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RESUMO

A neoplasia da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, o conhecimento desta patologia assim como a 
terapêutica associada é de suma importância para a otimização do tratamento. Devido aos danos provocados pela terapia oncológica, o estado 
nutricional apresenta grande importância, pois muitas vezes os pacientes apresentam deficiências nutricionais que interferem na qualidade de 
vida após o tratamento. Alterações no estado nutricional e padrão alimentar são frequentemente citados em pacientes com câncer, estando 
presentes em todas as fases da doença, acarretados pelos incômodos e alterações fisiológicas decorrentes do tratamento. Nesse sentido, o 
presente trabalho objetivou avaliar o estado nutricional de mulheres com câncer de mama após tratamento antineoplásico. A metodologia 
consistiu na avaliação de 62 pacientes quanto ao seu estado nutricional (peso, altura, índice de massa corporal - IMC e circunferência da cintura -
CC). Trata-se de um estudo transversal, do tipo exploratório e desenvolvido com abordagem quantitativa. Os dados foram tabulados na planilha 
de Microsoft Word Excell®. Todas as voluntárias participavam de um grupo de apoio localizado no Centro Regional Integrado de Oncologia – CRIO 
e assinaram um termo de consentimento de livre e esclarecido (TCLE). Tinham entre 34 e 78 anos de idade e todas curadas do câncer de mama. 
Foi determinado o estado nutricional de cada entrevistada e utilizado como parâmetro o índice de massa corpórea (IMC), definido pela relação 
peso/altura² (Kg/m²), sendo adotada a classificação da World Health Organization (WHO). O peso e a altura foram obtidos com auxílio de uma 
balança antropométrica mecânica, da própria instituição, com capacidade de 150 Kg. O peso habitual (antes do tratamento) também foi indagado 
e confrontado com o peso atual para verificar perda ou ganho de peso. Os resultados alcançados até o momento demonstraram que a média de 
IMC da amostra foi de 27,73kg/m² (indicativo de Sobrepeso) e Circunferência da cintura foi de 90,33cm (indicador de risco de desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares). O sobrepeso foi presente em 40,32% das pacientes, seguido de eutrofia em 33,87%, de obesidade em 22,58% das 
pacientes, e a desnutrição em 3,23%. Em suma, conclui-se que houve predomínio de sobrepeso nas mulheres avaliadas sugerindo que o aumento 
do consumo alimentar pode ter relação com riscos cardiovasculares em sobreviventes de câncer de mama após tratamento quimioterápico. 
Neste contexto, ressalta-se a importância de ações educativas dirigidas a todas as sobreviventes de câncer de mama, além de novas abordagens 
para elucidar os possíveis fatores de riscos nessas pacientes.
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