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RESUMO
Introdução: O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna mais frequente no mundo e a
primeira entre as mulheres, constituindo-se um grave problema de saúde pública, devido as
altas prevalências e ao gasto com o tratamento. O nível de atividade física é um dos
determinantes do desenvolvimento e agravamento da doença, interferindo no uso de serviços
de saúde bem como no gasto do tratamento. Objetivo: Analisar se o nível de atividade física
está associado ao gasto com saúde, composição corporal, fadiga e dor, bem como comprar o
gasto com saúde entre obesas e não obesas, fadiga e dor leve e intensa de mulheres sob
hormonioterapia adjuvante com inibidores de aromatase contra o câncer de mama atendidas
pelo SUS. Métodos: Amostra composta por 42 mulheres em tratamento hormonal adjuvante
contra o câncer de mama com inibidores de aromatase. Avaliação do uso de serviço de saúde
foi obtido por meio de informações auto-referidas em entrevistas norteadas por questionários
e bancos de dados de preços em saúde, retroagindo 30 dias à entrevista. Foram realizadas
medidas antropométricas, avaliação da composição corporal por densitometria óssea, nível de
atividade física por acelerometria (MVPA), níveis de fadiga por meio do questionário
proposto por Piper et al. (1998) e a sensação de dor pelo questionário breve de dor (IBD). A
estatística descritiva foi composta por valores de média, desvio-padrão, mediana, diferença
entre quartil. Correlações de Pearson e Spearman foram empregadas para analisar a relação
entre MVPA e variáveis de composição corporal, sensação de fadiga, dor e gastos com
serviços de saúde. O teste de Mann Whitney estabeleceu comparações entre os grupos, e as
diferenças significativas foram reanalisadas pela análise de covariância (ANCOVA). Todas as
análises foram feitas por meio do software estatístico SPSS (versão 22.0) e a significância
estatística foi estabelecida em 5%. Resultados: na correlação entre MVPA e variáveis de
composição corporal, fadiga, dor e gastos com saúde, pode-se observar relação negativa e
significante para %GC (r=-0,477, p-valor=0,001), gasto com consultas médicas (r=-0,319, pvalor=0,039), gastos com exames (r=-0,314, p-valor=0,043) e gasto total das pacientes (r=0,361, p-valor=0,019). Nas comparações entre obesas e não obesas, foi possível identificar
significância com valores superiores em obesas de gastos com consultas para doenças
cardiovasculares (p-valor=0,003), mesmo após o ajuste. Nas comparações entre gastos com
saúde segundo a sensação mais leve/moderada e mais intensa de dor, pode-se observar
diferença significante, com valores superiores entre o grupo de dor intensa para gastos com
medicamentos para câncer de mama (p-valor=0,043) e gasto total com medicamentos (pvalor=0,010) mesmo após o ajuste. Conclusão: conclui-se que a prática semanal de atividade
física modera e vigorosa está inversamente relacionada ao %GC, gastos com consultas,
exames e gasto total de pacientes em tratamento horminioterapico com inibidores de
aromatase contra o câncer de mama. Além disso à obesidade esteve associada à maiores
gastos com consultas para doenças cardiovasculares; e a dor intensa associou-se à maiores
gastos com medicamentos para câncer de mama e gasto total com medicamentos.

Palavras chaves: Câncer de mama, gastos com saúde, nível de atividade física.

ABSTRACT

Introduction: Breast cancer is the second most frequent malignant neoplasm in the world and
the first among women, constituting a serious public health problem, due to the high
prevalence and expense associated with treatment. The level of physical activity is one of the
determinants of the development and aggravation of the disease, interfering in the use of
health services as well as in the treatment expenditure. Objective: To analyze whether the
level of physical activity is associated with health expenditure, body composition, fatigue and
pain, as well as to buy health spending between obese and non-obese women, fatigue and
mild and intense pain of women under adjuvant hormone therapy with aromatase against
breast cancer attended by SUS. Methods: A sample composed of 42 women in hormonal
adjuvant treatment against breast cancer with aromatase inhibitors. Evaluation of the use of
health service was obtained through self-referenced information in interviews guided by
questionnaires and health price databases, with a 30-day interview. Anthropometric
measurements, body composition evaluation by bone densitometry, physical activity level by
accelerometry (MVPA), fatigue levels were performed using the questionnaire proposed by
Piper et al. (1998) and the pain sensation by the brief pain questionnaire (IBD). A estatística
descritiva foi composta por valores de média, desvio-padrão, mediana, diferença entre quartil.
Correlações de Pearson e Spearman foram empregadas para analisar a relação entre MVPA e
variáveis de composição corporal, sensação de fadiga, dor e gastos com serviços de saúde. O
teste de Mann Whitney estabeleceu comparações entre os grupos, e as diferenças
significativas foram reanalisadas pela análise de covariância (ANCOVA). Todas as análises
foram feitas por meio do software estatístico SPSS (versão 22.0) e a significância estatística foi
estabelecida em 5%. Results: in the correlation between MVPA and variables of body
composition, fatigue, pain and health spending, a negative and significant relationship can be
observed for% GC (r = -0.477, p-value = 0.001), spent with medical consultations (R = 0.314, p-value = 0.043) and total patient expenditure (r = -0.361, p-value = 0.019). In the
comparisons between obese and non-obese, it was possible to identify significance with
higher values in obese patients of expenses for consultations for cardiovascular diseases (pvalue = 0.003), even after adjustment. In the comparisons between health spending according
to the milder / moderate and more intense pain sensation, a significant difference can be
observed, with higher values between the intense pain group for spending on breast cancer
drugs (p-value = 0.043) and total drug expenditure (p-value = 0.010) even after adjustment.
Conclusion: it is concluded that the weekly practice of moderate and vigorous physical
activity is inversely related to the% GC, expenses with consultations, exams and total
expenditure of patients undergoing horminioteraphy treatment with aromatase inhibitors
against breast cancer. In addition, obesity was associated with higher expenses with
consultations for cardiovascular diseases; and intense pain was associated with higher
spending on breast cancer drugs and total drug spending.

Key words: Breast cancer, health spending, physical activity level.
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1. INTRODUÇÃO
O câncer de mama é uma doença crônica degenerativa, de caráter multifatorial,
resultante do crescimento desordenado de células anormais, as quais dão origem aos tumores
malignos1. É a segunda neoplasia maligna mais frequente no mundo e a mais comum entre as
mulheres2. Anualmente ocorrem cerca de 22% de novos casos da doença, com estimativas de
que 15 milhões de mulheres sejam acometidas no ano de 20203,4, revelando-se um grave
problema de saúde pública5.
O câncer de mama é decorrente de fatores de risco modificáveis (sedentarismo,
inatividade física, obesidade, alimentação inadequada, tabagismo, consumo abusivo de álcool,
entre outros) e não modificáveis (sexo, idade, hereditariedade, menopausa tardia, etc.)6,7, com
destaque àqueles fatores relacionados à idade e aspectos endócrinos principalmente após a
menopausa caracterizada pela redução da síntese de estrogênio e progesterona pelos ovários e
após um ano de amenorreia (interrupção do ciclo menstrual)8, 9.
A ocorrência de câncer de mama em mulheres pós menopáusicas é responsável por
significativas mudanças na composição corporal, com destaque para o aumento da obesidade
central, sendo que essas modificações representam risco significativo para o agravamento dos
tumores e outras comorbidades intensificadas com a inatividade física10,11.
O tratamento hormonioterapico com inibidores de aromatase (enzima que converte
andrógenos em estrógenos) está sendo indicado na adjuvância por um período de cinco anos
para pacientes pós menopáusicas diagnosticadas como positivas para receptores hormonais de
progesterona, estrogênio ou ambos12. A estimulação da produção de estrogênio ou dos
receptores é fator determinante para o desenvolvimento do tumor13.
A hormonioterapia com inibidores de aromatase diminui as chances de recidiva e
metástase, melhora o perfil de tolerância ao tratamento em relação à procedimentos mais
agressivos como a quimioterapia. Contudo, seus efeitos adversos devem ser considerados e
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afetam negativamente a adesão e persistência ao tratamento principalmente nos primeiros
meses de uso14. Os efeitos colaterais mais comuns do uso de inibidores de aromatase são
náuseas, vômitos, diarreia, intensificação da mialgia, artralgia, diminuição da massa óssea,
fadiga e dor15.
Os efeitos colaterais do tratamento, principalmente a fadiga e dor, somado à
inatividade física, têm gerado alto impacto nos orçamentos do SUS, visto que a maioria das
pacientes fazem tratamento na rede pública de saúde utilizando-se de serviços desde os mais
simples do setor primário até os de alta complexidade e dispêndio financeiro do setor
terciário16,17. Acrescido a isso, a própria insatisfação com o estado geral de saúde,
principalmente nas faixas etárias mais avançadas, influencia diretamente nos gastos com
saúde, principalmente no uso de medicamentos, podendo não estar associado à necessidade
real de utilização, mas motivado por fatores culturais e comportamentais18.
No Brasil os gastos diretos com internações, quimioterapias e benefícios
previdenciários por câncer de mama aumentaram 110%, de aproximados R$ 302 milhões no
ano de 2008 para R$ 633 milhões no ano de 2015. Dentre todas as neoplasias malignas, o
câncer de mama é a primeira causa de aposentadorias por invalidez, representando 7% do total
de gastos previdenciários, aproximadamente R$ 1,1 bilhões19. Além disso, são gastos mais de
R$ 50 mil por paciente que realiza biópsia, setorectomia, quimioterapia, radioterapia e 5 anos
de hormonioterapia, podendo aumentar dependendo do esquema terapêutico, somente com a
hormonioterapia (anastrozol) foram gastos R$7.685,00 por paciente/ano 20.
De acordo com estudo americano 21 realizado com sobreviventes adultos dos 11 tipos
de câncer mais frequentes, estima-se que 13,5 milhões de pacientes gastaram U$ 169,4
bilhões por ano em tratamento, com gastos mais altos entre os pacientes com câncer de mama
(US $ 39 bilhões), seguido de câncer de próstata (US $ 37 bilhões), malignidades
hematológicas (US $ 25 bilhões). Gatos com medicamentos e consultas médicas contribuíram
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igualmente para o gasto total com o tratamento do câncer de mama. Corroborando com os
achados do estudo anterior, Sullivan et al.22, revelaram que o câncer de mama (U$ 16,5
bilhões) está em primeiro lugar dentre os canceres mais dispendiosos no ano de 2010.
Segundo estudo realizado por Moreira et al. 23, entre o período de janeiro de 2015 e
abril de 2016 o gasto total com internações atribuíveis à inatividade física no Brasil para
câncer de mama foi de R$ 38.855.205,97, somente na região sudeste o gasto foi de R$
3.264.222,07. A inatividade física impacta negativamente o estado de saúde da população,
acarretando em ônus financeiro ao setor público de saúde24.
Compreender a relação entre os gastos com medicamentos, consultas e exames
médicos por mulheres com câncer de mama tratadas com inibidores de aromatase e os seus
determinantes, principalmente o nível de atividade física é de suma importância para que
sejam traçadas estratégias de promoção à saúde e redução do uso exacerbado desses serviços
e, consequentemente, com o gasto do tratamento.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Analisar o gasto com serviços de saúde, composição corporal, intensidade de fadiga e
dor, segundo o nível de atividade física de mulheres que estão sob terapia hormonal adjuvante
com inibidores de aromatase contra o câncer de mama.
2.2 Objetivos Específicos
i) Avaliar se há relação entre composição corporal, fadiga, intensidade de dor, gastos
em serviços de saúde com o nível de atividade física;
ii) Comparar variáveis de composição corporal, fadiga, dor e uso de serviços de
saúde, segundo o nível de atividade física;
iii) Comparar o gasto com medicamentos, consultas e exames para tratamento de
diversas doenças entre obesas e não obesas;
iv) Comparar o gasto com medicamentos, consultas e exames para tratamento de
diversas doenças, segundo sensação de fadiga e dor.
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3.

BREVE REVISÃO DE LITERATURA
3.1

Câncer de mama: etiologia, epidemiologia e tratamento

O câncer de mama é um tumor maligno decorrente de alterações genéticas nas células
mamárias, podendo ocorrer tanto no ducto quanto nos lóbulos mamários. O tipo histológico
de câncer de mama mais comum é o Carcinoma Ductal. O Carcinoma lobular é menos
comum que o primeiro e geralmente acomete as duas mamas. Ambos podem ser in situ, não
ultrapassando as primeiras camadas de células dos ductos ou dos lóbulos, ou invasivo,
quando invade tecidos vizinhos. Existem outros tipos de câncer de mama, segundo o tipo
histológico, grau, tipos de receptores hormonais, entre outros25, 26.
Durante a vida o organismo humano passa por inúmeras renovações a nível celular, à
medida que essas renovações geram alterações genéticas, que são passadas de uma célula à
outra de maneira acelerada e descontrolada dando origem aos tumores malignos, instala-se
um quadro de câncer27. A neoplasia pode surgir em qualquer parte do corpo, podendo ser
menos ou mais agressiva, dentre os tecidos e órgãos mais afetados estão pulmão, mama, colo
do útero, próstata, cólon e reto, pele, estômago, esôfago, medula óssea (leucemias) e boca28.
Segundo Ferlay et al.29 estima-se para o ano de 2030, carga global de 21,4 milhões de
novos casos de câncer e 13,2 milhões de mortes, devido as transições no perfil da população.
No Brasil, de acordo com Instituto Nacional do Câncer30, estima-se para o biênio 2018-2019
cerca de 600 mil casos novos de câncer para cada ano, com destaque para o câncer de
próstata nos homens (68 mil) e mama nas mulheres (60 mil). Dentre as regiões brasileira, o
Sudeste é a segunda região com maior incidência de câncer de mama, com cerca de 68 novos
casos por 100.000 mulheres ao ano, revelando-se um grave problema de saúde pública31.
A etiologia do câncer de mama é multifatorial envolvendo fatores individuais,
ambientais, reprodutivos, hormonais e genéticos. Exceto o sexo feminino, a idade é um dos
fatores de risco mais agravante para a ocorrência de câncer de mama, seguido do histórico
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familiar, menarca precoce, falta de lactação, primeira gestação após os 30 anos, utilização de
terapia de reposição hormonal, tabagismo e o consumo de bebidas alcoólicas 32. Além disso a
menopausa constitui-se como um dos fatores de risco em potencial para o desenvolvimento
desta doença, e é responsável por diversas alterações no organismo feminino, além de afetar
o sistema reprodutor é responsável por mudanças significativas na composição corporal e
aspecto emocionais33.
A extensão da doença é classificada em estádios e leva em consideração o tamanho do
tumor, o comprometimento ou não de gânglios na axila, número de gânglios comprometidos
e a presença ou ausência de metástase (disseminação do câncer para outras regiões do
corpo)34. Os estádios podem variar de zero até quatro, tumores in situ são classificados como
Estádio 0; tumores até 2 centímetros são classificados como Estádio I; tumores de até 5
centímetros, com disseminação local limitada - Estádio IIA e IIB; tumores com mais de 5
centímetros com disseminação local e regional extensa – Estádios IIIA e IIIB e Estádio IV
quando há presença de metástase à distância35,36.
A abordagem terapêutica do câncer de mama pode variar em decorrência de múltiplos
fatores, tais como características individuais, estadiamento da doença e as características
psicológicas da paciente, priorizando-se a qualidade de vida pós-tratamento34. As opções
terapêuticas mais utilizadas são a cirurgia (mastectomia radical, quadrantectomia e
tumorectomia – ressecção dos linfinodos axilares), radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e
a hormonioterapia, com abordagem neoadjuvante, adjuvante e paliativo 37.
3.2

Câncer de mama e hormonioterapia com inibidores de aromatase

Os medicamentos hormonioterápicos agem no bloqueio e na inibição da ação de
hormônios que podem estimular e influenciar o crescimento de células cancerígenas38. Este
tipo de tratamento é indicado em estágios precoces do câncer de mama e para mulheres com
receptor hormonal positivo (ER+). A hormonioterapia é dividida em SERMs (moduladores do
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receptor de estrogênio – tamoxifeno), SERd (degradador seletivo do receptor de estrogênio fulvestranto) e inibidores de aromatase (anastrozol, letrozol e exemestano)39.
O tamoxifeno pertencente a classe dos SERMs, são prescritos geralmente para
mulheres que ainda não passaram pela menopausa, agindo nos receptores de estrogênio
inibindo a interação entre o estrogênio e as células cancerígenas, impedindo a proliferação
celular, alimentação e crescimento do tumor40.
Os inibidores de aromatase são substâncias que bloqueiam a ação da enzima
aromatase e são indicados para mulheres pós menopáusicas. Em virtude da diminuição
drástica da produção estrogênica pelos ovários após a menopausa, a enzima aromatase ganha
destaque na síntese estrogênica, pois ela é responsável pela conversão de andrógenos em
estrógenos (testosterona em estradiol, androstenediona em estrona e androstenediona em
estradiol) nos tecidos periféricos. A inibição da ação da aromatase é uma ótima estratégia,
visto que os estrógenos alimentam as células cancerígenas, influenciando a proliferação e
crescimento do tumor41.
A duração do tratamento hormonioterápico com inibidores de aromatase varia de
acordo com o tipo do tumor e dura em média 5 anos, podendo ser prolongado42. O tratamento
medicamentoso com inibidores de aromatase diminui a chance de recidiva e metástase, além
disso melhora a tolerância ao tratamento comparado à procedimentos mais agressivos como a
quimioterapia43. Contudo seus efeitos colaterais afetam negativamente a persistência à terapia
hormonal, aumentando o risco de recidivas44. Os efeitos colaterais mais comuns do uso de
inibidores de aromatase são dores nas articulações (artralgia), perda de massa óssea, fadiga,
náusea, vômitos e diarreia45.
Esses efeitos colaterais geram a necessidade de complementação do tratamento com
outros tipos de fármacos, bem como a necessidade de novas consultas com diferentes
especialidades médicas e realização de outros exames. Fatores comportamentais, tais como,
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prática regular de atividade física, alimentação saudável, manutenção do peso ideal e apoio
psicológico são imprescindíveis durante o tratamento da doença, pois interferem diretamente
na qualidade de vida, proliferação do tumor e uso de serviços de saúde 46,47.
3.3 Sistema Único de Saúde (SUS) e câncer de mama
A criação do SUS deu-se no ano de 1988 com a formulação da Constituição Federal
que estabeleceu a saúde com um direito de todo cidadão48. Dentre os objetivos e atribuição do
SUS está a identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde;
promoção de políticas de redução de riscos e agravos; ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde49.
Para atender seus objetivos e atribuições o SUS foi dividido em três níveis de atenção:
i) primário; ii) secundário e iii) terciário. A atenção primária também conhecida como atenção
básica, oferece serviços de baixa complexidade, no qual envolve ações de promoção à saúde,
prevenção, diagnósticos, tratamento e reabilitação de doenças. A atenção secundária ou de
média complexidade oferece serviços especializados em centros de atenção psicossocial, em
pronto-atendimentos e atendimento móveis de urgência. A atenção terciária oferece serviços
hospitalares de alta complexidade e de alto custo, como transplantes de órgãos e tratamentos
oncológicos50,51.
Tratando-se dos tratamentos oncológicos oferecidos pelo SUS, em setembro de 1998 o
Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 3535 que conduziu mudanças regulamentares na
assistência oncológica, definindo critérios para o mapeamento da oferta e demanda pela
prestação dos serviços e subsequente aumento do repasse financeiro. Esta portaria também
prevê a articulação de todas as etapas do tratamento oncológico, garantia do atendimento
integral a todos os pacientes, estabelecimento de uma rede hierarquizada dos centros de
assistência oncológica e atualizar os critérios mínimos de cadastramento de Centros de Alta
Complexidade em Oncologia (CACON)52.
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O Ministério da Saúde em março de 1999 publicou a Portaria nº 113 abrindo a
possibilidade de credenciamento de unidades Isoladas de Radioterapia e Quimioterapia
quando atestado pelo gestor a insuficiência de CACON53. Sendo assim os serviços
oncológicos são distribuídos prioritariamente nos CACON e nas unidades Isoladas de
Radioterapia e Quimioterapia que serão melhor detalhados a seguir segundo as definições do
Ministério da Saúde54:
CACON I – são hospitais gerais que oferecem serviços de diagnóstico, cirurgia
oncológica, oncologia clínica, psicologia, serviço social, hemoterapia, pronto atendimento
para as emergências oncológicas, nutrição, terapia ocupacional, farmácia, reabilitação e
cuidados paliativos.
CACON II – são centros dedicados ao controle do câncer, para isso desenvolvem
ações de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento contando com serviços de
radioterapia, plástica reparadora, cirurgia de tecido ósseo e conjuntivo, unidade de órteses e
próteses, fonoaudiologia, emergência oncológica e voluntariado.
CACON III – prestam atendimento em radioterapia de alta complexidade, cirurgia de
cabeça e pescoço, odontologia, oftalmologia, neurocirurgia, pediatria cirúrgica, plástica
reparadora, cirurgia de tecido ósseo e conjuntivo, unidade de órteses e próteses,
fonoaudiologia, emergência oncológica, voluntariado, biologia molecular, cuidados paliativos
com assistência domiciliar, imagenologia com estereotaxia e ressonância magnética, unidade
de transplante de medula óssea, laboratório de histocompatibilidade podendo ser terceirizado
e unidade de medicina nuclear equipada com gama-câmara.
Unidades Isoladas de Quimioterapia ou Radioterapia –seguem diretrizes do SUS
que garantam a complementação da assistência na ausência de um CACON.
Essas transformações regulamentares foram de suma importância para a prevenção,
detecção e tratamento das neoplasias malignas no Brasil, contudo foram acompanhadas de um
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significativo ônus financeiro. No ano de 2011 foram realizados 711.542 procedimentos nas
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, totalizando R$ 88.689.133,88
destes, cerca de 95% dos gastos foram com procedimentos ambulatoriais55. O risco de uma
mulher no Brasil ter câncer de mama é de 6,3% e de morrer por esta causa é de 1,6% segundo
dados do Globocan 2012, da International Angency for Research on Cancer (IARC) 56.
Na tentativa de diminuir as complicações geradas pelo câncer de mama em estágios
mais avançados, maior dispêndio de gastos públicos para o seu tratamento e maior
mortalidade o Ministério da Saúde concebeu uma ação intitulada: “Diretrizes para Detecção
Precoce do Câncer de Mama”, através do autoexame das mamas, exame clínico e a
mamogtrafia57. Apesar dos avanços na prevenção, detecção e tratamento do câncer, a luta
contra o câncer ainda está longe de resultados otimistas. Um terço dos casos poderia ser
curado se detectado precocemente e tratados em estágios iniciais, e outro um terço poderia
ser evitado por não exposição aos fatores de riscos conhecidos58.
3.4 Atividade física e câncer de mama
Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura
esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso 59. Segundo a
recomendação do American College of Sports Medicine (ACSM) deve-se acumular pelo
menos 150 minutos semanais de atividade física modera e vigorosa, para que sejam
experimentados benefícios à saúde60. Já a inatividade física é considerada qualquer atividade
física abaixo das recomendações do ACSM em relação à duração e intensidade61.
As recomendações quanto à prática ideal de atividade física (modalidade e dose
necessária) para cada tipo de câncer não estão bem estabelecidas, e em relação aos doentes
com doença mais avançada, com maior idade e comorbidades complexas as evidencias são
escassas62,63. A recomendação geral do ACSM sugere que os pacientes oncológicos evitem a
inatividade física, a fim de que possam experimentar os benéficos de um estilo de vida ativo.
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Apesar das especificidades de cada doença as recomendações direcionadas à população em
geral são apropriadas para a maioria dos doentes com câncer 64,65.
Em uma revisão realizada por Volaklis et al66, a qual analisou a prática de atividade
física na prevenção e reabilitação do câncer de mama, aconselha-se a prática de 150 minutos
semanais de atividade física recreativa ou desportiva, de intensidade moderada a vigorosa,
com sessões de duração de 20 a 30 minutos, com frequência semanal de 3 a 5 vezes, sendo
preferível a prática diária para as doentes com baixa condição física. Em relação a
intensidade, esta deverá corresponder entre 50 e 75% do consumo máximo de oxigénio
(VO2max)65 ou 60 e 80% da frequência cardíaca máxima (FCmax)63 ou “percepção subjetiva
de esforço” (PSE)67 entre 11 a 14. Quanto as modalidades devem ser contempladas
atividades aeróbias e de força, podendo ser incluídos também atividades de flexibilidade e
coordenação que visem a melhora da amplitude de movimento das articulações.
A prática regular de atividade física após o diagnóstico de câncer está associada à
uma redução da mortalidade total entre os mais diversos tipos de neoplasias malignas, bem
como na redução da mortalidade especifica e recidivas entre pacientes com câncer de
mama66,63,64,68. Indivíduos que mantém ou diminuem seus níveis de atividade física após o
diagnóstico apresentam pior prognóstico em comparação aos que aumentam seus níveis,
quadriplicando seu risco de morte69.
Os benefícios de um estilo de vida ativo durante e após o tratamento são inúmeros,
os quais compreendem:

maior adesão ao tratamento62,63,67, diminuição das intervenções

medicamentosas e dos efeitos colaterais advindos do tratamento (dor, náuseas, vómitos,
diarreia, linfedema)62,63,69,70,71, prevenção da osteoporose70,72, melhora das funções
cardiorrespiratória e cardiovascular 62,63,64,73, aumento do VO2max durante o exercício 71,74,75,
redução dos valores de pressão arterial70,71, melhora da composição corporal com a redução
da massa gorda e manutenção ou aumento da massa muscular62,63,64,70,73,76, melhora do
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sistema imunológico 62,63,70,73, diminuição da resistência à insulina73,75, aumento da força
muscular e da flexibilidade62,63,64,70,74,75, melhora da imagem corporal63,73,76, sono71 e
cognição61,70,74, redução da depressão e melhora do humor61,62,72,74,75; redução dos níveis de
ansiedade61,63,64,73,76 e de stress62,63,71 incremento da autoestima62,63,73, diminuição da
fadiga63,64,72,73,76, melhora da qualidade de vida63,69,70,71,72,73,75,77, encurtamento do tempo de
hospitalização63,70,72, prevenção e controle de comorbidades67,69,70,72,73. Os benefícios mais
evidenciados são a melhora da condição física e composição corporal, redução da fadiga,
atenuação das consequências psicológicas e o aumento da qualidade de vida 73.
Os mecanismos fisiológicos que estão ligados aos benefícios de um estilo de vida
ativo em pacientes oncológicos ainda não estão totalmente esclarecidos68. A melhora do
prognóstico e redução do risco de metástase e recidiva podem ser explicados pela redução da
exposição aos estrogênios e outros hormônios endógenos e alterações no seu metabolismo ,
melhora da composição corporal, redução dos substratos que suprem a carcinogênese,
melhora da sensibilidade à insulina, incremento dos níveis de adiponectina (anti-inflamatória)
e redução da leptina (pró-inflamatória) diminuindo a inflamação crônica de baixo grau,
aumento

da

imunidade

celular

bloqueando

as

vias

de

proliferação

e

da

angiogênese78,79,80,81,82,83.
Apesar dos benefícios da atividade física sobre o câncer da mama, são poucas as
sobreviventes que mantêm um estilo de vida ativo durante ou após o tratamento84,85. O
declínio do nível de atividade física inicia-se com o diagnóstico e permanece por vários
meses após o término do tratamento 63,86. Cerca de 11% da redução do nível de atividade
física pode ser observada entre o 4º e 12º mês após o diagnóstico 87. Durante o 1º, 3º e 6º mês
após a cirurgia constatou-se um declínio da atividade física de 10%, 9% e 7%
respectivamente. Após o 3º mês de intervenção somente 19% das doentes regressaram ao
trabalho88.
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As principais barreiras apontadas pelas pacientes quanto à prática de atividade física
consistem na realização de quimioterapia, excesso de peso ou obesidade, idade, necessidade
de se conservar energia, medo de contrair uma infeção, falta de tempo e acesso a ginásios e a
parques, fadiga e fraqueza, dor, falta de condição física, insegurança, o clima e falta de apoio
familiar e de amigos89,90,91. A falta de tempo destaca-se como a principal barreira apontada
pelas pacientes91.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Delineamento amostral
Estudo analítico-descritivo de delineamento transversal conduzido na cidade de
Presidente Prudente/SP. Foram avaliadas 51 mulheres (idade média de 63,13±9,1 anos) pós
menopáusicas sob tratamento hormonal adjuvante com inibidores de aromatase contra o
câncer de mama, atendidas no Hospital Regional de Presidente Prudente/SP. Destas, 9
(17,65%) mulheres foram excluídas por não terem usado o acelerômetro de forma correta.
O tamanho amostral foi baseado em comparações de custo entre ativos e inativos
fisicamente (15 dólares de diferença) (54), poder de 80% e Z=1,96. Assim, o cálculo amostral
foi estimado em 22 mulheres por grupo (ativas x inativas fisicamente).
O convite para participar do estudo foi feito através de ligações a partir de listas
telefônicas disponibilizadas pelas amigas do peito e farmacologia da Santa Cada de
Misericórdia de Presidente Prudente/SP.
Os critérios de inclusão foram: i) Mulheres pós menopáusicas (auto-relato) que
atualmente estão sob tratamento hormonal adjuvante com inibidores de aromatase contra o
câncer de mama; ii) Ter idade entre 50 e 85 anos; iii) Não apresentar limitações físicas ou
algum problema de saúde que impeça a realização das avaliações; iv) Realizar todas as
avaliações; v) Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido para a participação no
estudo.
O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o protocolo
6727715.1.0000.5402.
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4.2 Local do estudo e avaliadores
Todas as avaliações foram realizadas no Centro de Estudos e Laboratório de
Avaliação e Prescrição de Atividade Motora (CELAPAM), do Departamento de Educação
Física da Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente/SP, por
profissionais e alunos de Educação Física devidamente treinados pelo mesmo.
4.3 Avaliação dos gastos
A análise do uso de serviço de saúde foi realizada por meio de questionário específico
criado com base em estudos similares publicados na literatura92,93. O questionário (ANEXO II)
foi composto por questões sobre: i) uso de medicamentos (nome do medicamento, se foi
comprado ou se conseguiu pelo SUS, indicação, finalidade, quantos dias fez uso e dosagem
diária); ii) frequência de consultas médicas (quantidade, especialidade, motivo, se foi pelo
SUS ou particular e valor no caso de consultas particulares) e; iii) realização de exames (tipo
de exame, quantidade, motivo, se foi pelo SUS ou particular e o valor pago em exames
particulares). Para as análises estatísticas foram considerados todos os procedimentos – SUS
e particular, contudo os preços dos procedimentos foram estabelecidos pelo valor praticado
pelo SUS.
Embora as participantes realizassem o tratamento contra o câncer no Hospital
Regional de Presidente Prudente/SP, deve-se considerar que as variáveis de gastos
selecionadas para a presente pesquisa (medicamento, consultas e exames) são procedimentos
que foram realizados em outros locais de atendimento além dos realizados no Hospital
Regional, inviabilizando a coleta de dados por outras fontes, como por exemplo os
prontuários médicos. Nesse sentido optou-se pela aplicação de questionário. Considerando o
viés de recordação, o questionário foi aplicado uma única vez onde as participantes deveriam
recordar as informações referentes aos últimos 30 dias anteriores à avaliação.
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O questionário permitiu a obtenção de dados quantitativos referentes a quantidade de
medicamentos, consultas e exames, estes foram subdivididos em categorias quanto a
finalidade (especifico para câncer de mama, distúrbios nutricionais, depressão, problemas
osteomusculares, metabólicos, cardiovasculares e outros), foram posteriormente convertidos
em moeda corrente (R$) utilizando-se dados cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, na
ausência dos mesmos foram utilizados dados do Ministério da Saúde, disponibilizados em
plataformas

eletrônicas.

O

Banco

de

Preços

em

Saúde

(http://aplicacao.saude.gov.br/bps/login.jsf) foi utilizado para obtenção dos gastos com
medicamentos, já para a obtenção dos gastos com consultas e exames foi utilizado o Sistema
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos –SIGTAP (http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/inicio.jsp). Posteriormente, o cálculo do gasto total foi obtido pela soma
dos gastos com medicamentos, exames e consultas. Este método de obtenção de gastos com
saúde tem sido utilizado em outros estudos93,94.
4.4 Avaliação Antropométrica
Para aferição da massa corporal utilizou-se balança eletrônica da marca Filizola, com
capacidade máxima de 150kg e precisão de 0,1kg. Para obtenção de valores de estatura
utilizou-se estadiômetro fixo de madeira com precisão de 0,1cm e extensão máxima de dois
metros. Essas medidas foram realizadas conforme padronização publicada por Freitas Jr et
al95.
4.5 Avaliação da Composição Corporal
Para a análise da composição corporal foi utilizada a absorptiometria de raios-X de
dupla energia (Dual-energy x-ray absorptiometry), através de equipamento da marca GE
Lunar, modelo DPX-NT. O método estima a composição corporal em três compartimentos:
massa livre de gordura, conteúdo mineral ósseo e massa de gordura, sendo estes avaliados por
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segmento corporal ou total. Os resultados são expressos em quilogramas, gramas (massa de
gordura, conteúdo mineral ósseo e massa livre de gordura) e gramas por centímetros
quadadro (densidade mineral óssea).
Durante todo o teste as pacientes permanec eteram imóveis em posição de decúbito
dorsal durante 15 minutos aproximadamente, seguindo recomendações do fabricante. A dose
de radiação que as pacientes receberam fo i menor que 0,05 mrem96, equivalente à 50 vezes
menos a realização de um exame de raio X.
4.6 Avaliação do nível de atividade física
A avaliação do nível de atividade física foi obtida através de sensor de movimento tipo
acelerômetro triaxial marca Actigraph, modelo GT3X (Actigraph LLC, Pensacola, FL). Os
aparelhos são pequenos (dimensões de 3,8 cm x 3,7 cm x 1,8 cm), leves (27 gramas) e
desenhados para serem posicionados no avaliado para registrar os movimentos nos três planos
ortogonais: vertical, horizontal anteroposterior e médio-lateral. O equipamento mensura e
registra variações de aceleração cujas magnitudes abrangem aproximadamente 0,05 e 2,5 G
(G=9,8m/s2) dentro de uma faixa de frequência de 0,25 a 2,5 Hertz.
A medida bruta do acelerômetro é dada em counts (uma medida arbitrária, quanto maior
for o número de counts, maior o nível de atividade física). Cada amostra de counts foi resumida
ao longo de um intervalo (epoch) de 60 segundos. Este período de 60 segundos foi escolhido,
pois é o que mais relaciona-se com o padrão de atividade física da população desse estudo, de
baixa intensidade e longa duração97. Porém no presente estudo foi utilizado dados de
MVPA (minutos semanais de atividade física moderada e vigorosa).
Os acelerômetros foram presos lateralmente na altura da cintura das avaliadas, que
permaneceram com o equipamento por sete dias, dos quais, no mínimo cinco dias completos
eram obrigatórios (três dias de semana e dois de final de semana). Instruções para utilização
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do aparelho serão realizadas previamente, sendo que os mesmos deverão permanecer durante
o dia inteiro durante as horas de vigília, sendo retirado apenas quando houver contato com
água (higiene pessoal ou atividades aquáticas) e quando estiver dormindo.
Para análise dos dados foi utilizado o software especifico (ActiLife5 – Data Analysis
by Actigraph). Foram incluídos no banco de dados para posteriores análises apenas os dados
daquelas que utilizaram o acelerômetro por no mínimo cinco dias completos de
monitoramento com mais de dez horas diárias de uso do aparelho98.
Foram consideradas ativas fis ica ment e as pacientes que obtiveram valores iguais
o u acima de 150 minutos de MVPA e inativas as que obtiveram valores inferiores à 150 minutos
de MVPA, seguindo a recomendação do ACSM60.
4.7 Avaliação dos Níveis de Fadiga
Para análise do nível de fadiga das pacientes, foi utilizado a Escala de Fadiga de Piper
– revisada99, adaptada e validada para uso no Brasil100 especifica para pacientes com câncer.
Instrumento composto por 27 questões, sendo 22 perguntas fechadas distribuídas em três
domínios: comportamental (questões 2 a 7), afetivo (questões 8 a 12) e sensorial/psicológico
(questões 13 a 23) e 5 perguntas abertas (questões 1, 24, 25, 26 e 27) possibilitando dados
adicionais sobre a fadiga. Cada questão fechada é apresentada em escala numérica de 0 a
10, e o escore total é calculado através da média de todas as questões fechadas, e os
escores por domínios são calculados pela média das questões contidas em cada domínio.
Quanto maior o escore, maior a fadiga.
Foi considerada fadiga leve/moderada valores inferiores ao percentil 75 e fadiga
intensa valores iguais ou acima do percentil 75.
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4.8 Avaliação da Sensação de dor
A percepção da dor f o i mensurada pelo Questionário Breve de Dor (IBD)
validado para a língua portuguesa por Ferreira et al.101. Trata-se de um instrumento
especifico para avaliar a intensidade, localização e grau de interferência da dor em vários
aspectos da vida e a eficácia do tratamento em relação a dor, conforme a percepção das
próprias pacientes102 O IBD é composto por nove itens subdivididos em duas escalas: a
primeira avalia a intensidade da dor (quatro itens) e a segunda avalia a interferência da dor em
alguns aspectos da vida (seis itens).
A intensidade da dor é avaliada em uma escala de 0 a 10, sendo que 0 é a ausência de
dor, e 10 tão forte quanto se possa imaginar. A interferência da dor em aspectos da vida
também é avaliada em escala numérica de 0 a 10, sendo que 0, não há interferência, e 10,
completa interferência.
Foi considerada dor leve/moderada valores inferiores ao percentil 75 e dor intensa
valores iguais ou acima do percentil 75.
4.9 Análise Estatística
A estatística descritiva foi composta por valores de média, desvio-padrão, mediana e
diferença entre quartil. Correlações de Pearson e Spearman foram empregadas para analisar a
relação entre MVPA e variáveis de composição corporal, sensação de fadiga, dor e gastos
com serviços de saúde. O teste de Mann Whitney analisou as comparações entre os grupos, e
as diferenças significativas foram reanalisadas pela análise de covariância (ANCOVA). Todas
as análises foram feitas por meio do software estatístico SPSS (versão 22.0) e a significância
estatística foi estabelecida em 5%.
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5. RESULTADOS
A amostra foi composta por 42 mulheres pós menopáusicas sob tratamento hormonal
adjuvante contra o câncer de mama com inibidores de aromatase (IA). A tabela 1 ilustra a
comparação entre os grupos (inativas e ativas; não obesas e obesas; fadiga leve/modera e
intensa; dor leve/moderada e intensa) que foram utilizados para análises das variáveis do
estudo (gastos com saúde, composição corporal, fadiga e dor).
Tabela 1. Comparação dos grupos utilizados para análises das variáveis do estudo.
Variáveis

MVPA

IMC

Fadiga

Dor

Grupos
Mediana (DQ)

Mediana (DQ)

Inativas (<150 min, n=10)

Ativas (≥150 min, n=32)

77,00(77,76)

379,18(210,06)

Não obesas (<30 kg/m2, n=25)

Obesas (≥30 kg/m2, n=17)

26,42(4,02)

32,13(4,67)

Leve/moderada (<P75, n=32)

Intensa (≥P75, n=10)

2,81(4,06)

14,71(9,22)

Leve/moderada (<P75, n=32)

Intensa (≥P75, n=10)

14,50(22,75)

74,50(27,25)

p-valor

0,001

0,001

0,001

0,001

Nota: DQ= diferença entre quartil; MVPA= minutos semanais de atividade física moderada e
vigorosa; IMC= índice de massa corporal; min= minutos; P75= percentil 75; Kg/m2= quilograma por
metro quadrado.

Na Tabela 2 são apresentadas as características gerais da amostra e comparações de
acordo com o nível de atividade física. Em virtude da ausência de normalidade de algumas
variáveis, os resultados foram expressos em média e desvio padrão; mediana e intervalo entre
quartil. Análises foram realizadas para comparações entre inativas e ativas, com diferença
significativa para acumulo semanal de minutos em atividade física moderada e vigorosa (pvalor=0,001), no qual ativas apresentaram os valores superiores.
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Tabela 2. Características gerais da amostra, expressas em média, desvio padrão,
diferença entre quartil, e comparações segundo o nível de atividade física.
Amostra total
Inativas
Ativas
(n=42)
(n=10)
(n=32)
Variáveis Descritivas
Média ± DP
Média ± DP
Média ± DP
Mediana (DQ) Mediana (DQ) Mediana (DQ)
63,16±9,50
62,38±10,47
63,24±9,23
Idade (anos)
62,65(12,33
62,40(14,98)
62,65(12,38)
41,45±14,97
38,80±17,27
42,28±14,38
Tempo de cirurgia*
48,00(23,00)
36,00(36,00)
48,00(19,00)
35,51±16,28
33,40±20,50
36,19±15,01
Tempo de uso de IA (meses)*
36,00 (23,00)
34,00(41,00)
36,00(22,00)
93,43±9,98
93,85±8,52
93,30±10,53
CC (cm)
92,87(16,18)
92,50(14,83)
92,40(17,38)
29,33±4,82
29,90±4,03
29,14±5,09
IMC (Kg/m²)
28,97(6,33)
30,98(5,67)
28,64(6,05)
0,90±0,06
0,90±0,07
0,90±0,06
RCQ (cm)
0,90(0,10)
0,88(0,17)
0,90(0,10)
46,06±5,15
48,70±4,34
45,21±5,17
%GC
45,71(6,38)
48,05(5,83)
44,10(6,63)
1,10±0,09
1,08±0,06
1,11±0-,10
DMO (g/cm2)
1,09(0,09
1,07(0,12)
1,09(0,15)
6,11±6,39
7,11±6,47
5,80±6,44
Fadiga total (escore)*
3,66(7,07)
4,89(7,71)
3,43(7,71)
31,28±27,61
30,00±25,61
31,68±28,58
Dor total (escore)*
26,50(38,75)
15,00(41,25)
27,00(38,00)

mediana e

p-valor

0,803
0,421
0,582
0,831
0,624
0,969
0,050
0,472
0,580
0,868

Nota: *=Mann-Whitnney; IA= inibidor de aromatase; DP= desvio padrão; DQ= diferença entre
quartil; CC= circunferência de cintura; IMC= índice de massa corporal; RCQ= relação cintura quadril;
GC= gordura corporal; DMO= densidade mineral óssea; PAS= pressão arterial sistólica; PAD=
pressão arterial diastólica; FC= frequência cardíaca; MVPA= atividade física moderada e vigorosa.

Na Tabela 3, que apresenta a relação entre atividade física moderada e vigorosa
(minutos semanais) com variáveis de composição corporal, fadiga, dor e uso de serviços de
saúde, é possível observar relação negativa e significante para as variáveis: percentual de
gordura de tronco (rho=-0,477, p-valor=0,001), gastos com consultas (rho=-0,319, pvalor=0,039), gastos com exames (rho=-0,314, p-valor=0,043) e gasto total (rho=-0,361, pvalor=0,019).
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Tabela 3. Relação entre variáveis de composição corporal, fadiga, dor e gastos de serviços de
saúde com minutos semanais de atividade física moderada e vigorosa (MVPA)
Atividade física moderada e vigorosa
r
p-valor
rho*
Composição corporal
Massa Corporal (kg)
-0,108
0,495
Massa magra total (Kg)
0,142
0,370
Massa gorda total (kg)
-0,239
0,128
Gordura corporal (%)*
-0,477
0,001
Gordura de tronco (%)
-0,295
0,058
Massa gorda de tronco (kg)
-0,248
0,113
2
Densidade mineral óssea (g/cm )
0,128
0,420
Dimensões da fadiga (escore)
Comportamental*
-0,244
0,119
Afetiva *
-0,179
0,255
Psicológica
0,035
0,827
Total*
-0,189
0,230
Dimensões da dor (escore)
Intensidade
0,156
0,325
Interferência*
-0,031
0,847
Total*
-0,028
0,860
Serviços de Saúde (em R$)
Medicamentos*
-0,132
0,405
Consultas*
-0,319
0,039
Exames*
-0,314
0,043
Gasto total*
-0,361
0,019
Nota: r/rho = valor de correlação; * = correlação de Spearman; MVPA= atividade física moderada e
vigorosa.

A Tabela 4 apresenta os resultados das comparações entre variáveis de composição
corporal, fadiga e dor, segundo o nível de atividade física. Houve diferença estatisticamente
significante para as variáveis de percentual de gordura corporal (p-valor=0,031) e percentual
de gordura de tronco (p-valor=0,039), com valores superiores para o grupo de mulheres
classificadas como inativas. Quando ajustado por idade, tempo de uso de inibidor de aromatase e
nível de atividade física (MVPA) as diferenças não se mantiveram.
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Tabela 4. Comparação das variáveis de composição corporal, fadiga e dor entre inativas e
ativas que fazem uso de inibidor de aromatase.
Inativas (n=10)
Ativas (n=32)
ppVariáveis
Mediana (DQ) Mediana (DQ) valor ajustado
Composição corporal
Massa Corporal (kg)
71,45(14,28)
63,80(12,63)
0,330
Massa magra total (Kg)
33,47(7,42)
34,25(5,02)
0,723
Massa gorda total (kg)
33,81(11,21)
29,08(9,65)
0,174
Gordura corporal (%)
48,05(5,83)
44,10(6,63)
0,052
0,031
Massa gorda de tronco (%)
52,80(5,30)
49,00(8,70)
0,096
0,039
Massa gorda de tronco (kg)
16,92(7,41)
15,96(4,93)
0,226
2
Densidade mineral óssea (g/cm )
1,07(0,12)
1,09(0,15)
0,451
Dimensões da fadiga (escore)
Comportamental
1,66(4,46)
0,66(2,67)
0,466
Afetiva
0,50(2,50)
0,00(2,35)
0,734
Psicológica
3,18(2,61)
2,13(2,59)
0,274
Total
4,89(7,71)
3,19(7,49)
0,408
Dimensões da dor (escore)
Intensidade
14,00(13,25)
10,00(20,25)
0,554
Interferência
6,50(33,25)
15,00(28,50)
0,905
Total
15,00(41,25)
27,00(38,00)
0,906
Nota: ajustado por: idade, tempo de uso de inibidor de aromatase e Índice de massa corporal (IMC);
DQ = diferença entre quartil.

Tabela 5 apresenta os resultados das comparações dos gastos com uso de serviços de
saúde para o tratamento de diversas doenças entre inativas e ativas, é possível observar
diferença significante para o gasto com exames para tratamento e acompanhamento do câncer
de mama (p-valor=0,032), onde o grupo das inativas gastaram mais. Após o ajuste por idade,
tempo de uso de inibidor de aromatase, percentual de gordura corporal e nível de atividade
física (MVPA) essa diferença não se manteve significante.
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Tabela 5. Comparação dos gastos com uso de serviços de saúde entre inativas e ativas que
fazem uso de inibidor de aromatase.
Inativas (n=10)
Ativas (n=32)
Doenças
Serviços de saúde
ppMediana (DQ)
Mediana (DQ)
valor ajustado
Medicamentos (R$) 45,00(194,70)
45,00(0,00)
0,332
Câncer de
Consultas (R$)
5,00(12,50)
0,00(7,50)
0,168
mama
Exames (R$)
6,67(47,80)
0,00(0,00)
0,061
0,032
Medicamentos (R$)
0,00(21,75)
0,00(31,35)
0,686
Disfunções
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
nutricionais
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,074
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,111
Depressão
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Medicamentos (R$)
0,00(6,22)
0,00(1,43)
0,960
Doenças
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,885
osteomusculares
Exames (R$)
0,00(3,58)
0,00(0,00)
0,358
Medicamentos (R$)
0,00(3,15)
0,00(10,04)
0,318
Doenças
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,691
metabólicas
Exames (R$)
0,00(3,84)
0,00(0,00)
0,481
Medicamentos (R$)
0,930(17,54)
0,540(1,65)
0,587
Doenças
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,661
cardiovasculares
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,401
Medicamentos (R$)
0,00(80,96)
0,00(0,00)
0,353
Outras doenças Consultas (R$)
0,00(2,50)
0,00(0,00)
0,931
Exames (R$)
0,00(19,13)
0,00(0,00)
0,182
Medicamentos (R$) 224,77(353,11)
108,60(169,39) 0,400
Consultas (R$)
10,00(22,50)
0,00(10,00)
0,140
Total
Exames (R$)
25,55(161,33)
0,00(0,00)
0,067
Gasto (R$)
316,45(274,83)
193,03(191,30) 0,053
Nota: ajustado por: idade, tempo de uso de inibidor de aromatase e percentual de gordura corporal;
DQ= diferença entre quartil.

Na Tabela 6, que apresenta a comparação entre obesas e não obesas em relação aos
gastos com serviços de saúde para o tratamento de diversas doença, é possível observar
diferença estatística significante no gasto com medicamentos para o tratamento da depressão
(p-valor=0,019), gasto com medicamentos para doenças cardiovasculares (p-valor=0,026),
gasto com consultas para doenças cardiovasculares (p-valor=0,022), com valores mais
elevados para o grupo das obesas. Após o ajuste somente o gasto com consultas para doenças
cardiovasculares (p-valor=0,003) se manteve com diferença estatisticamente significante.
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Tabela 6. Comparação dos gastos com uso de serviços de saúde entre obesas e não obesas que fazem tratamento contra o câncer de mama com
inibidores de aromatase.
IMC
Doenças
Serviços de saúde
<30kg/m² (n=25)
≥30kg/m² (n=17)
Mediana (DQ)
Mediana (DQ)
p-valor
p-ajustado
Medicamentos (R$)
45,00(97,35)
45,00(0,00)
0,262
Câncer de mama
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(15,00)
0,061
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(46,70)
0,135
Medicamentos (R$)
0,00(30,60)
0,00(10,91)
0,636
Distúrbios nutricionais
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,410
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,83)
0,135
0,019
Depressão
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Medicamentos (R$)
0,00(21,80)
0,00(0,15)
0,265
Doenças osteomusculares
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,651
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,305
Medicamentos (R$)
0,00(8,40)
0,00(18,90)
0,560
Doenças metabólicas
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,343
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,541
Medicamentos (R$)
0,00(1,38)
1,17(17,60)
0,330
0,026
Doenças cardiovasculares
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(10,00)
0,022
0,025
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,755
Medicamentos (R$)
0,00(9,75)
0,00(0,00)
0,401
Outras doenças
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,851
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,497
Medicamentos (R$)
192,54(238,95)
57,60(151,73)
0,058
Consultas (R$)
0,00(10,00)
10,00(30,00)
0,186
Total
Exames (R$)
0,00(169)
0,00(56,58)
0,607
Gasto (R$)
223,35(318,92)
193,52(215,16)
0,137
Nota: ajustado por: idade, tempo de uso de inibidor de aromatase e nível de atividade física (MVPA); IMC = Índice de Massa Corporal; DQ= diferença entre
quartil.
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Na comparação dos gastos com serviços de saúde para diversas doenças segundo a
sensação mais leve e mais elevada de fadiga e dor, apresentada na Tabela 7, pode-se observar
diferença estatisticamente significante entre maior sensação de fadiga e gasto com
medicamentos para câncer (p-valor=0,032) e gasto total (p-valor=0,036), com valores
superiores entre o grupo com maior sensação de fadiga, porém após o ajuste as diferenças não
se mantiveram.
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Tabela 7. Comparação dos gostos com uso de serviços de saúde segundo sensação mais intensa e mais leve de fadiga de mulheres obesas que
fazem tratamento contra o câncer de mama com inibidores de aromatase.
Fadiga
Leve e moderada
Intensa
Doenças
Serviços de saúde
<P75 (n=32)
≥ P75(n=10)
Mediana (DQ)
Mediana (DQ)
p-valor
p-ajustado
Medicamentos (R$)
45,00(0,00)
45,00(526,25)
0,278
0,032
Câncer de mama
Consultas (R$)
0,00(10,0)
0,00(10,00)
0,682
Exames (R$)
0,00(0,000
0,00(16,06)
0,858
Medicamentos (R$)
0,00(18,00)
0,41(46,73)
0,143
Distúrbios nutricionais
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,157
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,934
Depressão
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Medicamentos (R$)
0,00(1,32)
0,00(5,65)
0,867
Osteomuscular
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,432
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,722
Medicamentos (R$)
0,00(11,99)
0,00(9,53)
0,455
Metabólico
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,209
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,357
Medicamentos (R$)
0,69(14,06)
0,19(1,55)
0,457
Cardiovascular
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(2,50)
0,355
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,638
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(19,71)
0,520
Outras
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(10,00)
0,301
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,85)
0,071
Medicamentos (R$)
90,22(152,90)
216,60(591,13)
0,071
Total
Consultas (R$)
0,00(17,500
5,00(22,50)
0,608
Exames (R$)
0,00(38,33)
0,00(60,20)
0,536
Gasto (R$)
193,03(190,25)
290,12(595,84)
0,428
0,036
Nota: ajustado por: idade, tempo de uso de inibidor de aromatase, percentual de gordura corporal e nível de atividade física (MVPA); DQ = diferença entre quartil; P75=
percentil 75.
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Em relação à sensação de dor apresentada na tabela 8, observa-se diferença estatística
significante entre maior sensação de dor e gasto com medicamentos para câncer de mama (pvalor=0,038), gasto com exames para outras doenças (p-valor=0,014) e gasto total com
medicamentos (p-valor=0,020). Após realizado o ajuste por idade, tempo de uso de inibidor
de aromatase, percentual de gordura corporal e nível de atividade física (MVPA) as
comparações se mantiveram diferentes significantes entre gasto com medicamentos para
câncer de mama (p-valor=0,043) e gasto total com medicamentos (p-valor=0,010), contudo a
diferença entre o gasto com exames para outras doenças não se manteve significante.
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Tabela 8. Comparação dos gastos com uso de serviços de saúde segundo sensação mais intensa e mais leve de dor de mulheres obesas que fazem
tratamento contra o câncer de mama com inibidores de aromatase.
Dor
Leve e moderada
Intensa
Doenças
Serviços de saúde
<P75(n=32)
≥P75 (n=10)
Mediana (DQ)
Mediana (DQ)
p-valor
p-ajustado
Medicamentos (R$)
45,00(0,00)
45,00(526,25)
0,038
0,043
Câncer de mama
Consultas (R$)
0,00(10,00)
0,00(2,50)
0,415
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(16,06)
0,859
Medicamentos (R$)
0,00(18,21)
10,50(81,38)
0,154
Distúrbios nutricionais
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,87)
0,074
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,23)
0,733
Depressão
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
1,000
Medicamentos (R$)
0,00(0,47)
0,15(26,10)
0,370
Osteomuscular
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(2,50)
0,182
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,793
Medicamentos (R$)
0,00(8,40)
4,87(30,23)
0,255
Metabólico
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,691
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,662
Medicamentos (R$)
0,69(14,06)
0,34(1,38)
0,438
Cardiovascular
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(2,50)
0,559
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(0,00)
0,401
Medicamentos (R$)
0,00(0,00)
0,00(58,61)
0,418
Outras
Consultas (R$)
0,00(0,00)
0,00(10,00)
0,321
Exames (R$)
0,00(0,00)
0,00(21,66)
0,210
0,014
Medicamentos (R$)
83,55(171,85)
224,77(597,75)
0,020
0,010
Total
Consultas (R$)
0,00(17,50)
0,00(32,50)
0,922
Exames (R$)
0,00(38,33)
0,00(60,20)
0,529
Gasto (R$)
193,71(211,73)
290,12(617,76)
0,061
Nota: ajustado por: idade, tempo de uso de inibidor de aromatase, percentual de gordura corporal e nível de atividade física (MVPA); DQ = diferença entre quartil; P75=
percentil 75.
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6. DISCUSSÃO
Este estudo teve como objetivo analisar o gasto com serviços de saúde, composição
corporal, intensidade de fadiga e dor, segundo o nível de atividade física de mulheres que
estão sob terapia hormonal adjuvante com inibidores de aromatase contra o câncer de mama.
Bem como comparar o uso de serviços de saúde entre obesas e não obesas e segundo a
sensação mais leve-moderada e mais intensa de fadiga e dor.
Comparações entre os grupos (inativas vs ativas, não obesas vs obesas, fadiga
leve/moderada vs intensa e dor leve/moderada vs intensa) utilizados para as análises das
variáveis do estudo foram realizadas para verificar se os grupos realmente eram diferentes, já
que o tamanho amostral não era tão expressivo.
A amostra do presente estudo foi caracterizada e comparações entre nível de
atividade física foram realizadas, para as variáveis: idade, tempo de cirurgia, tempo de uso de
inibidor de aromatase, índices de adiposidade corporal (CC, IMC, RCQ e %GC), densidade
mineral óssea, intensidade de fadiga e dor, onde os grupos não apresentaram diferença
significante. Além disso, foram realizadas correlações entre prática semanal de atividade
física moderada e vigorosa (MVPA) e variáveis de composição corporal, intensidade de
fadiga, dor e gastos com serviços de saúde; comparações entre inativas e ativas para variáveis
de composição corporal, fadiga, dor e uso de serviços de saúde; e comparações entre não
obesas e obesas, fadiga e dor leve/modera e intensa para variáveis de uso de serviços de saúde
para o tratamento de diversas doenças em mulheres em tratamento contra o câncer de mama.
No presente estudo é possível observar correlação inversamente significante entre
percentual de gordura corporal e prática semanal de atividade física moderada e vigorosa. A
prática de atividade física de intensidade moderada e vigorosa e um estilo de vida saudável
são cruciais para manutenção do peso ideal e distribuição de gordura corporal em níveis
normais, principalmente após a menopausa e diagnóstico de câncer de mama, período onde
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ocorre diversas alterações no organismo feminino contribuindo para o ganho de peso e
acúmulo de gordura corporal103,104,105,106.
Na comparação entre inativas e ativas observou-se que as mulheres inativas
apresentaram maior percentual de gordura corporal e de tronco em relação às ativas, contudo
após o ajuste a significância não se manteve. Contrapondo os achados do presente estudo, a
literatura revela que inatividade física juntamente à uma má alimentação favorece um quadro
que chamamos de balanço energético positivo, onde se consome mais calorias do que se é
gasto, contribuindo para o acúmulo de gordura corporal e de tronco103,107. Está última sendo
mais prejudicial à saúde por ficar próxima às vísceras e por possuir características próinflamatórias representando maior risco de desenvolvimento de câncer de mama e
recidiva108,109,110.
A atividade física possui papel de destaque no tratamento e no processo de
recuperação de pacientes com câncer de mama por induzir alterações metabólicas e
morfológicas crônicas, como a melhora da capacidade cardiovascular, diminuição da
adiposidade corporal e aumento da resistência muscular, força e flexibilidade 111. A prática de
atividade física de maneira regular é primordial não só após o tratamento, mas também
durante a adjuvância, já que provoca impacto positivo na qualidade de vida112,113.
Se manter ativo é fator chave para redução da gordura corporal em mulheres em
tratamento contra o câncer de mama, principalmente as atividades moderadas de longa
duração por utilizar prioritariamente a gordura como substrato energético 105,106. Estudos
demonstram associação entre o baixo nível de atividade física e obesidade geral à um pior
prognóstico de pacientes em tratamento contra o câncer de mama114, 115.
Tratando-se da relação entre gastos com serviços de saúde (consultas, exames e gasto
total) e prática semanal de atividade física moderada e vigorosa, observou-se correlação
negativa e significante entre ambas. Além disso foi observado que as ativas gastaram menos
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com exames para câncer de mama em comparação às inativas, porém após o ajuste a
significância foi perdida. Estudos têm revelado a relação entre gastos públicos com saúde e
nível de atividade física da população94,116,117,118,119, e observaram que quando é adotado maior
prática de atividade física ocorreram menores gastos com saúde bem como menor ocorrência
de obesidade, já na ausência de um estilo de vida ativo associado à obesidade são observados
maiores gastos com saúde120,121,122.
Corroborando com os achados do presente estudo, em revisão sistemática elaborada
por Bueno et al.119 revelou que o nível de atividade física está inversamente associado aos
gastos com saúde. No contexto de economia com saúde, a prática regular de atividade física
revela-se como uma ótima alternativa não farmacológica de prevenir, tratar e controlar
doenças, proporcionando melhores condições de saúde a partir de alterações metabólicas e
inflamatórias.
Ainda sobre atividade física e gastos com saúde, um estudo de Burton et al.123
avaliou a associação entre atividade física e síndrome metabólica de trabalhadores, e
encontrou que os indivíduos inativos fisicamente e com síndrome metabólica apresentaram
gastos com saúde de U$3.855, em contrapartida os ativos com síndrome metabólica geraram
gastos com saúde de U$2.770. A partir desses resultados é possível observar que a atividade
física tem impacto sobre os gastos com saúde devendo-se ser recomendada e motivada a sua
prática.
No presente estudo foram realizadas comparações entre não obesas (IMC abaixo de
30kg/m2) e obesas (IMC igual ou acima de 30 kg/m2) em relação ao gasto com serviços de
saúde (medicamentos, consultas e exames) para diversas doenças em mulheres em tratamento
adjuvante contra o câncer de mama com inibidores de aromatase, observou-se que as
mulheres classificadas como obesas, segundo o IMC, obtiveram maiores gastos comparadas
às não obesas. Mesmo após o ajuste o gasto com consultas para doenças cardiovasculares se
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manteve significante, gastos com medicamentos para depressão e doenças cardiovasculares
não se manteve significante.
O diagnóstico e o tratamento do câncer de mama são extremamente agressivos e
afetam a percepção da sexualidade e a imagem corporal de suas pacientes, com alterações na
composição corporal, podendo motivar o surgimento de distúrbios psicoemocionais, como a
depressão124. Segundo pesquisa realizada por Figueiredo 125, o estado de Minas Gerais gastou
entre o período de 2011 e 2013 cerca de R$ 4 milhões em medicamentos psicotrópicos,
impactando os cofres públicos. Uma alternativa barata e eficiente para o combate da
depressão e da obesidade é a prática regular de atividade física, promovendo qualidade de
vida e consequentemente diminuindo os gastos com o tratamento 126.
As

doenças

cardiovasculares

representam

uma

das

principais

causas

de

morbimortalidade no mundo, tornando-se onerosa aos setores de saúde e ao indivíduo.
Estimativas realizadas por Azambuja et al. 127 revelam que os casos de doenças
cardiovasculares acarretaram despesas para o SUS de R$ 30,8 bilhões, representando 8% dos
gastos nacionais totais com saúde. A obesidade é considerada um fator de risco em potencial
para o desenvolvimento e agravamento destas doenças, dessa maneira é importante o combate
da obesidade com a adoção de um estilo de vida saudável com uma boa alimentação e prática
de atividade física, pois as mesmas proporcionam benefícios nos marcadores inflamatórios,
melhorando as condições de saúde do indivíduo com doenças cardiovasculares128.
A obesidade é um problema de saúde pública, que gera ônus financeiro tanto para o
indivíduo como para os sistemas de saúde, e no Brasil a obesidade tem impactado o SUS
desde o setor primário, com atendimentos de caráter mais simples, até o setor terciário, com
cirurgias de alta complexidade129. Isso se deve ao caráter pró-inflamatório da obesidade que
propicia o desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer de mama e doenças
cardiovasculares. Por isso têm-se investido em ações de promoção à saúde com

34

acompanhamento e prevenção para reduzir tais encargos e promover qualidade de vida com
hábitos mais saudáveis130.
Aspectos inflamatórios e metabólicos desencadeados pelo quadro da obesidade são
preditores de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, aterosclerose, arritmia
cardíaca, eventos cardiovasculares, entre outras131,132. A hipóxia gerada pela hipertrofia do
tecido adiposo em indivíduos obesos propicia um quadro de inflamação crônica de baixo grau,
resultando em maior resistência à insulina, eventos tromboembólicos e aterogênicos 133.
Estudo transversal realizado por Bahia et al.134, avaliou os custos de doenças
relacionadas ao excesso de peso e à obesidade no SUS durante o período de 2008 e 2010,
estimou que o SUS gasta anualmente para o tratamento de doenças associadas ao sobrepeso e
obesidade cerca de US $ 2,1 bilhões por ano, sendo US $1,4 bilhões devido a internações
(68%) e R$ 679 milhões (32%) com tratamento ambulatorial. As doenças cardiovasculares
foram responsáveis por 67% dos gastos, seguida pelo tratamento do câncer.
Estudo realizado na cidade de Bauru/SP revela que praticantes de caminhada como
modalidade de atividade física no lazer, apresentam menores gastos com medicamentos e
menor ocorrência de obesidade abdominal118. Indivíduos obesos e inativos fisicamente
possuem maiores gastos ambulatoriais, com medicamentos e internações120,135, tendem a ser
acometidos por doenças crônicas não transmissíveis136,137,138.
Neste estudo também foram realizadas comparações entre o grupo que apresentava
fadiga leve/moderada e o grupo que apresentava fadiga intensa para variáveis de gasto com
serviços de saúde. Observou-se significância entre gasto com medicamentos para câncer de
mama e gasto total, onde o grupo de fadiga intensa apresentou valores superiores em relação
ao grupo de fadiga leve/moderada. No entanto após o ajuste a significância não se manteve.
A fadiga é um dos efeitos colaterais bastante comum entre as mulheres em tratamento
contra o câncer de mama64,72, afetando negativamente a qualidade de vida destas pacientes,
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ela é resultante principalmente de fatores cognitivos e emocionais139,140,142. Contudo estudos
sugerem uma forte relação entre fatores bioquímicos na indução, modelação e manutenção
da fadiga e sintomas a ela associados143,144. Esse sintoma intensifica-se durante a
quimioterapia e a radioterapia, perdurando-se durante longo período de tempo após o
tratamento, contudo algumas pacientes experimentam melhora da fadiga após dois
anos145,146.
Não foram encontrados estudos que comparam o gasto com serviços de saúde e
fadiga. Entretanto a relação entre o uso de medicamentos e a fadiga como efeito colateral
principalmente em pacientes oncológicos está bem elucidada na literatura147,148,149,150,151.
Estudo de Schmidt e colaboradores152 investigaram os principais determinantes da fadiga à
longo prazo em sobreviventes de câncer de mama, dentre eles destacam-se o uso de
analgésicos, inibidores de aromatase, estilo de vida inativo e a obesidade.
Os efeitos colaterais resultantes do uso de IA, como por exemplo a fadiga, somado a
inatividade física fazem com que as pacientes tenham que procurar outros tipos de serviço de
saúde, para complementar o tratamento, gerando gastos adicionais tanto aos serviços públicos
de saúde como para as próprias pacientes153,154. Somado a isso, a própria insatisfação com o
estado geral de saúde, principalmente nas faixas etárias mais avançadas, influencia
diretamente o consumo de medicamentos, podendo não estar associado à necessidade real de
utilização, mas motivado por fatores culturais e comportamentais155.
Referindo-se às comparações ajustadas de gastos com serviços de saúde entre o
grupo de pacientes que sentiam dor leve/moderada e o grupo de dor intensa, observou-se que
os gastos com medicamentos para câncer de mama e gasto total com medicamentos obtiveram
diferença significante, onde o grupo de dor intensa apresento gastos foram maiores comparado
ao grupo de dor leve/moderada. Não foram encontrados estudos que abordam especificamente

36

o gasto com medicamento em mulheres que fazem uso de hormonioterapia contra o cancer de
mama que sentem dor intensa.
A dor é um dos principais motivos pelo qual o indivíduo procura atendimento médico
nos serviços de saúde, é um dos efeitos colaterais mais comum entre pacientes com câncer de
mama, gera impacto negativo na qualidade de vida das pacientes, bem como, ônus
financeiro considerável em virtude dos custos com medicamentos analgésicos, consultas
e exames médicos198.
Segundo estudos de Rangel, Telles e Thomaz199 a prevalência global de dor em
pacientes com câncer varia de 60% a 80%, destes, 65% a 85% da dor está relacionada
diretamente à pacientes com doença avançada e, em 15% a 25% dos pacientes a dor é
consequência do tratamento. O controle da dor se dá por meio de medicamentos antiinflamatórios, opioides, antidepressivos, anticonvulsivantes, benzodiazepínicos, corticoides,
betabloqueadores e vasoconstritores201.
De acordo com estudo realizado pela Harvard Medical Schoool of Public Health at the
World Economic Forum, em 2010 foram registrados 13,3 milhões de novos casos de câncer, e
foram gastos com o tratamento US$ 290 bilhões, destes US$ 154 bilhões foram gastos com
medicação representando 53% do gasto total. Além disso, há estimativas que para o ano de
2030 o gasto total do tratamento aumente em 36,7% e consequentemente acréscimo no gasto
com medicamentos214.
Os gastos mais elevados do tratamento contra o câncer de mama estão relacionados
aos fármacos, segundo estudo de Nobrega e Lima em uma seção de quimioterapia são gastos
R$ 1.783,01, sendo R$ 1.671,66 (93,75%) com fármacos, R$ 74,98 (4,21%) com materiais,
R$ 28,49 (1,60%) com mão de obra e R$ 7,88 (0,44%) com soluções (água destilada, água
para injeção, soros). Os gastos com medicamentos para se evitar um único caso de recidiva
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equivaleu-se a pouco mais de R$ 418 mil nos ciclos iniciais do tratamento, e entre R$ 1,7 a
3,9 milhões no período de um ano 215.
No estudo de Vlainich et al.

216

, analisou-se o custo de medicamentos empregados por

233 pacientes com dor crônica entre janeiro de 2004 e janeiro de 2008, a média de custos
geral foi de R$127,74 (custo mínimo de R$5,00 e máximo de R$780,00). Os custos da dor
para a sociedade são consideráveis, tanto os custos diretos como os indiretos com a perda de
produtividade217.
É importante salientar que o delineamento transversal do presente estudo não permite
estabelecer uma relação de causa e feito entre as variáveis analisadas, sendo necessário novos
estudos para estabelecer uma relação de causalidade. O uso de ferramentas mais precisas para
avaliar o uso de serviço de saúde como prontuários clínicos poderiam reforçar os resultados
encontrados.
Contudo ressalta-se a relevância de se investigar as condições de saúde de mulheres
em tratamento contra o câncer de mama, bem como seus condicionantes para que a partir
disso seja possível traçar novas estratégias de promoção à saúde e diminuição dos gastos com
uso de serviço de saúde.
7.CONCLUSÃO
Com base no presente estudo é possível concluir que a prática semanal de atividade
física modera e vigorosa está inversamente relacionada ao %GC, gastos com consultas,
exames e gasto total com serviços de saúde. Além disso à obesidade esteve associada à
maiores gastos com consultas para doenças cardiovasculares; e a dor intensa associou-se à
maiores gastos com medicamentos para câncer de mama e gasto total com medicamentos de
mulheres sob tratamento adjuvante contra o câncer de mama com inibidores de aromatase.
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ANEXOS
Anexo I – Apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa

FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA - UNESP/
CAMPUS DE PRESIDENTE
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Efetividade do Treinamento Físico na Composição Corporal, Nível de Atividade
Física e Qualidade de Vida de Mulheres pós menopausa que fazem
tratamento para o câncer de mama com inibidores da aromatase.
Pesquisador: Ismael Forte Freitas Júnior
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 46727715.1.0000.5402
Instituição Proponente: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Patrocinador Principal: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
DADOS DO PARECER
Número do Parecer: 1.152.963
Data da Relatoria: 17/07/2015
Apresentação do Projeto:
O projeto foi redigido de forma clara, permitindo a adequada compreensão do estudo, seus
objetivos e material e métodos utilizados para atendê-los. Para tanto, a amostra será composta por
30 mulheres em cada grupo grupos: GT = Treino concorrente em tratamento para o câncer de mama
com o uso de inibidores de aromatase e GS= Sedentário em tratamento para o câncer de mama
com o uso de inibidores de aromatase. Serão feitas as seguintes medidas pré, durante e pós
intervenção: antropométricas, avaliação da composição corporal pela densitometria óssea, aferição
da pressão arterial, análises bioquímicas de sangue: marcadores da composição óssea (formação e
reabsorção), colesterol total e frações (LDL, HDL e VLDL), triglicérides, glicemia em jejum e insulina.
A avaliação da aptidão física será realizada por meio do teste ergométrico. A qualidade de vida
será mensurada através dos questionários EORTC-QLQ-30 e EORTC-BR 23 (European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life

Questionnarie), a

sensação de dor pelo questionário breve de dor (IBD) e o nível de fadiga será pelo questionário
proposto por Piper et al. (1998). O período de intervenção terá a duração de 36 semanas.
Objetivo da Pesquisa:
Analisar o efeito crônico do treinamento concorrente sobre a composição corporal, especialmente a
densidade mineral óssea, marcadores bioquímicos de formação e reabsorção óssea, nível de
Endereço: Rua Roberto Simonsen,305
Bairro: Centro Educacional
CEP: 19.060-900
UF: SP
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
Telefone: (18)3229-5315 Fax: (18)3229-5353
E-mail: cep@fct.unesp.br
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FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA - UNESP/
CAMPUS DE PRESIDENTE
Continuação do Parecer: 1.152.963

atividade física e qualidade de vida de mulheres pós menopausa, que fazem tratamento para o
câncer de mama com inibidores da aromatase (grupo experimental), comparando os resultados com
mulheres sem a doença (grupo controle).
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os riscos são mínimos e relacionados à ocorrência de desconfortos musculares devido aos
exercícios físicos. Os benefícios são relacionados a possível melhora em decorrência da realização
dos exercícios físicos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O tema é relevante e importante. O pesquisador responsável tem adequado conhecimento na área.
Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão do estudo. Os questionários que serão
utilizados estão validados na literatura.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
1. Folha de rosto: presente e correta.
2. TCLE: presente e adequado.
3. Autorização do responsável pelo local a ser desenvolvida a pesquisa: presente e correta.
4. Termo de compromisso: presente e correto.
Recomendações:
Não há.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
O presente estudo não fere princípios éticos segundo a resolução CNS 466/2012.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
Em reunião realizada no dia 17.07.2015, o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências
e Tecnologia - Unesp - Presidente Prudente, em concordância com o parecerista, considerou o
projeto APROVADO.
Obs: Lembramos que ao finalizar a pesquisa, o (a) pesquisador (a) deverá apresentar o relatório final.

PRESIDENTE PRUDENTE, 17 de Julho de 2015

Assinado por:
Edna Maria do Carmo
(Coordenador)
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Anexo II - Questionário para análise de gastos com serviços de saúde (medicamentos,
consultas e exames)
AGORA VAMOS FALAR SOBRE QUALQUER
REMÉDIO QUE A SRA TENHA USADO NOS
ÚLTIMOS 30 DIAS. PODE SER REMÉDIO PARA
DOR DE CABEÇA, PRESSÃO ALTA, PÍLULA OU
QUALQUER OUTRO REMÉDIO QUE USE
SEMPRE OU SÓ DE VEZ EM QUANDO.
Nos últimos 30 dias, a Sra usou algum remédio?
(0) não

Nome:
Data de nascimento: ___/___/____
Telefone: (__)_______-_______
Data da avaliação: ___/___/____
Avaliador:

(1) sim à Preencha o quadro

a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:

4. familiar / amigos

( ) Sim ou ( ) Não
Valor:
Ganhou do SUS ( )

5. farmácia

a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:
( ) Sim ou (
Valor:

e) Por quantos dias tomou:

6. outro

4. familiar / amigos
) Não

d) Por qual motivo tomou:

d) Por qual motivo tomou:

e) Por quantos dias tomou:

5. farmácia
6. outro

Ganhou do SUS ( )
a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:
( ) Sim ou (
Valor:

4. familiar / amigos
) Não

5. farmácia
6. outro

Ganhou do SUS (

)

d) Por qual motivo tomou:

e) Por quantos dias tomou:
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a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:
( ) Sim ou (
Valor:

4. familiar / amigos
) Não

d) Por qual motivo tomou:

e) Por quantos dias tomou:

5. farmácia
6. outro

Ganhou do SUS ( )
a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:
( ) Sim ou (
Valor:

4. familiar / amigos
) Não

d) Por qual motivo tomou:

e) Por quantos dias tomou:

5. farmácia
6. outro

Ganhou do SUS ( )
a) Nome do Remédio

c) Quem indicou este remédio?

_________________

1. médico / dentista (prescrição atual)

__________________

2. médico / dentista (prescrição antiga)

b) Comprou: (

3.Você mesma (sem prescrição)

)

Genérico:
( ) Sim ou (
Valor:

4. familiar / amigos
) Não

5. farmácia
6. outro

Ganhou do SUS (

)

d) Por qual motivo tomou:

e) Por quantos dias tomou:
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE QUALQUER CONSULTA E EXAME QUE A SRA TENHA
FEITO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS.

1

Consultas
vez

Clínico Geral
Oncologista
Ginecologista
Dentista
Cardiologista
Ortopedista
Psiquiatra
Neurologista
Oftalmologista
Mastologista
Fisioterapeuta
Dermatologista
Nutricionista
Gerontologista

2
vezes

3
vezes

Mais de 3
vezes
(quantas?)

SUS

Particular

Convênio

(valor R$)

(valor R$)
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1

Exames
vez
Mamografia
Ultra-som
Ressonância
Raio-x
Glicemia
Triglicérides
Colesterol
Cintilografia
óssea
Cintilografia
mamaria
Papanicolau
Eletrocardiograma
Ecocardiograma

2
vezes

3
vezes

Mais de 3
vezes
(quantas?)

SUS

Particular
(valor R$)

Convênio
(valor R$)
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Anexo III - Escala de Fadiga de Piper-revisada.
Instruções: Para cada questão a seguir, circule o número que melhor descreve a fadiga que
você está sentindo AGORA. Por favor, esforce-se para responder cada questão da melhor
maneira possível. Muito obrigada.
1.
Dias
Horas
2.

Há quanto tempo você está sentindo fadiga? (assinale somente UMA resposta)
Semanas Meses_
Minutos
Outro (por favor, descreva):
Quanto estresse a fadiga que você sente agora causa?
Nenhum estresse
Muito estresse
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.
Quanto à fadiga interfere na sua capacidade de completar suas
atividades de trabalho ou escolares?
Nada
Muito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Quanto à fadiga interfere na sua habilidade de visitar ou estar junto com seus
amigos?
Nada
Muito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.

Quanto à fadiga interfere na sua habilidade de ter atividade sexual?
Nada
Muito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.
De modo geral, quanto à fadiga interfere na capacidade de realizar
qualquer tipo de atividade que você gosta?
Nada
Muito
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.

8.

Como você descreveria a fadiga que você está sentindo agora?
Leve
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intensa
10

Como você descreveria a fadiga que você está sentindo agora?
Agradável
Desagradável
0
1
21
3
4
5
6
7
8
9
10
9.

Aceitável
0
1
2

10.Protetora
0
1
11.Positiva
0
1

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

8

7

8

9

Inaceitável?
10

9

Destruidora?
10

9

Negativa
10

.
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12.Normal
0
1
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2

3

4

5

6

7

8

9

Anormal
10

Quanto você está se sentindo...
Forte
0
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Fraco
10

Quanto você está se sentindo...
Acordado
0
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Sonolento
10

9

Apático
10

Quanto você está se sentindo...
Com vida
0
1 2 3
4

5

6

7

8

Quanto você está se sentindo...
Com vigor
0
1 2 3
4

5

6

7

8

9

Cansado
10

Quanto você está se sentindo...
Com energia
0
1 2
3
4

5

6

7

8

9

Sem energia
10

9

Impaciente
10

9

Tenso
10

9

Deprimido
10

Quanto você está se sentindo...
Paciente
0
1
2
3
4
Quanto você está se sentindo...
Relaxado
0
1 2
3
4
Quanto você está se sentindo...
Extremamente feliz
0
1
2 3 4
Quanto você está se sentindo...
Capaz de se
concentrar
0
1
2
3
4
Quanto você está se sentindo...
Capaz de se
lembrar
0
1
2
3
4
Quanto você está se sentindo...
Capaz de pensar com
clareza
0
1
2
3
4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

7

8

8

Incapaz de se concentrar
5

6

7

8

9

10

Incapaz de se lembrar
5

6

7

8

9

10

Incapaz de pensar com clareza
5

6

7

8

9

10
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24.

De modo geral, o que você acha que contribui ou causa a sua fadiga?

25.

De modo geral, o que mais alivia a sua fadiga é:

26.

Existe mais alguma coisa que você gostaria de dizer para descrever melhor sua
fadiga?

27.

Você está sentindo qualquer outro sintoma agora?

(

) Não (

) Sim. Por favor, descreva.
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Anexo IV – Inventário Brece de Dor (BPI)

Inventário breve de dor (BPI)
1) Durante a vida, a maioria das pessoas apresenta dor de vez em quando (cefaléia, dor de dente).
Você teve hoje, dor diferente dessas?
2) 1.Sim ................. 2.Não………….
3) Marque sobre o diagrama, com um X, as áreas onde você sente dor, e onde a dor é mais
intensa.

4)Circule o número que melhor descreve a pior dor que você sentiu nas últimas 24 horas.
O 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Sem dor
Pior dor possível
5) Circule o número que melhor descreve a dor mais fraca que você sentiu nas últimas 24 horas.
O 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Sem dor
Pior dor possível
6) Circule o número que melhor descreve a média de sua dor.
O 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Sem dor
Pior dor possível
7) Circule o número que mostra quanta dor ocorre agora.
O 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Sem dor
Pior dor possível
8) Que tratamentos ou medicações você está recebendo para dor?
9) Nas últimas 24 horas, qual a intensidade de melhora proporcionada pelos tratamentos ou
medicações.
Circule a percentagem que melhor demonstra o alívio que você obteve.
Sem alívio
10)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Circule o número que descreve como, nas últimas 24 horas, a dor interferiu na sua:

Atividade geral
O 1 2 3
4 5 6 7 8
Não interferiu
Humor
O 1 2 3
4 5 6 7 8
Não interferiu
Habilidade de caminhar
O 1 2 3
4 5 6 7 8
Não interferiu
Trabalho
O 1 2 3
4 5 6 7 8
Não interferiu
Relacionamento com outras pessoas
O 1 2 3
4 5 6 7 8
Não interferiu
Sono

alívio completo

O 1 2
Não interferiu
Apreciar a vida
O 1 2
Não interferiu

9

10

9

10

9

interferiu completamente
interferiu completamente

10
interferiu completamente

9

10
interferiu completamente

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

interferiu completamente

interferiu completamente
interferiu completamente

