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RESUMO

O câncer é uma doença crônica não transmissível que vem ampliando suas proporções devido a diversos fatores, dentre eles, alimentação 
inadequada, estresse e má qualidade de vida. O câncer de mama é o mais incidente na população feminina, no Brasil e no mundo, depois do 
câncer de pele não melanoma. O Instituto Nacional do Câncer – INCA, relatou 14.388 números de mortes ocasionadas em decorrência desse tipo 
de câncer, sendo a grande maioria mulheres. A disbiose pode ser caracterizada como alterações na composição quantitativa ou qualitativa do 
microbioma. Essas alterações podem levar a interações disfuncionais entre os microrganismos do hospedeiro ou ao desequilíbrio homeostático, 
contribuindo assim para um estado de doença, frequentemente com inflamação. Destaca-se dentre as principais causas a utilização de anti-
inflamatórios, o abuso de laxantes, o consumo demasiado de alimentos processados e a excessiva exposição a toxinas ambientais. Assim, o 
objetivo desta pesquisa foi investigar a incidência de disbiose intestinal em pacientes com câncer de mama. Trata-se de uma análise quantitativa 
e exploratória na qual a coleta de dados ocorreu, entre janeiro e março de 2018, durante os encontros mensais promovidos pela associação 
"Toque de Vida", instituição lócus desta pesquisa. Na ocasião foram aplicados questionários individuais a pacientes com câncer de mama (n=20) 
que são vinculadas a referida associação localizada no município de Fortaleza/CE; para tanto, foi utilizado o Questionário de Rastreamento 
Metabólico do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional - QRM, composto por questões objetivas, no qual se pode verificar o que aconteceu com o 
organismo no último mês, últimas semanas e nas últimas 48 horas. O QRM é um método não invasivo utilizado para investigar variados sinais e 
sintomas. Através das respostas obtidas foi gerada uma pontuação e ao fim, o somatório desses pontos caracteriza o quadro de sintomas em 
relação à probabilidade de ocorrer uma alteração disfuncional ou inflamação característica. Esse resultado é utilizado como um parâmetro para o 
rastreamento. Foram convidadas a participar, pessoas com idade superior a 18 anos, do sexo feminino. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer consubstanciado número 2.710.632 de 2018. Os dados estatísticos em 
destaque são os de sintomas gastrointestinais (abdômen distendido, azia, gases intestinais, náuseas, vômito, diarreia, constipação, dor estomacal 
e/ou intestinal) para análise do risco de Disbiose Intestinal. Diante das respostas adquiridas através do QRM, observou-se que 65% dos indivíduos 
são “Pessoas mais saudáveis, com menor chance de terem hipersensibilidade”; 10% das pessoas estudadas possuem “Indicativo de existência de 
hipersensibilidades”; 15% dos indivíduos enquadram-se em “Absoluta certeza de existência de hipersensibilidade”, nenhuma das pessoas 
estudadas encaixou-se em “Pessoas com saúde muito ruim” e 10% não enquadram-se nos critérios estabelecidos. Do total de indivíduos que 
responderam ao QRM no presente estudo, 25% estiveram dentro da classificação de “indicativo” ou “absoluta certeza” da presença de algum 
grau de hipersensibilidade. Os resultados do presente trabalho são sugestivos de que pelo menos 10% dos pacientes com câncer de mama 
estavam com algum grau de comprometimento da microbiota intestinal, e 15% caracterizando-se como indivíduos disbióticos. O QRM se mostrou 
um método eficiente no rastreamento de sinais e sintomas associados ao quadro de disbiose nesta pesquisa. O que corrobora com as pesquisas 
existentes acerca dessa temática.
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