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A música do CoraçãoA música do CoraçãoA música do CoraçãoA música do Coração    

“Cada ser carrega dentro de si mistérios. Uns conscientes, outros não. É um 

imenso mar de sentimentos guardados na alma que a vida faz revelar a cada instante. 

É uma caixinha de música que, quando aberta, ganha vida; e por meio do som 

pulsa o movimento da bailarina que começa a dançar e deslizar sem atrito. 

Assim somos nós, todos os dias. Damos corda e nos abrimos para girar. Girar 

esse mundo que dá tantas voltas e por hora nos vemos de um lado e, por outra estamos 

do lado de lá. 

Cada um ser uma bailarina e se deixar guiar pelo som, o som da caixinha, o som 

do seu coração. Escute o seu som, que barulho ele faz? 

Preste bem atenção, orai e vigiai. Escute o seu coração. Ele pode revelar a 

resposta que você tanto procura. Ele pode te ajudar. Tenha calma e paciência, meu 

amigo. Com pressa ele não vai se arriscar. Ouça com carinho e diga para mim se tem 

flauta, harpa, gaita ou violino. 

Sinta o seu som e o deixe ser seu mestre. Não tenha medo. 

Flutue na sua música até onde o seu interior te levar.” 

 

Celina Bernardes Barcelos (Celina Bernardes Barcelos (Celina Bernardes Barcelos (Celina Bernardes Barcelos (in memoriam)in memoriam)in memoriam)in memoriam)    

* 20/05/1989 

†07/02/2013 
 



4 
 

Dedicatória 
 

 

A Weus sobre todas as coisas, que abençoou-me com saúde, 

segurança, paz, calma, alegria e luz em todas as decisões. 

 

Aos Åxâá tÅtwÉá Ñt|á Paulo Roberto e Ana Maria que sempre 

primaram e apoiaram os meus objetivos, com amor incondicional e muita 

dedicação.  

 

Ao meu |ÜÅûÉ Mario Eduardo pelo apoio, incentivo e sábias palavras. 

 

À minha ytÅ•Ä|t? ÑÜ|ÅÉá;tá<? à|É;tá<? ty|Ä{twt \átuxÄt 

UxÜÇtÜwxá TÇzxÄ•vÉÄt, pelo abrigo e conforto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

Agradecimentos 
 

 
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 

pelo auxílio concedido para a realização dessa pesquisa (grant#2011/22620-5). 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pelas bolsas concedidas para a realização dessa pesquisa (Bolsa 

Doutorado no país e Programa Doutorado Sanduíche no Exterior - PDSE). 

Ao Hospital de Câncer de Barretos (HCB) pela autorização para a 

realização desse trabalho.  

À Universidade de Sheffield pela oportunidade do estágio no exterior e 

parceria bilateral.    

À minha orientadora Profa. Dra. Juliana Alvares Duarte Bonini Campos 

que sempre esmerou-se nesse trabalho. Seus ensinamentos foram valiosos 

para o meu desenvolvimento pessoal, acadêmico, científico e profissional.  

Ao Dr. Sérgio Vicente Serrano pela confiança, dedicação e por ter 

assumido a responsabilidade pela execução desse trabalho dentro do Hospital 

de Câncer de Barretos (HCB).    

Ao Prof. Dr. João Marôco pela cuidadosa e indispensável revisão dos 

artigos dessa tese. 

À Profa. Dra. Vanessa Halliday pela confiança, dedicação e por ter me 

recebido na Universidade de Sheffield. Agradeço pela autorização para uso do 

CASQ e auxílio para realização de estudo transnacional. 

À Profa. Dra. Juliana França da Mata pelo parecer emitido ao projeto de 

pesquisa acerca da minha candidatura ao PDSE. 

Aos Membros da Banca Examinadora pela atenção e sugestões 

enriquecedoras. 

À Seção técnica de pós-graduação da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas – UNESP/Araraquara/SP, pela atenção, dedicação aos alunos e 

competência na prestação de serviços e no atendimento das solicitações. 

À Equipe da biblioteca da Faculdade de Ciências Farmacêuticas–

UNESP/Araraquara/SP, pela atenção  e competência na prestação de serviços. 

Ao Corpo Docente da Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas – UNESP/Araraquara/SP, pela 

competência na arte de educar. 



6 
 

Agradecimentos Pessoais 
 

Aos pacientes do Hospital de Câncer de Barretos (HCB) pela 

participação, de “corpo e alma”, nessa pesquisa. 

Ao Lucas Borges Pedrosa pelo auxílio nas entrevistas com os pacientes 

e levantamento dos dados em prontuário. 

À Pupurri boutique, mamãe, tia Lúcia e tia Lenir (in memoriam) e suas 

colaboradoras pelos cafezinhos mais “doces” e bom papo renovadores de 

energia e alma. 

À minha cunhada Ana Flávia Chicaroni pelo apoio e incentivo. 

Ao Wanderson Roberto pela amizade, companheirismo, irmandade e 

cumplicidade. 

À Juliana Chioda Ribeiro Dias pela amizade, incentivo e companhia nas 

viagens aos Congressos. 

À Juliana Teixeira Marques Caiel pela amizade confiante e para todos os 

instantes. Agradeço imensamente a reciprocidade, carinho, cumplicidade e 

respeito. Seu bom humor, “loucura” e doçura foram essenciais para a 

finalização dessa tese. 

Aos colegas de trabalho da School of Health and Related Research 

(ScHARR) e Profa. Dra. Clare Realton por terem me recebido tão bem em 

Sheffield-UK. 

Aos meus alunos do Curso de Nutrição da Faculdade Barretos, por 

respeitarem o tempo dedicado a esta etapa da minha vida profissional. 

À Profa. Me. Camilla Centurion Geraige por ter assumido prontamente a 

coordenação do curso de Nutrição da Faculdade Barretos no período em que 

estive no exterior. 

Aos discentes e docentes do Grupo de Pesquisa “Análise e Validação 

Métrica” pelo apoio. 

À Faculdade Barretos pelo apoio, confiança e flexibilidade em todos os 

momentos. 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 

ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa  
AFC / CFA Análise fatorial confirmatória / Confirmatory Factor Analysis  
AHSP Appetite, Hunger and Sensory Perception 
AIC Akaike Information Criterion  
α Coeficiente alfa de Cronbach / Cronbach’s alpha coefficient  
β Coeficiente beta de Regressão Padronizado / Regression beta 

coefficient 
BCC Browne-Cudeck Criterion 
BIC Bayes Information Criterion  
CASQ Cancer Appetite and Symptom Questionnaire 
CC / CR Confiabilidade Composta / Composite Reliability  
CFI Comparative Fit Index  
CNAQ Council on Nutrition Appetite Questionnaire 
Cov Covariância/Covariance  
∆χ2 Diferença do qui-quadrado/Chi-squares’ difference  
DRI Dietary Reference Intake 
EORTC QLQ-
C30 

European Organization for Research and Treatment of Cancer – 
Quality of Life Questionnaire Core 30 

FAACT Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy 
FACT-G Functional Assessment of Cancer Therapy - General 
FACIT Functional Assessment of Chronic Illness Therapy 
GFI  Goodness of Fit Index  
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
II / MI Índice de incompreensão / Misunderstanding Index 
IMC / BMI Índice de Massa Corporal / Body Mass Index 
INCA Instituto Nacional de Câncer 
IOM Institute of Medicine 
λ Peso fatorial / Factor weight 
MHSO / SOHM Modelo Hierárquico de Segunda Ordem / Second-order 

Hierarchical Model 
ML /LM Multiplicadores de Lagrange / Lagrange multipliers  
NFI Normed Fit Index 
QFA / FFQ Questionário de Frequência Alimentar / Food Frequency 

Questionnaire 
χ2/gl / χ2/df Razão qui-quadrado pelos graus de liberdade / Chi-square by the 

degrees of freedom ratio  
QoL Quality of Life 
RMSEA Root Mean Square Error of Approximation 
Res Resíduo/Residue  
RVC / CVR Razão de Validade de Conteúdo / Content Validity Ratio   
SF-36 Medical Outcomes Study Short Form Health Survey-36 
SNAQ Simplified Nutrition Appetite Questionnaire 
TACO Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 
VEM / AVE Variância Extraída Média / Average Variance Extracted  
WHO World Health Organization  
WHOQOL-100 World Health Organization Quality Of Life Assessment-100 

 
 
 
 

 



8 
 

RESUMO 
 

 
Objetivos:  Realizar a adaptação transcultural para o português e avaliar as 
propriedades psicométricas do Questionário de Apetite e Sintomas para pacientes com 
Câncer (CASQ) quando aplicado a uma amostra de pacientes oncológicos brasileiros. 
Avaliar as propriedades psicométricas do CASQ quando aplicado a amostra de 
pacientes oncológicos ingleses e verificar sua invariância frente à amostra brasileira. 
Apresentar proposta de avaliação do impacto da doença e do tratamento na qualidade 
de vida de pacientes oncológicos. Estimar o consumo de energia e de macronutrientes 
de pacientes com câncer e sua relação com características demográficas e clínicas, e 
estimar a contribuição da ingestão alimentar e do apetite no impacto na qualidade de 
vida de indivíduos com câncer. Métodos:  Foram estimadas as validades de face, 
conteúdo e construto (fatorial e convergente). Para todos os modelos foi realizada 
análise fatorial confirmatória (AFC) e utilizados os índices razão de qui-quadrado pelos 
graus de liberdade (χ2/gl), comparative fit index (CFI), goodness of fit index (GFI) e root 
mean square error of aproximation (RMSEA). A validade convergente foi analisada 
pela Variância Extraída Média (VEM). A Confiabilidade foi estimada por meio da 
Composta (CC) e pelo Coeficiente alfa de Cronbach (α). A invariância fatorial foi 
estimada por análise multigrupos (∆χ2). Para definir o melhor modelo foram utilizados 
os índices da teoria da informação (Akaike Information Criterion (AIC), Browne-Cudeck 
Criterion (BCC) e Bayes Information Criterion (BIC). Como instrumentos de medida 
utilizou-se o Cancer Appetite and Symptom Questionnaire (CASQ), Functional 
Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G), o European Organization for 
Research and Treatment of Cancer - Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC 
QLQ-C30) e o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Para definição do 
construto “impacto na qualidade de vida” elaborou-se modelo hierárquico de segunda 
ordem (MHSO) formado pelo FACT-G e pelo EORTC QLQ-C30. Os índices de 
qualidade do ajustamento foram utilizados para adequação do modelo e o teste z para 
estimar a significância causal das trajetórias (β). Para o estudo da relação da ingestão 
de energia e macronutrientes com as características demográficas e clínicas foi 
utilizada Análise de Variância (ANOVA) seguida do pós-teste de Tukey. Para comparar 
a ingestão de energia e de macronutrientes dos pacientes com a necessidade 
nutricional realizou-se as estimativas por ponto e por intervalo de 95% de confiança. A 
correlação entre a ingestão de energia, macronutrientes, apetite/sintomas, e qualidade 
de vida foi estimada pelo Coeficente de Correlação de Pearson (r). Elaborou-se 
modelo preditivo utilizando como construto central o impacto na qualidade de vida e 
como variáveis independentes aquelas que apresentaram p<0,05 na correlação 
bivariada em relação à qualidade de vida. Adotou-se nível de significância de 5%. 
Resultados: Para avaliação das propriedades métricas do CASQ participaram 1.140 
pacientes brasileiros e 580 pacientes do Reino Unido com câncer. Para amostra 
brasileira notou-se que 2 itens do CASQ apresentaram pesos fatoriais inadequados e 
foram removidos. Foram incluídas quatro correlações entre erros para que o CASQ 
pudesse apresentar ajustamento adequado à amostra (χ2/gl=8,586, CFI=0,94, 
GFI=0,95, RMSEA=0,08). Encontrou-se baixa validade convergente do modelo 
(VEM=0,28) e a confiabilidade foi adequada (α=0,81). O modelo refinado apresentou 
invariância forte em amostras independentes (∆χ2λ: p=0,882; ∆χ2

Cov: p=0,876; ∆χ2
Res: 

p=0,676). Essa invariância não foi observada entre todas as modalidades de 
tratamento mantendo-se apenas entre pacientes que utilizam quimioterapia e 
radioterapia (∆χ2λ: p=0,206; ∆χ2

Cov: p=0,263; ∆χ2
Res: p=<0,001) e entre radioterapia 

concomitante à quimioterapia e cuidados paliativos (∆χ2λ: p=0,067; ∆χ2
Cov: p=0,082;  

∆χ2
Res: p=0,001). Na amostra do Reino Unido todos os itens apresentaram adequada 

sensibilidade psicométrica. Dois itens apresentaram pesos fatoriais inferiores a 0,30 e 
os índices de modificação apontaram a existência de correlação entre itens. Um item 



9 
 

foi removido e foram incluídas quatro correlações entre erros o que resultou em 
ajustamento adequado do modelo à amostra (λ= 0,28-0,83; χ2/gl= 2,674, CFI= 0,966, 
GFI= 0,964, RMSEA= 0,055). A confiabilidade do CASQ foi adequada (CC= 0,84, α= 
0,84) e a validade convergente foi baixa (VEM= 0,34). A estrutura fatorial do CASQ 
não foi invariante entre a amostra brasileira e a do Reino Unido (λ:∆χ2=64,008, 
p<0,001; Cov: ∆χ2=65,569, p<0,001; Res: ∆χ2=339,356, p<0,001). Para a construção 
de um modelo válido para aferir o “impacto na qualidade de vida” três itens do FACT-G 
foram removidos (λ<0,40). Incluiu-se 2 correlações entre erros (σ2=32%; χ2/gl=5,47, 
CFI=0,86, GFI=0,90, RMSEA=0,07, α=0,67-0,82, AIC=1450,26, BIC=1721,28, 
BCC=1453,03). Com relação ao EORTC QLQ-C30 das sete estruturas fatoriais 
propostas para o EORTC QLQ-C30 a “padrão” foi a mais parcimoniosa. Contudo, foi 
necessário remover 2 itens e incluir 2 correlações entre os erros dos itens (σ2=39%; 
χ2/gl=4,48, CFI=0,91, GFI=0,92, RMSEA=0,06, α=0,40-0,84, AIC=1442,42, 
BIC=1940,10, BCC=1448,13). No MHSO (σ2=54%) verificou-se baixa contribuição dos 
subconstrutos “Bem-estar Social e familiar” (2%) e “Bem-estar emocional” (20%) do 
FACT-G para o construto central e redundância do subconstruto “Spurius” do EORTC 
QLQ-C30 (IM>11). Esses foram removidos e a nova estrutura (σ2=53%) apresentou 
ajustamento adequado (β=0,48-0,94; χ2/gl=4,45, CFI=0,87, GFI=0,90, RMSEA=0,06) e 
invariância em amostras independentes (∆χ2: λ=10,722; p=0,218; Cov=11,248; 
p=0,259). Confeccionou-se algoritmo para cotação do escore global utilizando a matriz 
de pesos de regressão. Para responder ao último objetivo do trabalho participaram 
772 pacientes. A maioria dos participantes foi mulher (63,1%), com média de idade de 
53,2 (DP=12,7) anos. 39,0% apresentavam doença no estágio III, 72,4% realizavam 
quimioterapia e 40,5% apresentavam metástase. Foram observadas diferenças 
significativas (p<0,05) entre a ingestão alimentar e a atividade laboral, classe 
econômica, especialidade do diagnóstico, tipo de tratamento e IMC. O consumo de 
energia e macronutrientes dos pacientes esteve aquém do recomendado. Houve 
correlação significativa entre o apetite/sintomas com o impacto na qualidade de vida 
(r=0,592; p<0,001). O modelo estrutural final apresentou ajustamento adequado 
(χ2/gl=3.437, CFI=0.853, NFI=0.806, RMSEA=0.056). O apetite/sintomas e a presença 
de metástase foram preditores significativos do impacto na qualidade dos pacientes 
(σ2=53%; β=0,72; p<0,001; β=0,10; p=0,008). Conclusão: A versão em português do 
CASQ mostrou-se válida, confiável e invariante em amostras independentes de 
pacientes brasileiros com câncer. O CASQ apresentou adequadas propriedades 
psicométricas na amostra do Reino Unido. A captura do construto foi distinta para 
pacientes brasileiros e do Reino Unido sendo maior nesta última. A proposta 
apresentada para mensuração do impacto da doença e do tratamento na qualidade de 
vida dos pacientes com câncer aumentou a capacidade preditiva do modelo e 
apresentou validade e confiabilidade adequadas. A ingestão alimentar dos indivíduos 
esteve abaixo do recomendado. Observou-se diferença significativa na ingestão 
alimentar dos indivíduos segundo atividade laboral, classe econômica, especialidade 
do diagnóstico, tipo de tratamento e IMC. O apetite/sintomas e a presença de 
metástase foram preditores significativos do impacto na qualidade de vida de 
pacientes com câncer.        
Palavras-chave:  Neoplasias; Estudo de Validação; Apetite; Psicometria; Qualidade de 
vida; Ingestão alimentar. 
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ABSTRACT 
 

Objectives:  to perform a cultural adaptation of the Cancer Appetite and Symptom 
Questionnaire (CASQ), into Portuguese, and evaluate its psychometric properties on a 
sample of Brazilian cancer patients. Evaluate the psychometric properties of CASQ 
when applied to sample United Kingdom (UK) cancer patients and check their 
invariance front of the Brazilian sample. To present a proposal for evaluating the 
impact of cancer and treatment on quality of life among cancer patients. To estimate 
the energy and macronutrient intakes of cancer patients and their relationship with the 
patients’ demographic and clinical characteristics, and to estimate the contribution of 
food intake and appetite to the impact on the patients’ quality of life. Methods:  Face 
validity, content and construct (factorial and convergent) were estimated. For all 
models were performed confirmatory factor analysis (CFA) and the indices used chi-
square ratio by degrees of freedom (χ2/df), comparative fit index (CFI) goodness of fit 
index (GFI) and root mean square error of aproximation (RMSEA). Convergent validity 
was analyzed by Average Variance Extracted (AVE). Reliability was estimated by the 
Composite Reliability (CR) and the Cronbach's alpha coefficient (α). The factorial 
invariance was estimated by multigrupos analysis (∆χ2). To define the best model we 
used the contents of the theory of information (Akaike Information Criterion (AIC), 
Browne-Cudeck Criterion (BCC) and Bayes Information Criterion (BIC). As measuring 
instruments used the Cancer Appetite and Symptom Questionnaire (CASQ), Functional 
Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G), the European Organization for 
Research and Treatment of Cancer - Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC 
QLQ-C30) and the Food Frequency Questionnaire (FFQ). Statistical significance of 
causal paths (β) was analyzed using z-tests, and sample adjustment was analyzed as 
well. Univariate analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey post-hoc test 
determined whether the patients’ energy and macronutrient intakes related to their 
demographic and clinical characteristics. The patients’ energy and macronutrient 
intakes were compared with their nutritional requirements by point estimates and 95% 
confidence intervals (95%CI). Pearson’s correlation coefficient (r) estimated the 
correlation between energy and macronutrient intakes, appetite/symptoms, and quality 
of life. A predictive model was constructed using impact on quality of life as the central 
construct and variables with p<0.05 in the quality of life-related bivariate correlation as 
the independent variables. The significance level was set at 5%. Results:  To evaluate 
the psychometric properties of CASQ, participated 1,140 Brazilian patients and 580 UK 
cancer patients. For Brazilian sample was noted that two items had inadequate factor 
weights and were removed. It included four correlations between errors for the CASQ 
could present appropriate fit to the sample (χ2/gl=8,586, CFI=0,94, GFI=0,95, 
RMSEA=0,08). It was found low convergent validity of the model (AVE = 0.28) and 
reliability was adequate (α = 0.81). The refined model showed strong invariance in 
independent samples (∆χ2λ: p=0,882; ∆χ2

Cov: p=0,876; ∆χ2
Res: p=0,676). This 

invariance was observed between all types of treatment keeping only among patients 
using chemotherapy and radiotherapy (∆χ2λ: p=0,206; ∆χ2

Cov: p=0,263; ∆χ2
Res: 

p=<0,001) and between concomitant radiotherapy to chemotherapy and palliative care 
(∆χ2λ: p=0,067; ∆χ2

Cov: p=0,082;  ∆χ2
Res: p=0,001). In the UK sample all the items 

showed adequate psychometric sensitivity. Two items showed factorial weights below 
0.30 and the modification indices showed a correlation between items. An item was 
removed and four were included correlations between errors resulting in appropriate fit 
of the model to the sample (λ= 0,28-0,83; χ2/gl= 2,674, CFI= 0,966, GFI= 0,964, 
RMSEA= 0,055). The reliability of CASQ was adequate (CR = 0.84, α = 0.84) and 
convergent validity was low (AVE = 0.34). The factor structure of CASQ was not 
invariant between the Brazilian sample and the UK (λ:∆χ2=64,008, p<0,001; Cov: 
∆χ2=65,569, p<0,001; Res: ∆χ2=339,356, p<0,001). To build a valid model for 
assessing the "impact on quality of life" three FACT-G items were removed (λ<0.40). 
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Included are 2 correlations between erros (σ2=32%; χ2/gl=5,47, CFI=0,86, GFI=0,90, 
RMSEA=0,07, α=0,67-0,82, AIC=1450,26, BIC=1721,28, BCC=1453,03). Regarding 
the EORTC QLQ-C30, the seven factorial structures proposed for the EORTC QLQ-
C30, the "standard" was the most parsimonious. However, it was necessary to remove 
two items and include 2 correlations between the errors of the items (σ2=39%; 
χ2/gl=4,48, CFI=0,91, GFI=0,92, RMSEA=0,06, α=0,40-0,84, AIC=1442,42, 
BIC=1940,10, BCC=1448,13). In the SOHM (σ2=54%), the contributions of the FACT-G 
subconstructs "social/family well-being" (2%) and "emotional well-being" (20%) were 
found to be low for the central construct, while the "spurious" subconstruct was found 
to be redundant in the EORTC (LM>11). These subconstructs were removed, and the 
new structure (σ2=53%) presented both adequate fit (β=.48-.94; χ2/df=4.45, CFI=.87, 
GFI=.90, RMSEA=.06) and stability in the independent samples (χ∆2: λ=10.722; 
p=.218; Cov=11.248; p=.259). An algorithm was developed to produce an overall 
score. To answer the last objective of the study, 772 patients participated. Most 
participants were women (63.1%) with mean age of 53.2 (SD = 12.7) years, 39% of the 
patients had stage III disease, 72.4% were undergoing chemotherapy, and 40.5% had 
metastases. Food intake differed significantly by employment status, socioeconomic 
class, cancer specialty area, type of treatment, and BMI. The patients had inadequate 
energy and macronutrient intakes. Appetite/symptoms and presence of metastasis are 
correlated significantly with impact on quality of life (r=0.592; p<0.001). The final model 
had proper fitted (χ2/gl=3.437, CFI=0.853, NFI=0.806, RMSEA=0.056). 
Appetite/symptoms and presence of metastasis are significantly predicted impact on 
quality of life (β=0.72; p<0.001; β=0.10; p=0.008). Conclusion: The Portuguese 
version of the CASQ proved to be valid, reliable, and invariant in independent samples 
of Brazilian cancer patients. The CASQ showed adequate psychometric properties in 
the UK sample. However, the ability to estimate the loss of appetite and the presence 
of symptoms was different between UK and Brazilian patients with cancer, with the UK 
sample being higher. The proposal presented herein increased the instruments’ 
predictive capacity and presented adequate validity and reliability for measuring the 
impact of cancer and treatment on the quality of life of cancer patients. The patients’ 
food intake was inadequate. It was observed differed significantly by employment 
status, socioeconomic class, cancer specialty area, type of treatment, and Body Mass 
Index (BMI). Appetite/symptoms and presence of metastasis are significantly predicted 
impact on cancer patients’ quality of life.  
Keywords: Neoplasms; Validation study; Appetite; Psychometrics; Quality of Life; 
Food intake. 
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Introdução 

 

As neoplasias malignas, também designadas pelo termo genérico 

câncer, representam uma doença crônica não transmissível e são a segunda 

causa de morte da população brasileira. O impacto global do câncer dobrou 

nos últimos 30 anos, afetado significativamente pelo crescimento populacional 

contínuo, bem como pelo seu envelhecimento1. Atualmente, mais de 100 

variedades de neoplasias já foram identificadas e, no ano de 2012, estimativas 

mundiais apontaram que, houve 14,1 milhões de casos novos e 8,2 milhões de 

mortes por câncer2. No Brasil, as estimativas para os anos de 2014 apontam a 

ocorrência de 576 mil casos novos de câncer sendo os tipos mais incidentes, à 

exceção do câncer de pele do tipo não melanoma, as neoplasias de próstata, 

mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo de útero3. 

  Neste contexto, surge a preocupação de profissionais das ciências 

humanas e da saúde não apenas com o diagnóstico, sintomatologia e 

tratamento de indivíduos portadores de neoplasias, mas também com sua 

qualidade de vida4. Segundo Fleck et al.5, com o aumento da sobrevida dos 

pacientes devido ao avanço das terapêuticas adotadas, a oncologia passa a se 

preocupar com a avaliação das condições de vida dos pacientes. 

A atenção com as necessidades biopsicossociais dos indivíduos que 

recebem ou receberam tratamento de câncer têm aumentado 

significativamente nos últimos anos e a qualidade de vida é um aspecto 

importante que tem sido amplamente investigado6-12 inclusive em ensaios 

clínicos8, 13, 14, uma vez que, a variedade de modalidades de tratamento 

disponíveis tem aumentado a expectativa de vida de pacientes com câncer 

incrementando a preocupação com a eficácia dos tratamentos e com o bem-

estar dos pacientes15. Assim, quando diante do processo de escolha entre as 

terapêuticas disponíveis, sem grandes diferenças nos resultados esperados, a 

tomada de decisão do oncologista deve ser impulsionada, principalmente, pelo 

ganho na qualidade de vida16. 

A considerar que a qualidade de vida é uma variável latente, ou seja, 

não mensurável diretamente, muitas são as propostas de instrumentos na 

literatura elaborados para avaliar esse construto na população em geral, como 

o World Health Organization Quality Of Life Assessment (WHOQOL-100)17-21, o 
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Medical Outcomes Study SF-36 – Short Form Health Survey22, 23 e o Sickness 

Impact Profile24.  

Consoante ao crescimento de medidas genéricas de avaliação da 

qualidade de vida houve a necessidade de elaboração de instrumentos mais 

específicos às condições clínicas dos indivíduos que considerassem as 

incapacidades, limitações e sintomas ocasionados. Para pacientes oncológicos 

foram propostos o Functional Assessment of Cancer Therapy - General FACT-

G (Anexo 1), desenvolvido por Cella et al.15 e o European Organization for 

Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire Core 

30/EORTC QLQ-C30 (Anexo 2) pela European Organization for Research and 

Treatment of Cancer 25. 

O FACT-G foi publicado pela primeira vez em 1993 nos Estados Unidos 

e contou com a participação de especialistas em oncologia e pacientes que 

vivenciaram a doença, e foi proposto após cinco anos de desenvolvimento e 

avaliações psicométricas15. Desde então, tem sido amplamente utilizado em 

pesquisas clínicas7, 26, 27. O FACT-G é o principal instrumento do conjunto de 

questionários FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) que 

avalia qualidade de vida. Dentro desse grupo existem ainda outros 

questionários direcionados para cada especialidade oncológica, a fim de 

capturar os problemas mais relevantes de cada um deles28. 

A análise fatorial do instrumento, originalmente proposto com 28 itens, 

revelou cinco fatores, sendo Bem-estar “Físico”, “Social e Familiar”, 

“Emocional”, “Funcional” e “Relacionamento com o médico”15. Em 1999, 

Webster et al.29 realizaram um estudo em amostra de pacientes oncológicos 

mista (n=99) e propuseram a remoção do fator “Relacionamento com o médico” 

e de seus 2 itens. Essa decisão foi tomada após avaliação das adaptações 

culturais do instrumento, feedback de pacientes e análises estatísticas 

utilizando teoria de resposta ao item. Foi proposto ainda a inclusão de 1 item 

(“Estou preocupado(a) que o meu estado venha a piorar”) ao instrumento. Essa 

nova proposta passou a ser considerada a quarta versão do FACT-G. 

O FACT-G possui versões em mais de 30 idiomas21 e para verificação 

de sua adequação para a utilização em diferentes países e amostras, alguns 

estudos de validação foram conduzidos10, 22, 23. 
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Na versão atual, o FACT-G é então composto por 27 itens subdivididos 

em quatro sub-escalas sendo Bem-estar Físico, Social e Familiar, Emocional e 

Funcional, e suas respostas estão dispostas em escala do tipo Likert de cinco 

pontos 28. 

De acordo com Cella et al. (1993) esse instrumento é válido, confiável e 

atende todos os requisitos para uso em oncologia, incluindo a facilidade de 

aplicação, concisão e boa resposta às mudanças clínicas dos indivíduos15, 28, 30. 

Além disso, Overcash et al.30 verificaram que o FACT-G pode ser administrado 

a pacientes adultos de qualquer idade e Winstead-Fry & Schultz (1997) 

relataram a não interferência do nível econômico na qualidade da informação 

obtida por meio do instrumento 31. Holzner et al. (2001) enfatizaram que o 

FACT-G é o instrumento de qualidade de vida mais utilizado em pacientes 

oncológicos 32. 

Em 1986, a Organização européia para pesquisa e tratamento do 

câncer, implantou um programa com o objetivo de desenvolver instrumentos 

com metodologia específica para avaliar a qualidade de vida de pacientes 

participantes de estudos clínicos. Desse estudo, surgiu a proposta do EORTC 

QLQ-C30, que é um questionário geral que incorpora aspectos físicos, 

emocionais e sociais relevantes para pacientes oncológicos 25, 33, 34. 

Atualmente, o EORTC QLQ-C30 encontra-se em sua terceira versão e 

foi originalmente elaborado na Bélgica, mas, atualmente, possui versões 

adaptadas para diversos países, como, por exemplo, Estados Unidos35, 

Turquia36, Alemanha37, Singapura38, Tailândia39, Espanha40, China41, 

Indonésia42, México 43, Líbano44, Brasil45 e Marrocos46. 

O instrumento é composto por 30 itens divididos em cinco escalas 

funcionais (função física, papel funcional, função emocional, função social, 

função cognitiva), três escalas de sintomas (fadiga, náusea e vômito e dor), 

uma escala que avalia Qualidade de Vida Global, cinco itens que avaliam 

sintomas (dispneia, insônia, perda de apetite, constipação e diarreia) e um item 

isolado para avaliação da dificuldade financeira25. As respostas são dispostas 

em escala do tipo Likert de 4 pontos, exceto, os itens da escala que avalia 

Qualidade de Vida Global (itens 29 e 30) que apresentam respostas dispostas 

em escala do tipo Likert de 7 pontos. 
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Atualmente, existem na literatura 7 propostas de modelos teóricos para 

interpretação do EORTC QLQ-C30. Essas propostas foram testadas por Gundy 

et al.47 em amostra obtida a partir de banco de dados de 48 países. A primeira 

proposta baseia-se em um modelo padrão composto por 9 fatores de primeira 

ordem e cinco itens avulsos agrupados em um fator denominado “Spurious”. A 

segunda e terceira propostas são modelos aninhados compostos por 9 fatores 

de primeira ordem e 2 de segunda ordem (saúde física/saúde mental). A quarta 

proposta também possui 9 fatores de primeira ordem e 2 de segunda ordem, 

contudo, esses são denominados “burden symptom” e “function”. Na quinta 

proposta esses dois fatores de segunda ordem são fusionados gerando um 

único denominado “qualidade de vida relacionada à saúde”. Esses 5 modelos 

são reflexivos e oblíquos. As duas últimas propostas são modelos formativos 

(causais), sendo um com e um sem ponderação nas trajetórias. Os autores 

concluíram que todas as propostas apresentaram adequada validade para a 

amostra, entretanto, alertam que os modelos formativos apresentaram 

ajustamento ligeiramente inferiores aos demais. 

No que diz respeito à aceitação e a preferência entre os pacientes 

oncológicos em responder os questionários mencionados, em um estudo 

proposto por Rodary et al.48, os resultados indicaram igual proporção de 

aceitação e preferência em responder ao FACT-G ou EORTC QLQ-C30. 

Apesar da existência de uma versão em Português do FACT-G49 e sua 

ampla aplicação, não há estudos que se preocuparam com a avaliação de 

todas as etapas necessárias para garantir a qualidade das propriedades 

psicométricas deste instrumento nesse tipo de amostra. E com relação ao 

EORTC QLQ-C30, apesar de sua extensa utilização em trabalhos nacionais e 

internacionais e da existência de propostas de modelos teóricos para o mesmo, 

não foram encontrados na literatura estudos com amostra brasileira que 

realizassem avaliação das propriedades métricas do mesmo nem tampouco 

que testassem os 7 modelos teóricos apresentados na literatura.  

Um aspecto que tem sido considerado na literatura como interferente 

significativo na qualidade de vida de pacientes com câncer é a alimentação50-54. 

A terapia antineoplásica, de forma geral, resulta em efeitos colaterais 

importantes nos pacientes em tratamento, incluindo fadiga, náuseas e vômitos, 

alterações na percepção do paladar e mucosite, que são sintomas comuns e 



18 
 

que dificultam a alimentação e, consequentemente, têm impacto negativo na 

qualidade de vida dos pacientes51, 55. 

Assim, os indivíduos tendem a apresentar alterações no consumo 

alimentar, que podem levar à redução da ingestão alimentar, quali e 

quantitativamente, e esse aspecto merece atenção52. Deve-se enfatizar ainda 

que conhecer a ingestão alimentar de grupos ou mesmo de indivíduos, apesar 

de ser uma tarefa complexa, é de extrema importância uma vez que as práticas 

alimentares são permeadas por dimensões simbólicas da vida social. Mattes et 

al.53 demonstraram preocupação com a relação existente entre a aversão 

alimentar adquirida e os parâmetros nutricionais na qualidade de vida dos 

pacientes. 

Desse modo, destaca-se a preocupação em avaliar aspectos 

relacionados à alimentação quando da realização de estudos sobre qualidade 

de vida de pacientes oncológicos.  

A investigação do consumo alimentar desses pacientes tem sido 

realizada utilizando diferentes métodos56-60 e entre esses, destaca-se o 

Questionário de Frequência Alimentar (QFA) devido principalmente à sua 

facilidade de aplicação, baixo custo e tempo de preenchimento em estudos 

epidemiológicos e clínicos61-65. 

Quando se trata de pacientes oncológicos, encontrou-se apenas uma 

publicação na literatura que apresentou estudo de validade e reprodutibilidade 

de um QFA utilizado em Estudo Latino-Americano sobre Câncer Oral e de 

Laringe (Anexo 3)66.  

 Outro fato a ser observado em estudos de qualidade de vida é a perda 

de peso, que geralmente é acompanhada da perda de apetite67, 68. Ambas são 

características comuns e preocupantes relacionadas ao paciente oncológico, 

em especial, os pacientes com câncer em estágio avançado e aqueles que são 

refratários ao tratamento proposto69. Quinten et al.70 avaliaram o apetite e a sua 

relação com a sobrevida em 1.314 pacientes com câncer e encontraram que os 

pacientes com melhor apetite viveram mais. 

Cabe enfatizar que o apetite pode ser afetado tanto pela condição da 

própria doença quanto por seu tratamento, que pode desencadear sintomas 

como náuseas, vômitos, constipação, alterações no paladar ou dor71-73. 
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Assim, diante da importância que o apetite exerce sobre a resposta aos 

diversos tratamentos e a evolução da doença, foram propostos na literatura 

instrumentos para mensurá-lo. Entre esses destacam-se o Functional 

Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT) questionnaire74, o 

Appetite, Hunger and Sensory Perception (AHSP) questionnaire75, o Council on 

Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ)76 e o Simplified Nutrition Appetite 

Questionnaire (SNAQ)76, 77. 

Para avaliar o apetite de forma específica para pacientes oncológicos, 

Halliday et al.78 propuseram o Cancer Appetite and Symptom Questionnaire 

(CASQ) (Anexo 4). Trata-se de um instrumento unifatorial composto por 12 

itens que permitem respostas em escala do tipo Likert de cinco pontos. O 

CASQ foi proposto na língua inglesa, para população do Reino Unido e, até o 

momento, não possui versões em outros idiomas. Oito questões do instrumento 

foram extraídas do Council on Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ) e foram 

acrescentados quatro itens buscando atender as características do paciente 

oncológico78. Até o momento o CASQ apresenta-se disponível apenas na 

língua inglesa. 

Diante do exposto, realizou-se este estudo com o objetivo de estimar a 

contribuição do consumo alimentar (energia e macronutrientes) e do 

apetite/sintomas no impacto na qualidade de vida de pacientes com câncer. 

Para tanto, o trabalho encontra-se apresentado em quatro capítulos. 

No Capítulo 1 apresenta-se a adaptação transcultural para a língua 

Portuguesa do CASQ e a avaliação das propriedades psicométricas do 

instrumento quando aplicado à uma amostra de pacientes oncológicos 

brasileiros. 

O Capítulo 2 trata de estudo transnacional (Brasil versus Reino Unido), e 

apresentou como objetivos a avaliação das propriedades psicométricas do 

CASQ quando aplicado a amostra de pacientes oncológicos do Reino Unido e 

verificar sua invariância fatorial frente à amostra brasileira. 

No Capítulo 3 apresenta-se uma nova proposta de avaliação do impacto 

da doença e do tratamento na qualidade de vida de pacientes oncológicos 

construída utilizando, simultaneamente, o FACT-G e o EORTC QLQ-C30. 

O quarto Capítulo apresentou como objetivo estimar a contribuição do 

consumo alimentar (energia e macronutrientes) e do apetite/sintomas no 
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impacto na qualidade de vida de pacientes oncológicos. Neste capítulo também 

foi estimado o consumo de energia e de macronutrientes e sua relação com 

características demográficas e clínicas dos indivíduos. 

Previamente ao início da leitura dos trabalhos, dois aspectos importantes 

devem ser esclarecidos: i) o cálculo de tamanho mínimo de amostra foi 

realizado buscando atender as necessidades do modelo estrutural completo. 

Para tanto, faz-se necessário considerar o número de parâmetros a serem 

estimados no modelo, considerando os instrumentos de medida a serem 

utilizados e as variáveis independentes a serem incluídas. O FACT-G possui 59 

parâmetros a serem estimados, o EORTC QLQ C-30 possui 103 parâmetros e 

o CASQ 24 parâmetros. Além disso, tem-se 4 variáveis independentes 

referentes ao consumo alimentar (energia, carboidratos, lipídios e proteínas), 3 

variáveis clínicas (estadiamento, presença/ausência de metástase e índice de 

massa corporal) e 4 demográficas (sexo, prática religiosa, atividade laboral e 

classe econômica). Assim, tem-se 197 parâmetros a serem estimados. 

Considerando a recomendação de Hair et al.79 de 5 a 10 sujeitos por 

parâmetro, a amostra do estudo deverá ser composta por 985 a 1.970 

indivíduos. Cabe esclarecer ainda, que essa estimativa foi realizada para o 

projeto de pesquisa e que o trabalho de tese apresentado encontra-se na forma 

de artigos científicos e que, portanto, para cada artigo realizou-se novamente 

cálculos de tamanho mínimo de amostra que atendesse a cada pergunta de 

pesquisa de forma independente, o que resultou estimativas distintas. Outro 

aspecto a ser salientado é que o cômputo de tamanho mínimo amostral dos 

artigos deve ser atendido, mas que quanto maior a amostra melhor a 

representatividade amostral em relação à população de estudo; ii) para que 

este trabalho pudesse ser realizado, conduziu-se estudos de validação dos 

instrumentos FACT-G e EORTC QLQ-C30 para a amostra. Contudo, devido à 

limitação de tempo para a apresentação de todos os artigos produzidos, os 

mesmos não foram inseridos como capítulos nessa tese e serão enviados, 

informalmente, à comissão avaliadora.  
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Capítulo 1. Cancer Appetite and Symptom Questionnaire for Brazilian 

Patients: Cross-Cultural Adaptation and Validation Study 1 
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Abstract 

Background : Appetite and symptoms are latent conditions. Therefore, it is 

necessary to evaluate the psychometric properties of the measurement 

instrument that assesses them. This study aimed to perform a cultural 

adaptation of the Cancer Appetite and Symptom Questionnaire (CASQ), into 

Portuguese, and evaluate its psychometric properties on a sample of Brazilian 

cancer patients.  

Methods : Face, content, and construct (factorial and convergent) validities 

of the tool were estimated. Further, a confirmatory factor analysis (CFA) was 

conducted using the ratio of chi-square and degrees of freedom (χ2/df), 

comparative fit index (CFI), goodness fit index (GFI), and root mean square 

error of approximation (RMSEA). The convergent validity was estimated using 

the average variance extracted (AVE). In addition, the reliability of the 

instrument was estimated using the Composite reliability (CR) and Cronbach’s 

alpha coefficient (α), and the invariance of the model was estimated by a 

multigroup analysis (∆χ2).  

Results : Participants included 1,140 cancer patients with a mean age of 

53.95 (SD = 13.25) years; 61.3% were women. After the CFA of the original 

CASQ structure, 2 items with inadequate factor weights were removed. Four 

correlations between errors were included to provide adequate fit to the sample 

(χ2/df = 8.586, CFI = .94, GFI = .95, and RMSEA = .08). The model exhibited a 

low convergent validity (AVE = .28) and the CR was adequate (α = .81). The 

refined model showed strong invariance in independent samples (∆χ2: λ: p = 

.882; Cov: p = .876; Res: p = .676). This invariance was maintained only 
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between patients undergoing chemotherapy and radiotherapy (∆χ2: λ: p = .206; 

Cov: p = .263; Res: p ≤ .001), and between patients undergoing chemotherapy 

combined with radiotherapy and palliative care (∆χ2: λ: p = .067; Cov: p = .082; 

Res: p = .001).  

Conclusion : The Portuguese version of the CASQ proved to be valid, 

reliable, and invariant in independent samples of Brazilian cancer patients. 
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Abstract 

Background : The assessment of appetite in the clinical setting requires a 

questionnaire which is quick to complete and ideally internationally valid. We 

have assessed the psychometric properties, along with invariance analysis, of 

the Cancer Appetite and Symptoms Questionnaire (CASQ) in a large 

international dataset.  

Method : Data from 580 United Kingdom (UK) cancer patients were used to 

evaluate the psychometric properties of the CASQ. Construct validity was 

estimated through factorial and convergent validity. We conducted a 

confirmatory factor analysis using as indices the chi-square ratio by degrees of 

freedom (χ2/df), the comparative fit index (CFI), the goodness of fit index (GFI), 

and the root mean square error of approximation (RMSEA). Convergent validity 

was estimated by average variance extracted (AVE). Reliability was estimated 

by composite reliability and internal consistency. It was also performed factorial 

invariance analysis (Brazil vs United Kingdom) of the CASQ and evaluated by 

multigroup analysis (∆χ2). Therefore, we used the UK sample and a sample of 

1,140 Brazilian patients with cancer.  

Results:  All items showed adequate psychometric sensitivity in the UK 

sample. Two items had factor weights lower than 0.30 (low capacity to estimate 

the loss appetite and the presence of symptoms) and the modification indices 

showed correlations between items. One item was removed and four 

correlations were included between errors which resulted in appropriate fit of 

the model to the sample (λ = 0.28-0.83; χ2/df = 2.674, CFI = 0.966, GFI = 0.964, 

RMSEA = 0.055). The reliability of the CASQ was adequate (CR = 0.84, α = 
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0.84) and the convergent validity was low (AVE = 0.34). The factorial structure 

of the CASQ differed across countries (λ:∆χ2 = 64.008, p < 0.001; Cov: ∆χ2 = 

65.569, p < 0.001; Res: ∆χ2 = 339.356, p < 0.001).  

Conclusion : The CASQ showed adequate psychometric properties in the 

UK sample. However, the ability to estimate the loss of appetite and the 

presence of symptoms was different between UK and Brazilian patients with 

cancer, with the UK sample being higher (UK: σ2: Palliative Care = 92%, In Treatment 

= 74%; Brazilian: σ2: Palliative Care = 88%, In Treatment = 65%). This finding confirms the 

importance of conducting further validation studies before routine use of the 

CASQ in other settings. 
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ABSTRACT 
Introduction: Measuring the impact of cancer and cancer treatment on patients' quality 
of life is a challenge for researchers and healthcare professionals alike. Accurate 
information is important for more directed and effective intervention measures. 
Objective: to present a proposal for evaluating the impact of cancer and treatment on 
quality of life among cancer patients. Methods: 1,020 patients treated at the Barretos 
Cancer Hospital in Brazil participated. The Functional Assessment of Cancer Therapy - 
General (FACT-G) and the European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Questionnaire - Core 30 (EORTC QLQ-C30) were used. The 
psychometric properties of the instruments were evaluated. The stability of the models 
was estimated via multigroup analysis (∆χ2). A second-order hierarchical model 
(SOHM) was developed with "impact on quality of life" as the central construct. 
Statistical significance of causal paths (β) was analyzed using z-tests, and sample 
adjustment was analyzed as well. Results: Three FACT-G items presented χ<.40 and 
were removed. Two correlations among errors were included. The FACT-G was 
adjusted to fit the sample (σ2=32%; χ2/df=5.47, CFI=.86, GFI=.90, RMSEA=.07, α=.67-
.82).  Out of the seven factorial structures proposed for the EORTC, the standard 
structure was the most parsimonious after the removal of 2 items and the inclusion of 2 
correlations between errors (σ2=39%; χ2/df=4.48, CFI=.91, GFI=.92, RMSEA=.06, 
α=.40-.84, AIC=1,442.42, BIC=1,940.10, BCC=1,448.13). In the SOHM (σ2=54%), the 
contributions of the FACT-G subconstructs "social/family well-being" and "emotional 
well-being" were found to be low for the central construct (2% and 20%, respectively), 
while the "spurious" subconstruct was found to be redundant in the EORTC (LM>11). 
These subconstructs were removed, and the new structure (σ2=53%) presented both 
adequate fit (β=.48-.94; χ2/df=4.45, CFI=.87, GFI=.90, RMSEA=.06) and stability in the 
independent samples (χ∆2: λ=10.722; p=.218; Cov=11.248; p=.259). An algorithm was 
developed to produce an overall score. Conclusion: The proposal presented herein 
increased the instruments’ predictive capacity and presented adequate validity and 
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reliability for measuring the impact of cancer and treatment on the quality of life of 
cancer patients.  
 
Key Words : Quality of Life; Cancer; Psychometrics 
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Resumo  
Objetivo: Estimar o consumo de energia e de macronutrientes de pacientes 
com câncer e sua relação com características demográficas e clínicas, e 
estimar a contribuição da ingestão alimentar e do apetite no impacto na 
qualidade de vida de indivíduos com câncer. Métodos: Trata-se de estudo 
transversal. Participaram 772 pacientes com câncer. Utilizou-se Questionário 
de Frequência Alimentar (QFA), Functional Assessment of Cancer Therapy - 
General (FACT-G), European Organization for Research and Treatment of 
Cancer - Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ C-30) e Cancer 
Appetite and Symptom Questionnaire (CASQ). Para o estudo da relação da 
ingestão de energia e macronutrientes com as características demográficas e 
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clínicas foi utilizado a Univariate Analysis of Variance (ANOVA) seguida do pós-
teste de Tukey. Para comparar a ingestão de energia e de macronutrientes dos 
pacientes com a necessidade nutricional realizou-se as estimativas por ponto e 
por intervalo de 95% de confiança. A correlação entre a ingestão de energia, 
macronutrientes, apetite/sintomas, e qualidade de vida foi estimada pelo 
Coeficente de Correlação de Pearson (r). Elaborou-se modelo preditivo 
utilizando como construto central o impacto na qualidade de vida e como 
variáveis independentes aquelas que apresentaram p<0.05 na correlação 
bivariada em relação à qualidade de vida. Adotou-se nível de significância de 
5%. Resultados:  A maioria dos participantes foi mulher (63,1%), com média de 
idade de 53,2 (DP=12,7) anos. 39,0% apresentavam doença no estágio III, 
72,4% realizavam quimioterapia e 40,5% apresentavam metástase. Foram 
observadas diferenças significativas entre a ingestão alimentar e a atividade 
laboral (p=0,009; p<0,001), classe econômica (p<0,001; p=0,002; p=0,004), 
especialidade do diagnóstico (p=0,008; p=0,003), tipo de tratamento (p=0,023; 
p<0,001) e IMC (p=0,004). O consumo de energia e macronutrientes dos 
pacientes esteve aquém do recomendado. Houve correlação significativa entre 
o apetite/sintomas com o impacto na qualidade de vida (r=0,592; p<0,001) e 
com o consumo de energia (r=-0,077; p=0,033) e carboidratos (r=-0,097; 
p=0,007). O modelo estrutural final apresentou ajustamento adequado (AFC: 
χ2/gl=3.437, CFI=0.853, NFI=0.806, RMSEA=0.056). O apetite/sintomas e a 
presença de metástase foram preditores significativos do impacto na qualidade 
dos pacientes (β=0,72; p<0,001; β=0,10; p=0,008). Conclusão: A ingestão 
alimentar dos indivíduos esteve abaixo do recomendado. Observou-se 
diferença significativa na ingestão alimentar dos indivíduos segundo atividade 
laboral, classe econômica, especialidade do diagnóstico, tipo de tratamento e 
IMC. O apetite/sintomas e a presença de metástase foram preditores 
significativos do impacto na qualidade de vida de pacientes oncológicos.  
 
Palavras-chave: ingestão alimentar, câncer, psicometria, qualidade de vida. 
 
Abstract 
Objective:  To estimate the energy and macronutrient intakes of cancer patients 
and their relationship with the patients’ demographic and clinical characteristics, 
and to estimate the contribution of food intake and appetite to the impact on the 
patients’ quality of life. Methods: This is a cross-sectional study of 772 cancer 
patients. The study used the Food Frequency Questionnaire (FFQ), Functional 
Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G), European Organization for 
Research and Treatment of Cancer - Quality of Life Questionnaire Core 30 
(EORTC QLQ C-30), and Cancer Appetite and Symptom Questionnaire 
(CASQ). Univariate analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey post-
hoc test determined whether the patients’ energy and macronutrient intakes 
related to their demographic and clinical characteristics. The patients’ energy 
and macronutrient intakes were compared with their nutritional requirements by 
point estimates and 95% confidence intervals (95%CI). Pearson’s correlation 
coefficient (r) estimated the correlation between energy and macronutrient 
intakes, appetite/symptoms, and quality of life. A predictive model was 
constructed using impact on quality of life as the central construct and variables 
with p<0.05 in the quality of life-related bivariate correlation as the independent 
variables. The significance level was set at 5%. Results:  Most participants were 



43 
 

females (63.1%) with a mean age of 53.2 (SD=12.7) years. Thirty-nine percent 
of the patients had stage III disease, 72.4% were undergoing chemotherapy, 
and 40.5% had metastases. Food intake differed significantly by employment 
status (p=0.009; p<0.001), socioeconomic class (p<0.001; p=0.002; p=0.004), 
cancer specialty area (p=0.008; p=0.003), type of treatment (p=0.023; p<0.001), 
and body mass index (BMI) (p=0.004). The patients had inadequate energy and 
macronutrient intakes. Appetite/symptoms and presence of metastasis are 
correlated significantly with impact on quality of life (r=0.592; p<0.001), energy 
intake (r=-0.077; p=0.033), and carbohydrate intake (r=-0.097; p=0.007). The 
final model had proper fitted (CFA: χ2/gl=3.437, CFI=0.853, NFI=0.806, 
RMSEA=0.056). Appetite/symptoms and presence of metastasis are 
significantly predicted impact on quality of life (β=0.72; p<0.001; β=0.10; 
p=0.008). Conclusion: The patients’ food intake was inadequate and differed 
significantly by employment status, socioeconomic class, cancer specialty area, 
type of treatment, and BMI. Appetite/symptoms and presence of metastasis are 
significantly predicted impact on cancer patients’ quality of life.  
 
Keywords: dietary intake, cancer, psychometrics, quality of life. 
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Considerações Finais 

 
 Ao conduzir estudos nas áreas da Oncologia e Nutrição Clínica, alguns 

aspectos devem ser considerados, como, por exemplo, a identificação do 

construto teórico a ser avaliado, a escolha do instrumento de medida adequado 

para o que se pretende avaliar e, ainda, a investigação na literatura da 

existência de propostas teóricas estabelecidas à priori que, respeitem a 

construção teórica original dos instrumentos utilizados. Cabe esclarecer, que 

estimar as propriedades psicométricas dos instrumentos de medida quando 

aplicado às diferentes amostras é etapa obrigatória e a única maneira de 

apresentar estimativas referentes à qualidade das informações obtidas. 

 Assim, inicialmente nesse trabalho, estimamos as propriedades 

psicométricas dos instrumentos a serem utilizados (um de apetite/sintomas: 

CASQ e dois de qualidade de vida: FACT-G e EORTC QLQ-C30) quando 

aplicados a uma amostra de pacientes com diferentes diagnósticos de 

neoplasias, tipos de tratamento e estadiamento da doença. 

Sabemos que um instrumento pode capturar de forma distinta um 

construto quando aplicado a amostras com diferentes características clínicas, 

demográficas, sociais e culturais e, portanto, faz-se necessária a realização de 

estudos de validação previamente à utilização dos instrumentos [80]. Cabe 

ressaltar ainda a importância do processo de adaptação transcultural quando 

da utilização dos instrumentos em contextos distintos [81, 82]. Considerando 

que o CASQ não possuía nenhuma versão em português, apresentou-se uma 

versão adaptada transculturalmente para a utilização em países de língua 

portuguesa e estimaram-se suas propriedades psicométricas em uma amostra 

de pacientes brasileiros com câncer. Observou-se que o CASQ é um válido, 

confiável e invariante em amostras independentes. Até o presente momento, 

não foram encontrados outros estudos na literatura que tenham realizado a 

adaptação cultural do instrumento para outros idiomas nem tampouco avaliado 

suas propriedades psicométricas em outros contextos culturais, sociais e 

clínicos.  Outra contribuição deste estudo foi a proposta para cômputo do 

escore global de apetite/sintomas utilizando a matriz de pesos de regressão. 

Essa proposta propicia uma avaliação mais precisa do construto. 
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Ainda, diante da importância de possuir um instrumento capaz de medir 

um construto em diferentes contextos culturais/clínicos/demográficos, 

conduzimos um estudo transnacional Reino Unido vs Brasil utilizando o CASQ. 

Foi observada invariância do modelo fatorial do CASQ nos dois países.  

Embora o instrumento tenha sido válido e confiável para ambas as amostras, 

foram observadas divergências entre a captura do construto, sendo que a 

captura do apetite/sintomas foi significativamente maior na amostra do Reino 

Unido. Diante dos resultados observados, recomendamos a utilização do 

CASQ na prática clínica para avaliação da falta de apetite e presença de 

sintomas nos indivíduos com câncer. 

 No que tange à avaliação da Qualidade de Vida, a escolha dos 

instrumentos esteve pautada em recomendações internacionais o que apontou 

para a utilização do FACT-G [8, 11, 15, 28, 29, 30] e do EORTC QLQ-C30 [8, 

25, 33, 34, 35, 36, 37, 38], que são instrumentos elaborados especificamente 

para pacientes com câncer e têm sido amplamente utilizados. Na literatura, 

nota-se que o FACT-G possui proposta teórica única, enquanto o EORTC 

QLQ-C30, além da proposta teórica padrão (original), apresenta 6 outras 

propostas teóricas [47]. Apesar de todas as estruturas testadas, tanto para o 

FACT-G quanto para o EORTC QLQ-C30, terem se mostrado válidas e 

confiáveis quando aplicadas à nossa amostra de pacientes brasileiros com 

câncer, adaptações precisam ser realizadas, como, por exemplo, a remoção de 

itens, fatores e a inserção de correlações. 

 Inúmeros estudos têm sido conduzidos com estes instrumentos, mas, 

até o momento, não foram desenvolvidos estudos que utilizassem 

simultaneamente os 2 instrumentos, para captura do construto “impacto na 

qualidade de vida”. Essa estratégia foi adotada no presente trabalho e foi capaz 

de aumentar significativamente a capacidade de operacionalização do 

construto. Desse modo, recomendamos a utilização dessa nova proposta na 

prática clínica. 

 Sugerimos que outros estudos sejam conduzidos utilizando essa 

proposta para confirmar sua validade e confiabilidade em diferentes amostras. 

 A partir desse trabalho, pudemos evidenciar que as condições de 

apetite/sintomas e a presença de metástase podem ser impactantes na 
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qualidade de vida de pacientes com câncer, enquanto o consumo alimentar 

não esteve relacionado ao impacto na qualidade de vida dos indivíduos. 

 Desse modo, sugerimos a incorporação de avaliação das condições de 

apetite/sintomas e presença de metástase no protocolo de anamnese e de 

acompanhamento nutricional de pacientes com câncer. 
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Anexos 

 
 
ANEXO 1. Functional Assessment of Cancer Therapy - General (FACT-G) 
 
Abaixo você encontrará uma lista de afirmações que outras pessoas com a sua doença disseram ser 
importantes. Marque com um X a maneira como você se sente diante de cada afirmação considerando os 
últimos 7 dias. 
 

Questão Nenhum 
pouco 

Um 
pouco 

Mais ou 
menos Muito Muitíssimo  

1 Sinto-me sem energia           
2 Fico enjoado(a) - sinto vontade de vomitar           

3 Por causa do meu estado físico, tenho dificuldade em 
atender às necessidades da minha família           

4 Tenho dor           

5 Sinto-me incomodado(a) pelos efeitos colaterais do 
tratamento           

6 Sinto-me doente           

7 Sinto-me forçado(a) a passar muito tempo deitado(a) 
na cama           

8 Sinto-me próximo dos meus amigos           
9 Recebo apoio emocional da minha família           

10 Recebo apoio dos meus amigos           
11 A minha família aceita a minha doença           

12 Estou satisfeito(a) com a maneira como a minha 
família fala sobre a minha doença           

13 Sinto-me próximo(a) do(a) meu/minha parceiro(a) ou 
da pessoa que me dá maior apoio           

  

Independentemente do seu nível atual de atividade 
sexual, por favor, responda à pergunta a seguir.  Se 
preferir não responder passe para a afirmação 
número 15           

14 Estou satisfeito(a) com a minha vida sexual           
15 Sinto-me triste           

16 Estou satisfeito(a) com a maneira como enfrento a 
minha doença           

17 Estou perdendo a esperança na luta contra a minha 
doença           

18 Sinto-me nervoso(a)           
19 Eu me preocupo com a morte           

20 Estou preocupado(a) que minha condição venha a 
piorar           

21 Sou capaz de trabalhar (inclusive o trabalho em casa)           

22 Sinto-me realizado(a) com o meu trabalho (inclusive o 
trabalho em casa)           

23 Eu sou capaz de aproveitar a vida           
24 Aceito a minha doença           
25 Durmo bem           

26 Gosto das coisas que normalmente faço para me 
divertir           

27 Estou satisfeito(a) com a qualidade da minha vida 
neste momento           
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ANEXO 2. European Organization for Research and Treatment of Cancer – 
Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ C-30) 
 

Nós estamos interessados em alguns dados sobre você e sua saúde. Responda, por favor, a todas as 
perguntas marcando um X na resposta que melhor se aplica a você. Não há respostas certas e erradas, a 
informação que você fornecer permanecerá estritamente confidencial.  

  Questão  Não Pouco  Moderadamente  Muito  

1 
Você sente alguma dificuldade para fazer atividades 
rigorosas, como carregar uma sacola de 
supermercado pesada ou uma mala? 

        

2 Você tem alguma dificuldade quando faz uma longa 
caminhada?         

3 Você tem alguma dificuldade quando faz uma curta 
caminhada fora de casa? 

        

4 Você precisa ficar na cama ou numa cadeira durante 
o dia?         

5 Você precisa de ajuda para se alimentar, se vestir, se 
lavar ou usar o banheiro? 

        

  Durante a última semana:          

6 
Você apresentou limitações (dificuldades) para 
realizar seu trabalho ou fazer outras atividades 
diárias? 

        

7 Você apresentou limitações (dificuldades) para 
realizar atividades de divertimento ou lazer?         

8 Você sentiu falta de ar?         
9 Você sentiu dor?         

10 Você precisou repousar?         
11 Você teve problemas para dormir?         
12 Você se sentiu fraco?         
13 Você sentiu falta de apetite?         

14 Você se sentiu enjoado(a) – teve vontade de 
vomitar?         

15 Você vomitou?         
16 Você teve prisão de ventre (intestino preso)?         
17 Você teve diarréia?         
18 Você se sentiu cansado(a)?         
19 A dor interferiu em suas atividades diárias?         

20 Você teve dificuldade em se concentrar em coisas 
como ler jornal ou assistir televisão?         

21 Você se sentiu tenso(a) [ou nervoso(a); ou 
angustiado(a)]? 

        

22 Você esteve preocupado(a)?         
23 Você se sentiu irritado?         
24 Você se sentiu deprimido?         
25 Você teve dificuldade de se lembrar das coisas?         

26 A sua condição física ou tratamento médico interferiu 
em sua vida familiar?         

27 

A sua condição física ou tratamento médico interferiu 
em suas atividades sociais (Ex. ir ao cinema, 
frequentar reuniões religiosas, participar de 
comemorações ou festas familiares...)? 

        

28 A sua condição física ou tratamento médico lhe 
causou dificuldades financeiras? 

        

  
Para as duas próximas questões, por favor, faça 
um círculo em volta do número entre 1 e 7 que 
melhor se aplica a você 

        

29 Como você classificaria a sua saúde em geral, 
durante a última semana?         

   Péssimo                                                            Excelente 
  1          2          3          4          5          6          7  

30 Como você classificaria a sua qualidade de vida 
geral, durante a última semana?         

   Péssimo                                                            Excelente 
  1          2          3          4          5          6          7  
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ANEXO 3. Questionário de Frequência de Consumo Alimentar (QFCA) 

Abaixo você encontrará uma lista de alimentos. Escreva qual a frequência com que o(a) Sr.(a) comeu os 
seguintes alimentos e bebidas nos últimos 6 meses. 

HÁBITOS ALIMENTARES 
Qual a frequência com que o(a) Sr.(a) comeu os seguintes alimentos e bebidas nos últimos 6 meses?   (98) Menos de 

1 vez/sem    (00) Não consome 
  Porção Alimento Vezes/Sem 

Q1 1 copo (200 ml) Leite   

Q2 1 pote (125 g) Iogurte (ou Danone)   

Q3 1 c chá Manteiga (ou Margarina)   

Q4 50 g ou 1 pãozinho Pão   

Q5 4 c sopa cheias 
Arroz   

Macarrão  

Q6 100 g ou 1 prato fundo cheio Pratos a base de milho (polenta, creme de milho...)   

Q7 1 pedaço médio Mandioca, aipim (ou Mandioquinha)   

Q8 40 g ou 4 c sopa cheias Farinha de mandioca   

Q9 80 g ou 1 pedaço médio Carne de boi   

Q10 100 g ou 1 pedaço médio Carne de porco   

Q11 160 g ou 1 pedaço médio Galinha (Caipira) ou frango (carne de frango)   

Q12 80 g ou 1 pedaço médio Outras carnes (carneiro...)   

Q13 150 g ou um pedaço médio Peixe   

Q14 2 fatias presunto, 4 salame, 2 
salsichas Presunto, salame, salsicha   

Q15 1 unidade Ovo   

Q16 50 g ou 2 fatias médias Queijo   

Q17 1 unidade média Batata   

Q18 50 g ou 1 prato de sobremesa Vegetais crus e salada   

Q19 50 g ou 1 prato de sobremesa Brócolis, repolho, couve de Bruxelas   

Q20 1 média Cenoura   

Q21 1 pequeno Tomate   

Q22 4 c sopa cheias Grãos (feijão, lentilha, ervilha)   

Q23 50 g ou 1 prato sobremesa 
Em resumo, quantas vezes come uma porção de 
qualquer tipo de vegetal (exceto batata) por semana?   

Q24 1 copo ou 200 ml Suco de frutas   

Q25 1 média Maça ou pêra   

Q26 1 média Frutas cítricas (laranja, lima ...)   

Q27 1 média Banana   

Q28 1 média Em resumo, quantas vezes come qualquer fruta fresca 
por semana?   

Q29 1 fatia ou taça Bolo ou doces (sobremesas)   

Q30 1 copo ou 200 ml Refrigerantes (Coca-cola®, Guaraná®, Fanta®, 
Sprite®...) 

 

Q31 1 copo ou 200 ml Leite de soja  
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ANEXO 4. Cancer Appetite and Symptom Questionnaire (CASQ) 

Por favor, marque a opção que atualmente demonstre as suas experiências com relação a seu apetite e 
sintomas. 
 
Meu apetite é… 
(    ) Muito pouco 
(    ) Pouco 
(    ) Médio 
(    ) Bom 
(    ) Muito bom 
Quando eu como eu me sinto cheio… 
(    ) Sem ter comido nada 
(    ) Depois de comer apenas um pouco 
(    ) Depois de comer cerca de um terço duma refeição 
(    ) Depois de comer mais da metade duma refeição 
(    ) Depois de comer uma refeição completa 
Antes de comer eu sinto fome…  
(    ) Raramente 
(    ) Ocasionalmente 
(    ) Boa parte do tempo 
(    ) A maior parte do tempo 
(    ) O tempo todo 
Eu gosto da comida que eu como… 
(    ) A maioria das vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Algumas vezes 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
Atualmente eu como… 
(    ) Menos de uma refeição por dia 
(    ) Uma refeição por dia 
(    ) Duas refeições por dia 
(    ) Três refeições por dia 
(    ) Mais de três refeições por dia 
Atualmente eu como (em adição ou em substituição das refeições)… 
(    ) Nenhum lanche 
(    ) Um lanche por dia 
(    ) Dois lanches por dia 
(    ) Três lanches por dia 
(    ) Quatro ou mais lanches por dia 
Comparativamente a antes de estar doente, o sabor da comida é… 
(    ) Muito pior 
(    ) Pior 
(    ) Tão bom quanto antes 
(    ) Melhor 
(    ) Muito melhor 
Atualmente eu tenho… 
(    ) Nenhuma alteração no paladar 
(    ) Alteração leve no paladar 
(    ) Alteração moderada no paladar 
(    ) Alteração severa no paladar 
(    ) Nenhum paladar 
Eu me sinto doente ou enjoado antes de comer ou quando como… 
(    ) Na maioria das vezes 
(    ) Frequentemente 
(    ) Algumas vezes 
(    ) Raramente 
(    ) Nunca 
A maior parte do tempo, o meu humor é… 
(    ) Muito triste 
(    ) Triste 
(    ) Nem triste nem feliz 
(    ) Feliz 
(    ) Muito feliz 
Na maioria das vezes, o meu nível de energia é… 
(    ) Muito alto 
(    ) Alto 
(    ) Moderado 
(    ) Baixo 
(    ) Muito baixo 
A maior parte do tempo, minha dor é… 
(    ) Sem dor 
(    ) Muito leve  
(    ) Leve 
(    ) Moderada 
(    ) Severa 
(    ) Muito severa 
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ANEXO 5. Autorização para uso apropriado do Cancer Appetite and Symptom 
Questionnaire (CASQ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ANEXO 6. Parecer inicial do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
do Hospital de Câncer de Barretos 
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ANEXO 7. Licença para uso apropriado do instrumento Functional Assessment 
of Cancer Therapy - General (FACT-G) 
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ANEXO 8. Autorização para uso apropriado do instrumento European 
Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life 
Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ C-30) 
 

 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 
 
 



76 
 

ANEXO 9. Autorização para uso apropriado do Questionário de Frequência de 
Consumo Alimentar (QFCA) 

Hellen Matarazzo 
Para 
Maria Cláudia Spexoto 
Set 18 em 7:23 PM 
Olá Maria Claudia, 
 
Agradeço o contato e fico feliz que tenha utilizado o QFCA. Você pode citar sem problemas a 
utilização do QFCA desde que mencionada a fonte, que é o Estudo Latino-Americano 
mencionado no artigo, ok? 
 
Um abraço,  
 
Hellen Matarazzo 
 
 Ocultar mensagem original 

 
De: Maria Cláudia Spexoto <spexotomariaclaudia@yahoo.com.br> 
Para:  "hematarazzo@yahoo.com.br" <hematarazzo@yahoo.com.br>  
Enviadas:  Sexta-feira, 11 de Setembro de 2015 12:14 
Assunto:  QFCA estudo caso-controle de câncer 
 
Prezada Profa Dra Hellen Matarazzo, 
 
bom dia! 
 
Meu nome é Maria Claudia, sou nutricionista e doutoranda em 
Alimentos e Nutrição/Ciências Nutricionais na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Araraquara (Fcfar/UNESP). 
 
Na minha tese de doutorado, na qual desenvolvo um trabalho no âmbito 
da qualidade de vida, apetite e consumo alimentar de pacientes com 
câncer, foi utilizado o QFCA de vossa autoria (Reprodutibilidade e 
validade do questionário de freqüência de consumo alimentar. 
Matarazzo, H.C.Z. et al.Rev Bras Epidemiol. 2006; 9(3): 316-24). 
 
Através deste, venho, respeitosamente, solicitar autorização uso do e 
para a citação da utilização do mesmo nas futuras publicações que 
serão originadas. 
 
Agradeço a atenção. 
 
Cordialmente, 
 
Maria Claudia 
  
Maria Claudia Bernardes Spexoto 
Nutricionista 
Mestre em Alimentos e Nutrição - Ciências Nutricionais 
FCFar/UNESP - Araraquara-SP. 
Especialista em Nutrição Clínica pela ASBRAN 


