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Fadiga e Cancro do Pulmão

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

 Cancro: umas das doenças de maior incidência no mundo e no país

 Cancro do pulmão: entre os 3 primeiros em termos de mortalidade

 3.000 casos de cancro do pulmão diagnosticado em Portugal anualmente

 Cancro do Pulmão de Não Pequenas Células (CPNPC)

 O mais frequente (80 a 85% de todos os casos)

 Cerca de 60% dos casos diagnosticados em estádio IV

 Tratamento estandardizado para CPNPC em estádio IV

 Quimioterapia paliativa com um esquema duplo incluindo um sal de platino

 Duração da QT: 12 a 18 semanas

 CPNPC avançado:

 Tempo médio de vida: 8 meses

 Sobrevivência média  em ensaios clínicos: 12 meses

 Qualidade de vida durante o tratamento é relevante

 Novos tratamentos: menor toxicidade limitante, mas provocam fadiga
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

 Fadiga

• Conceito subjectivo e multidimensional (sensações físicas ou psíquicas)

• Sensação de cansaço, falta de energia, fraqueza física, dor muscular, ou 

ainda uma diminuição da atenção, cansaço mental, diminuição do interesse, 

depressão ou ansiedade

• Variável latente e como tal terá que ser medida por avaliações indirectas

• Ocorre desde o diagnóstico, mantendo-se durante e após a terapêutica

• Cancro do pulmão:

 A fadiga varia entre 37% e 78%

 Em 95% dos doentes é previsível a fadiga durante o tratamento

• Associada a ansiedade e depressão e com a doença pulmonar e cardíaca e 

a anemia (necessidade de avaliar conjuntamente estes outros factores)

• Apontada como relevante na deterioração da qualidade de vida dos doentes 

com cancro do pulmão

Fadiga e Cancro do Pulmão

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

 Fadiga: efeito adverso da QT bem descrito e conhecido o seu estudo é útil 

para alertar os clínicos para a sua medição na avaliação do doente, 

permitindo a sua correcção ou alívio

 Face à evolução da terapêutica do CPNPC com fármacos de menor 

toxicidade hematológica e renal, torna-se relevante reavaliar a fadiga sob 

esta nova perspectiva

 Informação sobre o impacto a curto prazo da realização de QT na fadiga 

aguda e as suas consequências na QVRS dos doentes com CPNPC é 

escassa

 Pretendemos efectuar um estudo de coorte com indivíduos com CPNPC em 

estadio avançado antes, durante e depois da administração de QT

• Como é que a fadiga e outros factores eventualmente associados (anemia, 

humor) variam e evoluem nesses períodos e a sua relação com a QVRS
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INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

 Este estudo, ao abordar fadiga aguda e 

transitória no período  de QT, pretende:

 Trazer novas  perspectivas na abordagem 

terapêutica destes doentes

 Chamar a atenção dos clínicos para a fadiga

 Fornecer as bases para a introdução na prática 

clínica de metodologias de avaliação e 

identificação sistemática da fadiga

Fadiga e Cancro do Pulmão

INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO

 Equipa de estudo multiespecializada

 Elementos com experiência clínica e de investigação

 Áreas diversas: Cuidados de Saúde Primários, Medicina 

Hospitalar Generalista, Medicina Hospitalar Especializada 

(Pneumologia Oncológica), Ciências Farmacêuticas e com 

experiência em Ensaios Clínicos.

 Projecto inovador

 Implementação simples

 Produtos com potencialidade de melhorar a abordagem dos 

doentes com cancro do pulmão tratados no nosso país
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OBJECTIVOS 

 Objectivo principal

Avaliação da associação entre a realização de QT de 1ª 

linha em doentes com CPNPC em estadio avançado (III-B e 

IV) e a alteração do nível de fadiga. 

 Objectivos secundários

1. Identificar alterações da QVRS ocorridas após realização de QT

2. Estudar a relação das alterações da fadiga com as alterações da QVRS

3. Identificar diferenças no desenvolvimento de fadiga aguda em subgrupos

de doentes de acordo com grupos etários, sexo e número de ciclos de QT

4. Avaliar factores associados c/ ocorrência de fadiga em relação com a QT

Estadio da doença, performance status, IMC, dças. associadas, elementos 

confundentes (p.e. anemia, depressão, dificuldade respiratória)

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS

Descrição geral do estudo

 Estudo observacional prospectivo de coorte

 Doentes com CPNPC em estadio avançado (III-B e 

IV) sob QT de 1ª linha

 Aplicação repetida de questionários presenciais
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MATERIAL E MÉTODOS

Critérios de Inclusão e Exclusão
 Critérios de Inclusão

• Idade >18 anos

• CPNPC em estadio IIIB ou IV

• Sob QT paliativa de 1ª linha c/ sal de platino

 Critérios de Exclusão
• A efectuar radioterapia

• Performance status ECOG superior a 2

• Comorbilidades terminais ou com fadiga como sintoma proeminente

• Alteração das capacidades cognitivas que impeçam de compreender e 

responder a questionário escrito nomeadamente devida a metastização 

cerebral, doença neurológica ou psiquiátrica

• Ter realizado quimioterapia nos últimos 5 anos

• Não falar português

• Recusa em participar no estudo e assinar o consentimento informado

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS 

Teia Relacional
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MATERIAL E MÉTODOS 

Recolha de Dados

 Consulta do processo clínico dos doentes

 Aplicação de instrumentos de medição por 

questionário

 Será recolhida informação sumária e anónima 

relativa aos não-participantes (variáveis sócio-

demográficas e razões para recusa)

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS 

Intrumentos de Recolha de Dados

 Questionários de Caracterização e de Seguimento

 FACIT-F

(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue)

Escala de medição da fadiga, em indivíduos com cancro

 EORTC QLQ-C30 e EORTC QLQ-LC13

(European Organization for Research and Treatment of Cancer)

Instrumento de medição da QVRS em indivíduos com cancro

 Inventário de Depressão de Beck

 Escala de STAI-Y

(State-Trait Anxiety Inventory)

Medição da ansiedade
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MATERIAL E MÉTODOS 

Algoritmo de Recolha de Dados
Hemograma 

Oximetria
Hemograma 

Oximetria

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS

Amostragem

 A amostra constará de todos os doentes que 

satisfaçam os critérios indicados.

 Amostragem sistemática de indivíduos com as 

características descritas, submetidos a tratamento 

nos Serviços de Pneumologia do IPO de Lisboa e 

do CHC.

 A selecção será realizada de forma sequencial, 

ao longo de 8 semanas consecutivas.
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MATERIAL E MÉTODOS 

Cálculo da Dimensão da Amostra

 O questionário FACIT-F:
• Validado para populações com diversos tipos de cancro, incluindo 

cancro do pulmão

• Sensível à identificação de alterações ao longo do tempo

 Diferença mínima clinicamente importante: 3 pontos

 Variável dependente (Fadiga)
• Scores do instrumento FACIT-F variam entre 0 e 52 (valores mais 

elevados indicativos de menor fadiga)

• Variável contínua discreta entre 0 e 52

 Endpoint primário:
• Diferença na escala de fadiga igual ou superior a 3 pontos, para o 

mesmo indivíduo, entre os dias t0 e t8.

• É escolhido este intervalo de tempo uma vez que é expectável que a 
fadiga seja máxima ao dia t8.

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS 

Cálculo da Dimensão da Amostra

 Foi assumida uma amostra de 60 indivíduos

 Dimensão amostral estimada por analogia com outros estudos 
publicados (objectivos, desenhos e instrumentos semelhantes)

 Amplitude amostral descrita na literatura: 27-64 indivíduos

 Taxa de erosão prevista: 10%

 Chan, et al: 11% (European Journal of Oncology Nursing, 2005)

 Proporção prevista de não-respondentes: 10%

 Dagniele, et al: 9% (Annals of Oncology, 2007)
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MATERIAL E MÉTODOS 

Análise Estatística

 Validação do preenchimento dos questionários (amostra de ~10%)

 Validação da base de dados informática (MS Access 2003)

 Programa SPSS 16.0

 Caracterização da amostra (amostra total e taxa de participação)

 Características demográficas do indivíduos participantes e não-

participantes (e quais as causas de recusa)

 Análise dos dados que caracterizam a amostra

• Variáveis demográficas e de caracterização do doente e doença (tipo 

histológico, estadio, nº de ciclos de QT) e quantificação da não adesão

• Variáveis nominais: resultados das tabelas de frequências 

• Variáveis contínuas: mediana, média (IC 95%), desvio padrão e n válido

Fadiga e Cancro do Pulmão

MATERIAL E MÉTODOS 

Análise Estatística: Teste de Hipóteses
 Análise Bivariada e Multivariada c/ Amostras emparelhadas

 Hipóteses:

1. A realização de QT está associada a variação do nível de fadiga

2. A realização de QT está associada a alterações da QVRS não 

dependentes da fadiga

3. O desenvolvimento de fadiga aguda é distinto em subgrupos de 
doentes (grupos etários, sexo e número de ciclos de QT)

4. Existem factores associados c/ ocorrência de fadiga (estadio da 
doença, performance status, IMC, dças. Associadas)

5. Existem elementos confundentes da ocorrência de fadiga (p.e. 
anemia, depressão, dificuldade respiratória)
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ASPECTOS ÉTICOS E DEONTOLÓGICOS 

 Grande importância clínica para o tratamento destes doentes.

 Fadiga aguda enquanto consequência da quimioterapia

• Alterar as perspectivas de abordagem terapêutica

• Recentrar a atenção em efeitos secundários/adversos menos valorizados

• O clínico poderá adaptar os regimes se tiver informação de como essas 

decisões têm impacto na quimioterapia. 

 Fornecer as bases para a introdução na prática clínica de metodologias 

de avaliação e identificação sistemática da fadiga

 Conduzir ao incremento do bem estar dos doentes no período peri-QT

 Lançar bases  para novos estudos nesta área

• Implementação de terapêuticas, farmacológicas ou comportamentais,  

associadas à quimioterapia que minimizem a fadiga

Fadiga e Cancro do Pulmão

Consentimento Informado
Avaliação da fadiga em doentes com cancro do pulmão sob quimioterapia

Como Portador da situação acima, gostaríamos de o convidar a participar num estudo que tem como objectivo contribuir 

para um melhor conhecimento da fadiga quando se está sob tratamento de quimioterapia.

Somo um grupo de investigadores da Unidade de Epidemiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.

Qual a razão pela qual este estudo está a ser efectuado?

Estamos a avaliar as condições de aparecimento de fadiga nas pessoas com cancro do pulmão tratadas com quimioterapia. 

Este estudo está a ser elaborado para que possamos compreender melhor como e quando a fadiga aparece. Os resultados 

deste estudo serão muito importantes na melhor compreensão da fadiga e permitirão eventualmente ajudar a decidir o emprego 

de tratamentos dirigidos ou de medidas de prevenção.

O que é que esta avaliação envolve?

Vai ter vários questionários para responder durante as várias fases do tratamento. Vai fazer um exame (Provas de Função 

Respiratória) adicional à sua avaliação habitual. Vamos retirar os seus dados do processo clínico e guardá-los numa base de 

dados.

As suas respostas serão tratadas, publicadas e apresentadas sempre de forma agrupada com as respostas dos outros 

participantes (e nunca de forma individual ou que o/a possa identificar). 

Os dados colhidos serão acedidos apenas pelos investigadores e guardados durante o período de realização do estudo no 

Instituto de Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina de Lisboa, sendo posteriormente destruídos. Os investigadores 

assumem a responsabilidade pela confidencialidade de quaisquer dados recolhidos.

A sua participação neste estudo não envolve riscos ou custos para si, e não estão previstas gratificações ou remunerações. 

O que fazer no caso de querer participar?

Dado o carácter voluntário da sua participação, pode desvincular-se a qualquer momento do estudo, 

Se por qualquer razão optar por não participar no estudo, não será penalizado(a) ou prejudicado(a) em nenhum  aspecto e a 

sua decisão será exclusivamente do conhecimento dos investigadores.

Este estudo tem a provação das Comissões de Ética do Hospital e da Comissão Nacional de Protecção de Dados 
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Estudo Piloto

 Objectivos:

• Verificar  protocolos de recrutamento dos doentes 

e de recolha de dados

• Testar a aplicação dos 5 questionários

• Averiguar se a realização das provas funcionais 

respiratórias é apropriada para o estudo

• Aferir cálculo do tamanho amostral

Fadiga e Cancro do Pulmão

Estudo Piloto

 Dificuldades/ questões surgidas

• Realização das provas funcionais respiratórias (PFR)

• Medicação nova introduzida durante o ciclo de 

tratamento (nova variável)

• Como operacionalizar o algoritmo quando os 

doentes faltam às consultas programadas

• Intervalos curtos no algoritmo da recolha de dados
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