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Introdução: A quimioterapia é uma das abordagens mais agressivas no tratamento 

oncológico, com efeitos adversos e complicações sistêmicas a curto e longo prazo que 

perpassam pela função pulmonar. Embora seja reconhecido que o advento da quimioterapia 

no tratamento de neoplasias malignas tenha aumentado a sobrevida de indivíduos com câncer; 

existem diversos estudos que descrevem as complicações desse tratamento [1,2]. Numa outra 

esfera, a discussão sobre as repercussões no sistema respiratório ainda é limitada, apesar de 

existirem evidências sobre a afecção da função pulmonar em pacientes submetidos às terapias 

oncológicas (3). Ademais, a toxicidade dos quimioterápicos sobre os pulmões pode predispor 

infecções, que por sua vez resultam em maiores índices de morbimortalidade, além de piora 

na funcionalidade (4). Objetivos: Analisar a função pulmonar de pacientes oncológicos 

submetidos ao tratamento quimioterápico. Métodos: Estudo do tipo longitudinal, prospectivo, 

realizado na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) Hospital 

Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) em Belém-Pará no período de setembro de 

2016 a junho 2017. Os procedimentos inerentes ao estudo respeitaram as normas de pesquisa 

envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde (Res. CNS 466/12), tendo 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HUJBB (CAAE 61916116.4.0000.0017). 

Foram selecionados indivíduos com idade ≥ 18 anos; ambos os gêneros; diagnóstico 

histopatológico de câncer em qualquer sítio (tumor primário, metastático ou recidivante); 

tendo este sido submetidos à 1ª sessão do tratamento quimioterápico (adjuvante, neoadjuvante 

ou paliativo) nesta UNACON; que já houvesse concluído ou que estivesse na vigência de 

qualquer outro tratamento oncológico e estar de acordo com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os indivíduos que apresentaram 

deficiência intelectual; diagnóstico de neuropatias, cardiopatias e pneumopatias graves; 

complicações agudas a qualquer etapa do tratamento oncológico; dentição precária que 

prejudicasse a execução dos testes e os que manifestaram dispneia moderada a grave na no 

decorrer das avaliações. O protocolo de coleta compreendeu a ficha de dados 

sociodemográficos e características da doença, incluindo terapia oncológica, histórico familiar 

e hábitos de vida do paciente. Para a Prova de Função Pulmonar (PFP) foi utilizado o 

aparelho ONE FLOW® e seu respectivo software, sendo mensurada a fase expiratória forçada 

em 3 repetições para a escolha da melhor curva volume/fluxo. Foram utilizados os parâmetros 

de Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo 

(VEF1), Índice de Tiffeneau (VEF1/CVF), Fluxo Expiratório Forçado entre 25% e 75% da 

curva de CVF (FEF 27-75%) e Pico de Fluxo Expiratório Forçado (PEF). Durante a execução 

da PFP, o paciente ficava sentado com o tronco ereto, portando o espirômetro conectado a um 

bocal descartável. Com as narinas obstruídas por um clip nasal, era solicitado que ele 

inspirasse até a Capacidade Pulmonar Total (CPT) e logo após uma breve apneia, expirasse o 

mais rapidamente possível por um tempo mínimo de 6 segundos. No momento do teste, era 

admitido que o voluntário realizasse um intervalo médio de 1 minuto entre cada uma das 3 

aferições necessárias. Além dessa medida, também foram coletados dados antropométricos de 
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altura e peso de cada voluntário antes da execução do teste a fim de obter os valores 

espirométricos preditos para cada indivíduo, considerando as equações de Pereira et al (5). 

Após a coleta, as informações foram tabuladas em banco de dados no Microsoft Excel 2010. 

Para análise estatística dos resultados, por meio do software BioEstat versão 5.3, foram 

observadas as distribuições dos dados quanto à normalidade e após a identificação, foram 

executados os testes Wilcoxon (variáveis não-paramétricas) e t de Student (variáveis 

paramétricas) para avaliação inicial e final considerado o nível α=0,05 (5%). Resultados e 

Discussão: A amostra foi composta por 15 pacientes com média de idade de 53,53±11,86. Os 

dados demográficos, sítio cancerígeno, hábitos de vida e classificação da quimioterapia 

antineoplásica. Sobre a terapia antineoplásica, 40,67% (7 participantes) haviam realizado 

algum tratamento anterior, seja radioterapia ou quimioterapia prévia; já para os demais (8 

voluntários - 53,33%), esta era a primeira fase terapêutica. A média de ciclos foi de 

10,67±11,00, sendo que 46,67% dos participantes estavam entre o primeiro e segundo ciclo na 

avaliação inicial. Quanto aos quimioterápicos utilizados, 7 (40,67%) pacientes faziam uso de 

um único fármaco e 8 (53,33%) realizavam quimioterapia com associação medicamentosa. 

Nesses grupos, o quimioterápico mais utilizado foi o 5-Fluoracil, estando presente na 

prescrição de 9 pacientes (60%) de forma isolada ou concomitante. Os demais participantes 

foram submetidos à quimioterapia com Cisplatina (3 pacientes - 20%); 1 paciente realizou 

Paclitaxel, Carboplatina e Ácido Zoledrônico (6,67%) e os outros dois fizeram 

exclusivamente Gencitabina (6,67%) e Docetaxel (6,67%). Os fármacos usados em associação 

aos medicamentos já descritos foram: Irinotecano, Oxaplatina, Ifosfamida, Paclitaxel e 

Gencitabina. Não houve diferença estatística entre as duas coletas, no entanto, com exceção 

do Índice de Tiffeneau, todos os outros parâmetros diferem estatisticamente do parâmetro 

considerado nacionalmente. Em relação à comparação das médias obtidas nesses voluntários 

com os parâmetros limítrofes aceitos atualmente, na CVF não foram encontradas diferenças 

estatísticas, porém tanto na primeira quanto na última avaliação, os resultados estavam abaixo 

do limite de normalidade. Para o VEF1, também ocorreu a mesma configuração, contudo 

apenas na reavaliação houve significância estatística (p=0,03). Já o FEF 25-75% esteve 

abaixo do limite nesta amostra na coleta inicial. Sobre o índice de Tiffeneau, nos dois 

momentos os valores estiveram acima do limite previsto, mantendo um padrão de 

normalidade espirométrica nesses pacientes Conclusão/Considerações Finais: Assim sendo, 

este estudo concluiu que a abordagem quimioterápica não foi capaz de alterar os resultados 

obtidos na espirometria quando comparadas avaliação inicial e final. Sabe-se que este é um 

campo digno de maiores investigações, especialmente considerando que ainda existem poucos 

estudos sobre a população oncológica em quimioterapia na região amazônica. A função 

pulmonar dessa população apresentou grandes limitações, embora não se possa correlacionar 

diretamente tal fato à ação dos quimioterápicos. 

 

Descritores: Câncer, Quimioterapia, Espirometria. 

 

Referências: 
 

1 – Chagani P et al. Quality of life and its determinants in adult cancer patients undergoing 

chemotherapy treatment in Pakistan. Asia Pac J Oncol Nurs. 2017;4(2):140-146. 

2 – Salas S et al. Nutritional status and quality of life of cancer patients needing exclusive 

chemotherapy: a longitudinal study. Health Qual Life Outcomes. 2017;15(85):1-7. 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

3 – Alsaeed EF, Balaraj FK, Tunio MA. Changes in pulmonary function tests in breast 

carcinoma patients treated with locoregional post-mastectomy radiotherapy: results of a 

pilot study. Breast Cancer (Dove Med Press). 2017;9(1)375-381. 

4 – Santos DE et al. Efeito da radioterapia na função pulmonar e na fadiga de mulheres em 

tratamento para o câncer de mama. Fisioter Pesq. 2013;20(1):50-55. 

5 – Pereira CAC et al. Valores de referência para espirometria em uma amostra da população 

brasileira adulta. J Pneumol. 1992;18(1):10-22. 

 


