

 Estoma____________________ (   ) Sim (   ) Não   

 Sondas ____________________ (   ) Sim (   ) Não   

 Drenos ____________________ (   ) Sim (   ) Não   

 Cateteres __________________ (   ) Sim (   ) Não   

Outros ____________________ (   ) Sim (   ) Não   
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MANUAL PARA PREENCHIMENTO DOS INSTRUMENTOS 
 

Após identificação do paciente:  
1. Convide-o a participar do estudo;  

2. Se ele aceitar participar, encaminhe-o para o local da coleta; 

3. Explique os objetivos do estudo e os procedimentos de coleta de dados; 

4. Forneça o TCLE para assinatura, lendo e explicando cada item;  

5. Preencha a Ficha de Identificação, averiguando os critérios de inclusão e 

realizando a alocação de grupo.  

 

6. Caso o paciente recuse ou não preencha aos critérios e seja excluído, coletar 

dados socioeconômicos deste (perguntar ou consultar prontuário) 

7. Aplique a Ficha de Avaliação, dados socioeconômicos, perguntando os dados e 

preenchendo-os. Caso haja duvidas, consulte o prontuário. 

 

8. A Ficha de avaliação referente aos dados da doença e do tratamento deve ser 

questionada ao paciente e/ou confirmados no prontuário.  

Colocar código 
nas caixas 

APENDICE B 
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9. Comece aplicar os instrumentos, na sequência abaixo, seguindo as instruções 

específicas para cada um. 

Karnofsky Performance Status 

 - Questione se paciente tem algum sintoma. 

- Questione se paciente consegue realizar suas atividades com ou sem esforço. 

- Questione se paciente precisa de ajuda para realizar atividades diárias. 

- Marque na caixa a pontuação correspondente 

Perguntar e prontuario 

Perguntar e prontuario 

Prontuario 

Prontuario 

Prontuario 

Perguntar e prontuario 

Perguntar 

Perguntar 
e Observar 



 
Albuquerque KA  Imagem corporal, Autoestima e Distress em doentes com câncer GI e SAC | 175 

 

  

 
Apêndices 

 

Pictograma de Fadiga 

- Mostre a figura plastificada ao paciente 

- Faça a primeira pergunta “Quanto cansado você se sentiu na última semana?” e 

mostre o que significa cada figura: “nada cansado”, um pouquinho cansado”, 

“moderadamente cansado”, “muito cansado” ou “extremamente cansado”. 

- Após paciente responder, marque na caixa o código correspondente à intensidade 

da fadiga. 

- Faça a segunda pergunta “Quanto à sensação de cansaço te impede de fazer o 

que você quer fazer?” e mostre cada figura: “eu consigo fazer tudo que 

habitualmente faço”, etc. 

- Após paciente responder, marque na caixa o código correspondente ao impacto da 

fadiga. 

 

Escala de Silhuetas  

-Disponha os cartões com as figuras desenhadas para cima do sexo 

correspondente ao do paciente na frente deste, em superfície plana, em ordem 

crescente (da numero 1 a 15) da esquerda para direita do paciente. 
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- Solicitar que aponte “Qual a aparência física você tinha ANTES de adoecer”. 

Olhar o numero correspondente à figura apontada no verso do cartão e registrar 

como IC anterior. 

- Solicitar que aponte “Qual a aparência física mais se parece com você 

ATUALMENTE”. Olhar o numero correspondente à figura apontada no verso do 

cartão e registrar como IC atual. 

- Solicitar que aponte “Qual a aparência física você GOSTARIA DE TER?”. Olhar 

o numero correspondente à figura apontada no verso do cartão e registrar como IC 

ideal. 

- Solicitar que aponte “Qual a aparência física você acha normal para os 

homens/mulheres em geral”. Olhar o numero correspondente à figura apontada 

no verso do cartão e registrar como IC ideal pop. 

 

Escala de Imagem Corporal - BIS 

- Forneça o questionário ao paciente. 

- Leia a parte introdutória do questionário juntamente com o paciente, explicando-o. 

- Explique que, para cada pergunta, deve ser respondido calmamente se tem 

relação com ele em “nada”, “um pouco”, “moderadamente” ou  “muito”. 

- Leia cada pergunta exatamente como no questionário juntamente com o paciente. 

- Marque um X na resposta fornecida pelo paciente. 

- Marque na caixa o código correspondente à resposta do paciente. 
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Escala de Autoestima de Rosenberg 

- Forneça o questionário ao paciente. 

- Leia a parte introdutória do questionário juntamente com o paciente, explicando-o. 

- Explique que, para cada pergunta, deve ser respondido calmamente se o paciente 

“discordo totalmente”, “discordo”, “concordo” ou “concordo totalmente”. 

- Leia cada pergunta exatamente como no questionário juntamente com o paciente. 

- Marque um X na resposta fornecida pelo paciente. 

- ATENÇÃO: Marque na caixa o código contido nos parênteses abaixo de cada 

resposta. 

 

Termômetro Distress  

- Ofereça o questionário ao paciente. 

- Explique a primeira parte do instrumento, solicitando ao paciente para marcar no 

termômetro o número correspondente ao quanto ele se sente estressado de 0 a 10, 

sendo 0 sem estresse e 10 o maior estresse possível.  

- Após, explique que irá citar alguns fatores estressores e que o paciente deverá 

dizer se aquilo foi responsável por aumentar ou lhe causar estresse na ultima 

semana.  

- Marque Sim ou Não. Se aquele fator não existe para o paciente, marque Não se 

Aplica. (Ex: paciente não possui filhos, marcar NSA em filhos). 

- Utilizar a lista digitada abaixo, marcando nas caixas o código correspondente a cada fator. 

      

Código que deverá 
ser marcado 
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HADS 

- Forneça o questionário ao paciente. 

- Leia a parte introdutória do questionário juntamente com o paciente, explicando-o. 

- Explique que, para cada pergunta, deve ser respondido calmamente.  

- Leia cada pergunta exatamente como no questionário juntamente com o paciente. 

- Marque um X na resposta fornecida pelo paciente e marque na caixa o código 

correspondente. 

- Após, realize o somatório das questões marcadas com A e coloque o resultado na caixa 

Ansiedade. 

 - Realize o somatório das questões marcadas com D e coloque o resultado na 

caixa Depressão. 

- Caso o resultado der acima de 10, orientar o paciente a procurar um psicólogo ou 

psiquiatra. 

 

 

Medidas antropométricas  

Peso 

- Solicite ao paciente que retire seu calçado e retire objetos dos bolsos. 

- Verificar o peso marcado na balança. 

- Anotar o peso em gramas. 

- Questione ao paciente sobre o peso aproximado que possuia há 1 mês atras e há 

6 meses atrás. Verificar esta informação no prontuário. 

Altura  

- Sem calçados, com a coluna ereta, encostado em parede, mensurar da linha do 

topo da cabeça ao chão. Registrar em centímetros. 

IMC : Realizar o cálculo através da formula Peso / Altura² 

CB, PCT, CMB e AMB: Anotar do prontuário. 

Código A – 
ansiedade; D – 

depressão. 
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Exames laboratoriais 

- Anotar resultados do prontuário do último mês. Anotar também a data do 

resultado. 

- Caso não haja tal resultado, coletar amostra sanguínea de 10 ml em veia cubital ou 

através de cateter implantado. 

 

ASG-PPP 

- Questionar as 4 primeiras perguntas aos pacientes. 

- Realizar o somatório e colocar na caixa correspondente. 

- Marcar a pontuação referente a perda de peso. 

- Marcar a pontuação referente a doença do paciente. 

- Marcar a pontuação referente a febre e uso de corticoides na ultima semana. 

- Realizar exame físico para verificação de edemas e atrofia muscular em braços e 

pernas. 

OBS: Será realizado treinamento específico durante coleta de dados a respeito 

deste questionário 

. 

 
 
 
 
 

Prontuário 

Perguntar 

Mensurar 

Mensurar 

Calcular 

Calcular 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Octavio Frias de Oliveira 
Secretaria de Estado da Saúde 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:......................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 
BAIRRO:  ......................................................... CIDADE  ......................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ..................................................... 

____________________________________________________________________________ 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: IMAGEM CORPORAL, AUTOESTIMA E 
DISTRESS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS COM SINDROME ANOREXIA-CAQUEXIA 

PESQUISADOR : Cibele Andruccioli de Mattos Pimenta / Karla Alexsandra de Albuquerque 

CARGO/FUNÇÃO: Professora Titular EEUSP / Doutoranda EEUSP         INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL Nº 101040-ENF 

UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – “Octavio Frias de 

Oliveira” - ICESP 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

    ACIMA DO RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO                     RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ano. 

4. Endereço para contato: Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar – Cerqueira César - São 
Paulo/SP. 

5. Fones para contato: (11) 3061.7544 ou (11) 3061-7548 

6. E-mail: karlalbuquerque@usp.br e edipesq@usp.br  

 

 

  

APENDICE C 

mailto:karlalbuquerque@usp.br
mailto:edipesq@usp.br
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1 – Desenho do estudo e objetivo(s): O objetivo da pesquisa é Avaliar a percepção da 
imagem corporal, autoestima e distress de pacientes oncológicos com e sem síndrome 
anorexia-caquexia e de seus familiares. 
2 – Durante o estudo você será entrevistado e preencherá formulários, com duração de 

aproximadamente 30 min. Os resultados estarão à disposição a quem interessar. 
3 – Pode ser necessária à coleta de 10 ml de sangue por punção periférica da veia do 

antebraço, porem esta se fara respeitando a rotina do ICESP. 
4 – Os pacientes em que forem detectadas alterações nos instrumentos aplicados serão 

orientados a procurarem as clinicas especificas. Ex: Pontuação acima de 10 no HADS serão 
orientados a se encaminharem a psiquiatria; pontuação acima de 4 no ASG-PPP serão 
orientados a procurarem a nutrição, pontuação acima de 4 no Termômetro de Distress 
orientados a se encaminhares a psicologia, etc. 
5 – Como poderão ser utilizados métodos invasivo para coleta de amostra sanguínea, além 

de aplicação de questionários com  questões referentes a sentimentos e experiências  
pessoais, poderá haver algum desconforto físico ou emocional, mas estes serão minimizados 
pelos pesquisadores. Entretanto, seus benefícios são os de fornecer subsídios para melhorar 
a assistência aos pacientes com câncer, assim como colaborar na identificação da SAC, o 
que poderá aumentara sobrevida dos pacientes. 
6 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 
investigadora é a Dra Cibele Andrucioli de Mattos Pimenta, que pode ser encontrada no 
endereço Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - Av. Dr. Enéas de Carvalho 
Aguiar – Cerqueira César - São Paulo/SP. Telefone(s) (11) 3061.7544. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Endereço: Instituto Oscar Freire da FMUSP – Av. Dr. Arnaldo, 455 – 1.º 
andar, CEP: 01246-903 – tel: 3061-8424 – E-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br 
7 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
8 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
9 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
10 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 
absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
11- Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, ____________________________________________, acredito ter sido suficientemente 
esclarecido a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. Eu discuti com a 
pesquisadora sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 
e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. Assinando este termo, concordo em 
participar este estudo e não abdico a nenhum dos direitos legais e éticos que me cabem. 
 
  Data 

_____/_____/________ 

Assinatura do paciente/representante legal   
  Data 

_____/_____/________ 

Assinatura da testemunha   
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
 
  Data 

_____/_____/________ 

Assinatura do responsável pelo estudo   
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Nome paciente: ______________________________________________ 

 
 
 

CAPACIDADE FUNCIONAL - KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAC __________ DATA _________ 

ANEXO 1 
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Nome paciente: ______________________________________________ 

 
 

 

PICTOGRAMA DE FADIGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

PAC __________ DATA _________ 

ANEXO 2 
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Nome paciente: ______________________________________________ 

 
 

SINTOMAS – EDMONTONS SYMPTOM ASSESSMENT SCALE 
 
 
 
 

Nas últimas 24 h, classifique os sintomas que você sentiu, em uma escala de 0 (sem) a 10 (máx):  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAC __________ DATA _________ 
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Nome paciente: ______________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL – AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PACIENTE – ASG-PPP 

 

PAC __________ DATA _________ 
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Nome paciente: _______________________________________________________  
 
 

AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL – Escala de Silhuetas 

 
Se sexo masculino: 

 
 
Se sexo feminino: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

PAC __________ DATA _________ 

Qual a aparência física você tinha ANTES de adoecer? 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 

10   (  ) 11   (  ) 12   (  ) 13   (  ) 14   (  ) 15 
 

Qual a aparência física você tem ATUALMENTE? 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 

10   (  ) 11   (  ) 12   (  ) 13   (  ) 14   (  ) 15 
 

Qual a aparência física você GOSTARIA DE TER? 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 

10   (  ) 11   (  ) 12   (  ) 13   (  ) 14   (  ) 15 
 

Qual a aparência física você acha normal para as mulheres em geral? 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 

10   (  ) 11   (  ) 12   (  ) 13   (  ) 14   (  ) 15 
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Nome paciente: ________________________________________________________  

 
 

AVALIAÇÃO DA AUTO-ESTIMA – Escala de Rosenberg 

 

Leia, atentamente, e assinale o que mais diz respeito ao que você 

pensa sobre si mesmo. É importante que seja sincero. 

 

1 Eu sinto que sou uma pessoa de valor como as outras pessoas  
 

1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente 
 

 (1) (2) (3) (4)  

2 Eu acho que eu tenho várias boas qualidades 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (1) (2) (3) (4)  

3 Levando tudo em conta, eu penso que sou um fracasso 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (4) (3) (2) (1)  

4 Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas  
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (1) (2) (3) (4)  

5 Eu acho que não tenho muito do que me orgulhar 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (4) (3) (2) (1)  

6 Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (1) (2) (3) (4)  

7 No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (1) (2) (3) (4)  

8 Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (4) (3) (2) (1)  

9 Às vezes eu me sinto inútil 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (4) (3) (2) (1)  

10 Às vezes eu acho que não presto para nada 
 

 1 Discordo totalmente 2 Discordo 3 Concordo 4 Concordo totalmente  
 (4) (3) (2) (1) 

 

 

 

 

 
 

EAR 6______ 

EAR 7______ 

EAR 8______ 

EAR 9______ 

EAR 10_____ 

EAR1______ 

EAR 2______ 

EAR 3______ 

EAR 4______ 

EAR 5______ 

PAC __________ DATA _________ 
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Nome paciente: _________________________________________________________  
 
 

AVALIAÇÃO DO DISTRESS – Termômetro Distress 

 

 
 

 
 
 
 

PAC __________ DATA _________ 

ANEXO 7 
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Nome paciente: __________________________________________________________  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

AVALIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL – Escala de Imagem Corporal 

BIS1______ 

BIS2______ 

BIS3______ 

BIS4______ 

BIS5______ 

BIS6______ 

BIS7______ 

BIS8______ 

BIS9______ 

BIS10_____ 

PAC __________ DATA _________ 

ANEXO 8 
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Nome paciente: ______________________________________________________  
 
 

ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO - HADS 

 

        

      

HADS 1_____ 

HADS 2_____ 

HADS 3_____ 

HADS 4_____ 

HADS 5_____ 

HADS 6_____ 

HADS 7_____ 

HADS 8_____ 

HADS 9_____ 

HADS 10_____ 

HADS 11_____ 

HADS 12_____ 

HADS 13_____ 

HADS 14_____ 

ANEXO 9 

PAC __________ DATA _________ 
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Nome paciente: _____________________________________________________ 
 

 
APROVAÇÕES ICESP, FMUSP E DIVISÃO DE LABORATORIO CENTRAL 

 

ANEXO 10 

PAC __________ DATA _________ 
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