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RESUMO
Alvarinho, Cíntia Letícia da Silva Rosa. Concentrações séricas de retinol, beta-caroteno
e zinco em uma coorte de mulheres com câncer de mama segundo estádio e toxicidade
do tratamento. Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais).
Instituto de Nutrição Josué de Castro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2017.
Introdução: Os procedimentos utilizados para tratamento do câncer de mama são
capazes de elevar a produção de radicais livres, aumento do estresse oxidativo e
depleção de antioxidantes. Objetivo: Analisar as concentrações séricas e a relação entre
retinol, β-caroteno e zinco em mulheres com câncer de mama, segundo o estádio da
doença e da toxicidade aguda e tardia do tratamento radioterápico, considerando
diferentes modalidades de tratamentos prévios a radioterapia. Métodos: Estudo
longitudinal em uma coorte de mulheres com câncer de mama, avaliadas nos períodos
pré-tratamento (T0), 7 (T1) e 120 (T2) dias após término do tratamento radioterápico.
As pacientes foram divididas em 3 grupos: G1 submetidas a cirurgia conservadora, G2
submetidas a quimioterapia, e G3 submetidas a cirurgia conservadora e quimioterapia.
As concentrações séricas de retinol e β-caroteno foram quantificadas por cromatografia
liquida de alta eficiência com detector ultravioleta, e o zinco por espectrofotometria de
absorção atômica. O estadiamento do câncer de mama foi baseado na classificação dos
Tumores Malignos TNM. O tratamento radioterápico foi realizado através de teleterapia
utilizando acelerador linear com energia de 6Mv com dose total variando de 50-50,4
Grays (Gy). A toxicidade aguda foi avaliada de acordo com a escala para toxicidade
aguda da Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e para toxicidade tardia
RTOG/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer).
Resultados: Foram avaliadas 230 pacientes, com média de idade de 63,6 anos (+ 9,3).
Na amostra predominou o estádio II do câncer de mama. Observou-se que as
concentrações séricas dos micronutrientes avaliados reduziram à medida que aumentou
o nível do estadiamento da doença. Em todos os estádios e em todos os grupos
avaliados os maiores percentuais de deficiência ocorreram nas concentrações séricas de
zinco e retinol. A cirurgia de forma isolada exerceu maior impacto negativo sobre as
concentrações séricas de retinol. A cirurgia combinada com quimioterapia exerceu
maior efeito negativo sobre as concentrações séricas de β-caroteno e zinco.
Considerando os grupos estudados no T0, o maior percentual de deficiência de retinol
foi no G3 com 21,3%, beta-caroteno no G1 38,5% e zinco também no G1
correspondendo a 30,8%. Observou-se redução estatisticamente significativa na média
de todos os micronutrientes estudados, quando T0 foi comparado com T1. Após 120
dias todos os nutrientes avaliados aumentaram de forma significativa quando se
comparou T1 com T2. Foi observado toxicidade aguda em 67,2% dos casos e a
toxicidade tardia 100% da amostra, ambos - pertencentes ao grupo I. Considerando a
toxicidade aguda, houve maiores concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco
no grupo I quando comparada ao grupo II. Com relação à toxicidade tardia, houve
diferença significativa na maioria dos grupos de tratamento prévios à radioterapia, com

exceção ao zinco. Conclusão: Dentre os tratamentos prévios à radioterapia, a cirurgia
combinada ou não com a quimioterapia exerceu maior impacto negativo sobre todos os
micronutrientes estudados. Houve redução significativa de todos dos micronutrientes no
T1, independentemente do tipo de tratamento prévio. Na toxicidade aguda quanto na
tardia houve redução dos antioxidantes nos grupos com grau mais avançado de
classificação, demonstrando a necessidade de acompanhamento e manutenção do estado
nutricional destes antioxidantes ao longo do tratamento oncológico.

Palavras- chave: Câncer de mama, cirurgia, estadiamento, quimioterapia, radioterapia
toxicidade, vitamina A, zinco.

ABSTRACT
Alvarinho, Cíntia Letícia da Silva Rosa. Serum concentrations of retinol, beta-carotene,
and zinc in a cohort of women with second stage breast cancer and treatment toxicity.
Rio de Janeiro, 2017. Tese (Doutorado em Ciências Nutricionais). Instituto de Nutrição
Josué de Castro. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
Introduction: The procedures used to treat breast cancer are able to raise free radical
production, increase oxidative stress and deplete antioxidants. Objective: To analyze the
serum concentrations and synergism between retinol, β-carotene and zinc in women
with breast cancer, according to the stage of the disease and the acute and late toxicity
of the radiotherapy, considering different modalities of treatments prior to radiotherapy.
Methods: This is a longitudinal study in a cohort of women with breast cancer
evaluated at the pre-treatment periods, 7 and 120 days after radiotherapy. Patients were
divided into 3 groups: G1 undergoing conservative surgery, G2 undergoing
chemotherapy, and G3 undergoing conservative surgery and chemotherapy. The serum
concentrations of retinol and β-carotene were quantified by high performance liquid
chromatography with ultraviolet detector, and zinc by atomic absorption
spectrophotometry. Staging of breast cancer was based on the classification of
malignant tumors TNM, proposed by the International Union Against Cancer (UICC).
Radiotherapy treatment was performed using teletherapy using linear accelerator with
6Mv energy with total dose ranging from 50-50.4 Grays (Gy). Acute toxicity was
assessed according to the acute toxicity scale of the Radiation Therapy Oncology Group
(RTOG) and late toxicity RTOG / EORTC (European Organization for Research and
Treatment of Cancer). The toxicities were divided into groups I and II, composed of
groups of toxicities grades 0 and 1 and 2 and 3, respectively. Results: A total of 230
patients were evaluated, with a mean age of 63.6 years (SD + 9.3). In the sample, stage
II of breast cancer predominated. It was observed that serum concentrations of the
micronutrients evaluated were reduced as the level of disease staging increased. At all
stages and in all groups, the highest percentages of deficiency occurred in serum
concentrations of zinc and retinol. Surgery alone had a greater negative impact on serum
retinol concentrations. Surgery combined with chemotherapy had a greater negative
effect on the serum concentrations of β-carotene and zinc. Considering the groups
studied at T0, the highest percentage of retinol deficiency was in G3 with 21.3%, betacarotene in G1 38.5% and zinc also in G1 corresponding to 30.8%. A statistically
significant reduction was observed in the mean of all the micronutrients studied, when
T0 was compared one week after the radiotherapy treatment (T1). After 120 days all the
nutrients evaluated increased significantly when T1 and T2 were compared. Acute
toxicity was observed in 67.2% of the cases and the late toxicity of 100% of the sample,
both belonging to group I. Considering the acute toxicity, there were higher serum
concentrations of retinol, beta-carotene and zinc in group I when compared to Group II.
With regard to late toxicity, there was a significant difference in the majority of
treatment groups prior to radiotherapy, with the exception of zinc. Conclusion: Among
the treatments prior to radiotherapy, surgery combined or not with chemotherapy

exerted a greater negative impact on all micronutrients studied. There was a significant
reduction of all micronutrients in T1, regardless of the type of previous treatment. In
acute and late toxicity, there was a reduction of antioxidants in the groups at the highest
grade, demonstrating the need for monitoring and maintenance of the nutritional status
of these antioxidants throughout cancer treatment.
Key words: Breast cancer, staging, surgery, chemotherapy, radiation therapy, toxicity,
vitamin A, zinc.
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1. INTRODUÇÃO
O câncer é uma das doenças crônicas não transmissíveis que tem se destacado
por seu crescimento exponencial em todos os continentes, sendo considerado uma das
principais causas de morte no mundo (WHO, 2015).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez uma projeção de 27 milhões de
novos casos de câncer para o ano de 2030 em todo o mundo, e 17 milhões de mortes
pela doença. Os países em desenvolvimento serão os mais afetados, entre eles o Brasil
(INCA, 2016a).
No Brasil, o câncer de mama é o mais frequentemente diagnosticado e, a
principal causa de morte por carcinoma entre as mulheres, representando 23% dos casos
no total e 15,2% dos óbitos (INCA, 2016a).
Apesar de ser considerado uma doença de relativo bom prognóstico, se
diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer da mama
continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é
diagnosticada em estádios avançados. Contudo, as taxas de sobrevida são diferentes
quando a doença está restrita ao órgão de origem ou quando ocorre a metástase, logo o
câncer é classificado em estádios, o que representa um importante instrumento de
avaliação do prognóstico nestas pacientes (Cintra et al, 2008).
O tratamento do câncer tem por objetivo a cura e, quando esta não é possível, os
esforços se concentram em controlar a doença para prolongar a vida e preservar a
qualidade da mesma. Para o alcance destes objetivos, são propostos protocolos que
envolvem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal ou a combinação
destes, dependendo do tipo celular do órgão de origem e do grau de invasão do tumor
(Fallowfield, 2001, INCA, 2016d).
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No que diz respeito à radioterapia para tratamento do câncer de mama, suas
indicações mais usuais são no pós-operatório (após cirurgias radicais em pacientes com
alto risco de recidiva local e após cirurgias conservadoras em tumores invasivos, in situ,
e tumores ocultos da mama), no pré-operatório (carcinoma inflamatório e resposta
inadequada à quimioterapia neo-adjuvante), exclusiva (lesões inoperáveis ou no
carcinoma inflamatório) e paliativa (em metástases ósseas, ganglionares, cerebrais e
com compressão medular) (Leite, 1999). Apesar de reduzir os índices de recorrência do
câncer de mama, a radioterapia apresenta efeitos colaterais como a toxicidade aguda e
tardia. Os efeitos tóxicos ocorrem quando células normais localizadas dentro do campo
de tratamento sofrem dano (Tokatli et al., 2005, INCA, 2015d ).
A radiação danifica células por ionização direta do DNA e outros alvos celulares
e, por efeito indireto através da produção de radicais livres. Acredita-se que estes
ocasionam um desequilíbrio nos sistema oxidante-antioxidante, acarretando dano
agudo, médio e em longo prazo que pode resultar em neoplasias secundários (Koh et al,
2007).
A literatura vem apontando relação entre nutrientes com função antioxidante e a
terapêutica do câncer, haja visto o seu papel, na melhora do fluxo sanguíneo,
promovendo desta forma, oxigenação normal dos tecidos, tornando assim os tumores
mais suscetíveis à radiação (Moss, 2007), além de reduzirem os danos oxidativos e
reduzir a curto e a longo prazo os efeitos nocivos do tratamento do câncer (Nechuta et
al.,2011 ). Contudo, outros estudos postulam que os antioxidantes também sejam
capazes de ajudar a proteger as células cancerosas durante a radioterapia,
compromentendo a eficácia do tratamento (Bairati, 2005; Lawenda et al., 2008;
Siefried, 2004). Porém, os estudos que envolvem esta tematica não consideraram o
estádio do tumor, os tratamentos prévios à radioterapia e os efeitos adversos do
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tratamento radioterápico, sendo este fator de grande importância para elucidação da
questão que envolve os benefícios ou não dos antioxidantes durante este tipo de
tratamento.
A vitamina A se destaca na terapêutica do câncer, haja visto o seu papel
quimiopreventivo, antioxidante, além de reduzir os danos oxidativos e diminuir, em
curto e em longo prazo, os efeitos nocivos do tratamento do câncer (Nechuta et al.,
2011 ). Outros antioxidantes, como o zinco e o betacaroteno participam de maneira
sistemática do metabolismo desta vitamina. O zinco, por ser requerido para a síntese
hepática e secreção da proteína transportadora de retinol (RBP) e, em situações de
deficiência, a síntese de RBP pode estar prejudicada, resultando em carência secundária
de vitamina A (Ramalho et al., 2007).
Os carotenóides são designados como formas pró-vitamínicas, por sua
capacidade de bioconversão à retinol (IOM, 2001). A fração -caroteno é reconhecido
como o mais potente precursor de retinol (Burri, 2001; Rodriguez-Amaya, 2003, Coates
et al., 2005).
Essa tríade também se destaca por ação oncoprotetora. Pela inibição de
proliferação, efeitos no sistema imune e inibição da formação endógena de carcinógenos
(Bayer et al., 1996, Fiedor & Burda, 2014). Dentro deste contexto, o objetivo do
presente estudo é analisar em uma coorte de mulheres com câncer de mama, as
concentrações séricas e a inter-relação entre retinol, betacaroteno e zinco, segundo o
estádio da doença e da toxicidade aguda e tardia em diferentes tratamentos prévios à
radioterapia.
Mediante ao exposto, pretende-se gerar subsídios que possam auxiliar na
elucidação das atuais interrogantes que envolvem a ação do retinol, beta-caroteno e
zinco durante o tratamento desta neoplasia maligna mamaria.

3

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Epidemiologia e etiologia do Câncer de mama
O câncer é uma das doenças crônicas não transmissíveis que tem se destacado
por seu crescimento exponencial em todos os continentes, sendo considerado problema
de saúde pública mundial. Atinge milhões de pessoas no mundo sem distinção de classe
social, abrangem tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento e causa
impacto na vida dos indivíduos acometidos e de seus familiares (Nicolussi & Sawada ,
2009; ACS, 2014).
De acordo com a OMS, em 2012 houve 14,1 milhões de casos novos de câncer e
8,2 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. Em 2030, a carga global será de
21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de mortes por câncer (INCA, 2015)b. As
maiores incidências são observadas no Reino Unido, Austrália, Estados Unidos da
América (EUA) e Canadá (WHO, 2008). O impacto do câncer na população
corresponderá a 80% entre os países em desenvolvimento dos mais de 20 milhões de
casos novos são estimados para 2025.
No Brasil, para 2017, espera-se aproximadamente 596 mil novos casos de câncer
incluindo o de pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no
país (INCA, 2016a).
Dentre os diversos tipos de câncer, o câncer de mama se destaca por ser a
neoplasia maligna mais comum entre as mulheres e a mais frequentemente
diagnosticada, com estimativa de cerca de 1,67 milhões de casos novos no mundo a
cada ano (INCA, 2016b).
Apesar dos avanços no campo de prevenção e de tratamento do câncer de mama,
esta doença continua sendo a principal causa de morte por carcinoma entre as mulheres,
representando 25% dos casos no total e 14.388 óbitos. Em 2016, ocorreram 57.960
4

casos novos de câncer da mama, com um risco estimado de 56,2 casos a cada 100 mil
mulheres (INCA, 2016b).
O câncer de mama não tem uma causa única, pois diversos fatores estão
relacionados ao aumento do risco de desenvolver a doença, tais como: idade, fatores
endócrinos/história

reprodutiva,

fatores

comportamentais/ambientais

e

fatores

genéticos/hereditários (INCA, 2015a).
A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama. O acúmulo de
exposições ao longo da vida e, as próprias alterações biológicas com o envelhecimento,
elevam o risco. As taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e
posteriormente, ocorre de forma mais lenta (Anothaisintawee et al., 2013 ).
Dados clínicos, epidemiológicos e experimentais, têm demonstrado que o risco
de desenvolvimento de câncer de mama sem associação com o fator hereditário, está
fortemente relacionado à produção de esteroides sexuais. Condições endócrinas
moduladas pela função ovariana, como a menarca precoce (idade da primeira
menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 55 anos), primeira
gravidez após os 30 anos e nuliparidade. Bem como, o uso de contraceptivos orais
(estrogênio-progesterona) e terapia de reposição hormonal pós-menopausa (estrogênioprogesterona) (Tiezze, 2009; Borges et al., 2013).
Fatores relacionados ao comportamento e/ou ao ambiente, incluem a presença de
sobrepeso e de obesidade após a menopausa, a exposição à radiação ionizante e o
tabagismo que vem sendo estudado ao longo dos anos com evidência de que ele
aumente também o risco desse tipo de câncer (INCA, 2016)c.
Dentre os fatores ambientais, a dieta é considerada importante, pois alguns
compostos presentes nos alimentos participam tanto da promoção quanto da iniciação
do processo da carcinogênese, quanto na prevenção dessa doença. Os componentes
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antioxidantes são os mais destacados na literatura devido a sua ação anticarcinogênica
(Fernandes & Mafra, 2005).
Fatores genéticos/hereditários estão relacionados à presença de mutações em
determinados genes transmitidos na família, especialmente o BRCA1 e BRCA2. A
análise do histórico familiar revela, frequentemente, a existência de vários outros casos
da doença com características peculiares. Dentre essas características podemos citar a
existência de: parentes afetados em três gerações sucessivas; dois ou mais parentes de
primeiro grau com diagnóstico da doença no período da pré-menopausa; casos de câncer
de mama bilateral e; casos de câncer de mama em homens. A ocorrência de pelo menos
uma dessas características, no mesmo grupamento familiar, sugere a existência de
componente genético hereditário que predispõe à doença (Amendola & Vieira, 2005;
INCA, 2015c).
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2.2 Fisiopatologia e classificação do Câncer de mama
A carcinogênese é um processo complexo, que ocorre em múltiplas etapas, nas
quais as células se tornam malignas através de uma série de mutações progressivas e
cumulativas. Modificações epigenéticas, alterações celulares hereditárias, causada por
alterações como a metilação de DNA ou modificação da proteína histona associado ao
DNA, também pode afetar os padrões de expressão gênica e conduzir ao câncer (AdbelHafiz et al., 2015).
A condição fisiológica da célula exige equilíbrio entre as condições próoxidantes e antioxidantes. O rompimento do estado estacionário em favor da condição
pró-oxidante, favorece a formação de lesões celulares, sendo esta condição denominada
estresse oxidativo, tendo como consequência danos às biomoléculas como DNA,
lipídios, proteínas e carboidratos e, consequentemente, contribuindo para o surgimento
de diversas doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas, o câncer (Sener et al.,
2007). Além disso, o estresse oxidativo também pode estar envolvido com a progressão
clínica da neoplasia de mama (Borek, 2004).
As mutações surgem a partir de lesões provocadas pela interação de agentes
físicos, químicos e biológicos com o material genético. Embora as células possuam
mecanismos de reparo que removam, eficientemente, a maior parte das lesões
introduzidas em seu DNA, uma pequena parcela delas não chega a ser reparada ou se dá
de forma incorreta (George et al., 2016).
O processo de carcinogênese, em geral, é lento, podendo levar vários anos para
que uma célula prolifere e dê origem ao tumor clinicamente detectável. Esse processo é
composto de vários estágios, os quais são: estágio de iniciação, onde os genes sofrem
ação de fatores cancerígenos; estágio de promoção, onde os agentes oncopromotores
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atuam na célula já alterada e; estágio de progressão, caracterizada pela multiplicação
descontrolada e irreversível da célula iniciada (Block et al., 2015)e.
O câncer de mama tem origem na disfunção celular, que se caracteriza por
processo de multiplicação e de crescimento desordenado das células epiteliais, sendo
sua etiologia multifatorial e, envolve o desequilíbrio entre os fatores genéticos, os
dietéticos, os hormonais e os reprodutivos. Os mecanismos envolvidos na gênese dessa
doença ainda não estão totalmente esclarecidos. No entanto, sabe-se que existe
interação entre os fatores genéticos e ambientais (Peto, 2001).
Os fatores genéticos relacionados à mutações nos genes BRCA1 e BRCA2,
aumentam o risco e tem clara relação com o câncer de mama hereditário, de modo que
mulheres portadoras de mutações germinativas nestes genes, apresentam alto risco de
desenvolver, não apenas câncer de mama, mas também outros tipos de tumores como o
câncer de ovário (Capalbo et al., 2006).
As mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 são herdadas em padrão autossômico
dominante. Assim, a presença de uma cópia do gene alterado em cada célula mamária,
já é suficiente para aumentar o risco da doença. Contudo, a presença da mutação confere
somente maior risco, uma vez que nem todos os indivíduos portadores da mutação
desenvolverão a doença (Capalbo et al., 2006).
A maioria das neoplasias malignas da mama, é denominada adenocarcinomas,
pois têm origem nos ductos ou nos lóbulos da mama, que são tecidos glandulares. Os
dois tipos mais frequentes são o carcinoma ductal e o lobular (Oliveira et al., 2014).
O carcinoma ductal in–situ (CDIS) é o câncer da mama mais frequente,
caracterizado por ser não invasivo e por não ter a capacidade gerar mestátase. O
carcinoma ductal invasivo (CDI) é o tipo de câncer da mama invasivo mais frequente,
caracterizado por ser infiltrativo nos tecidos circundantes da mama, podendo
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disseminar-se pelos vasos sanguíneos atingindo outros órgãos. O carcinoma lobular insitu (CLIS) é classificado como um câncer da mama não invasivo. No entanto, as
mulheres com esta neoplasia têm tendência a desenvolver câncer da mama invasivo
(Oliveira et al., 2014).
Os subtipos moleculares de câncer de mama, quando comparado a parâmetros
tradicionais, como tamanho e grau do tumor e status linfonodal e, pode ser útil no
planejamento terapêutico e determinação de prognóstico das pacientes acometidas. O
câncer de mama pode ser dividido em quatro subtipos moleculares principais: Luminal
A, Luminal B, triplo-negativo e HER2+ (Reis-Filho & Pusztai, 2011).
O subtipo Luminal A possui melhor prognóstico, com taxas mais altas de
sobrevivência e baixas taxas de recorrência. Pelo fato destes tumores apresentarem
RE+, o tratamento para esses casos normalmente inclui terapia hormonal. O subtipo
Luminal B possui prognóstico mais reservado em relação ao subtipo luminal A, pois
normalmente são diagnosticadas com tumores em estádios mais avançados e com
linfonodos positivos, além de maior porcentagem de mutações de p53. O subtipo triplonegativo ocorre mais frequentemente em mulheres mais jovens e de descendência
africana. Este tipo de câncer possui um prognóstico pior em comparação com os
subtipos luminais, com relação à sobrevida em cinco anos. O subtipo HER2+, possui
apenas este gene positivo. Em 75% dos casos, esse tumor contém mutações da p53,
prognóstico é mais reservado, pois as pacientes estão propensas à recorrência frequente
e precoce, além de metástases. (Ribelles et al., 2013).
As taxas de sobrevida do câncer são diferentes quando a doença está restrita ao
órgão de origem ou quando ocorre metástase. Logo, o câncer é classificado em estádios
(INCA, 2016d). A sobrevida média após cinco anos, na população de países
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desenvolvidos, tem apresentado um discreto aumento, cerca de 85%. Entretanto, nos
países em desenvolvimento, a sobrevida é em torno de 60% (INCA, 2016a).
Esta classificação foi desenvolvida por Pierre Denoix na França durante os anos
de 1943 e 1952. Até os dias atuais, o estadiamento representa importante instrumento de
avaliação do prognóstico em mulheres com câncer de mama e, possibilita a escolha do
tratamento de acordo com a progressão da neoplasia (Ribeiro, 2014).
Dados nacionais do INCA (2012) e regionais através do trabalho de Borges et
al., (2013) em Santa Catarina constataram predominância do estádio II no momento do
diagnóstico. Entretanto, estas prevalências podem variar em outras regiões do país,
como no estudo de Soares et al., (2012) em Minas Gerais, onde encontraram maior
prevalência no estádio III e IV no momento do diagnóstico do câncer de mama.
A neoplasia de mama é classificada de acordo com as características do tumor
primário (T), características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão
em que o tumor se localiza (N) e presença ou ausência de metástases à distância (M)
(INCA, 2015)d. Estes parâmetros recebem graduações geralmente de T0 a T4, de N0 a
N3 e de M0 a M1, respectivamente (Quadro 1). O agrupamento das possíveis
combinações formam o estádios da doença classificados de 0 a IV (Quadro 2).

10

Quadro 1 - Classificação clínica do câncer de mama pelo sistema TNM
(Continua)
Classificação

Descrição (T - Tumor)

TX

O tumor primário não pode ser avaliado

T0

Sem evidência de tumor primário
Carcinoma in situ: carcinoma intraductal ou carcinoma lobular in situ ou doença de Paget da papila

Tis

sem tumor

T1

Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão

T1a

Tumor com 0,5 cm ou menos em sua maior dimensão

T1b

Tumor com mais de 0,5 cm e até 1 cm em sua maior dimensão

T1c

Tumor com mais de 1 cm e até 2 cm em sua maior dimensão

T2

Tumor com mais de 2 cm e até 5 cm em sua maior dimensão

T3

Tumor com mais de 5 cm em sua maior dimensão

T4

Tumor de qualquer tamanho, com extensão direta à parede torácica ou à pele extensão para parede
torácica

T4a

Extensão à parede torácica

T4b

Edema ou ulceração da pele da mama ou nódulos cutâneos satélites, Confinados à mesma mama

T4c

T4a e T4b associados

T4d

carcinoma inflamatório

Classificação

Descrição (N - Linfonodais regionais)

NX

Os linfonodos regionais não podem ser avaliados (por ex. foram removidos previamente)

N0

Ausência de metástases nos linfonodos regionais

N1

Metástase em linfonodo(s) auxiliar(es) homolateral (is) móvel (is)

N2

Metástase em linfonodo(s) axilar(es) homolateral(is) fixo(s) ou metástase clinicamente
aparente*em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) homolateral(is), na ausência de evidência clínica
de metástase em linfonodo(s) axilar(es)

N2a

Metástase nos linfonodos axilares homolaterais fixos uns aos outros ou a outras estruturas

N2b

Metástase clinicamente aparente em linfonodo(s) mamário(s) interno(s), na ausência de evidência
clínica de metástase em
linfonodo(s) axilar(es)
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Quadro 1 - Classificação clínica do câncer de mama pelo sistema TNM
(Continuação)
Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es) homolateral(ais) com ou sem envolvimento
delinfonodo(s) axilar(es); ou clinicamente aparente* em linfonodo(s) mamário(s) interno(s)
homolateral(is), na presença de evidência clínica de metástase em linfonodo(s) axilar(es); ou
N3

metástase em linfonodo(s) supraclavicular(es) homolateral(is) com ou sem envolvimento de
linfonodo(s) axilar(es) ou mamário(s) interno(s)

N3a

Metástase em linfonodo(s) infraclavicular(es)

N3b

Metástase em linfonodo(s) mamário(s) interno(s) e axilares

N3c

Metástase em linfonodo(s) supraclavicular(es)

Classificação

Descrição (M - Metástases a distância)

MX

A presença de metástases a distância não pode ser avaliada

M0

Ausência de metástases a distância

M1

Metástases a distância (incluindo as metástases nos linfonodos supraclaviculares)
Fonte: UICC (INCA , 2004).
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Quadro 2 - Estadiamento do câncer de mama em função das diversas combinações
possíveis pelo sistema TNM.
Estadiamento

T

N

M

Estádio 0

Tis

N0

M0

T1

N0

T0
T1
T2

N1
N1
N0

M0
M0
M0

T2

N1

M0

T3

N0

M0

T0
T1
T2

N2
N2
N2

M0
M0
M0

T3

N1,N2

M0

T4
Qualquer T

Qualquer N
N3

M0
M0

Qualquer T

Qualquer N

M1

Estádio I

Estádio IIa

M0

Estádio IIb

Estádio IIIa

Estádio IIIb

Estádio IV
Fonte: UICC (INCA, 2004)
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2.3 Tratamento do câncer de mama
A terapêutica do câncer de mama tem por objetivo a cura e, quando esta não é
possível, os esforços se concentram em controlar a doença para prolongar a vida e
preservar a qualidade da mesma. Para o alcance destes objetivos, são propostos
protocolos que envolvem cirurgia, radioterapia, hormônio terapia, quimioterapia ou a
combinação destes, dependendo do tipo celular do órgão de origem e do grau de
invasão do tumor (Fallowfield, 2001, INCA, 2015e).
O carcinoma mamário pode ser diagnosticado de diferentes formas, sendo as
mais eficazes na detecção precoce: a mamografia, que é considerada, hoje, o
instrumento mais efetivo para diagnóstico; o exame clínico, que é um importante
método de detecção precoce e que, associado à mamografia, pode aumentar a taxa de
sobrevida (Costa et al., 2015).
A maioria das pacientes com câncer de mama em estádio I e II são candidatas à
cirurgia conservadora (Tiezze 2007), que tem por finalidade promover o controle local
da doença e de sua disseminação venosa e linfática (Meattini et al., 2016). O tratamento
cirúrgico vai desde a tumorectomia até a mastectomia, associadas ou não à retirada dos
linfonodos axilares (Rett et al., 2012).
A cirurgia conservadora da mama pode ser executada utilizando duas técnicas
clássicas. A quadrantectomia, que é definida como ressecção de todo o setor mamário
correspondente ao tumor, incluindo a pele e a fáscia do músculo peitoral maior. A
tumorectomia ou lumpectomia consiste na remoção de todo o tumor com uma margem
de tecido mamário livre de neoplasia ao seu redor. Do ponto de vista oncológico, ambas
as técnicas são consideradas métodos seguros (Tiezze 2007).
O termo quimioterapia geralmente se refere às drogas ditas citotóxicas. A terapia
antineoplásica ou antiblástica agem sistematicamente em nível celular, mais
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especificamente em células que estão em processo de crescimento e divisão celular
ativa, interferindo no processo de crescimento e divisão das células. O benefício da
quimioterapia é dependente de múltiplos fatores, incluindo o tamanho do tumor, o
número de linfonodos envolvidos, a presença de receptores de estrogênio ou
progesterona e a quantidade de proteína HER2 produzida pelas células cancerígenas
(ACS, 2014).
Os quimioterápicos não atuam exclusivamente sobre as células tumorais, mas
também atuam sobre as células normais. Porém, causam maiores danos às células
malignas, devido às diferenças quantitativas entre os processos metabólicos destes dois
tipos celulares (Almeida, 2004). Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos
dependem do tempo de exposição e da concentração plasmática do fármaco. A
toxicidade é variável para os diversos tecidos e depende do fármaco utilizado. Nem
todos os quimioterápicos ocasionam efeitos indesejáveis, tais como mielodepressão,
alopecia e alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia) (Almeida, 2004;
INCA, 2015e).
No que diz respeito à radioterapia, este é um método capaz de destruir células
tumorais, empregando feixe de radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de
radiação é aplicada, em um determinado tempo, a um volume de tecido que engloba o
tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às
células normais circunvizinhas, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada
(Motta, 2006; INCA, 2015e).
As radiações ionizantes são eletromagnéticas ou corpusculares e carregam
energia. Ao interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons rápidos que ionizam o
meio e criam efeitos químicos como a hidrólise da água e a ruptura das cadeias de
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DNA. A morte celular pode ocorrer então por variados mecanismos, desde a inativação
de sistemas vitais para a célula até sua incapacidade de reprodução (INCA, 2015e).
No que diz respeito à radioterapia para tratamento do câncer de mama, suas
indicações mais usuais são no pós-operatório (após cirurgias radicais em pacientes com
alto risco de recidiva local e após cirurgias conservadoras em tumores invasivos, in situ,
e tumores ocultos da mama), no pré-operatório (carcinoma inflamatório e resposta
inadequada à quimioterapia neo-adjuvante), exclusiva (lesões inoperáveis ou no
carcinoma inflamatório) e paliativa (em metástases ósseas, ganglionares, cerebrais e
com compressão medular) (Leite, 1999). Apesar de reduzir os índices de recorrência do
câncer de mama, a radioterapia apresenta efeitos colaterais como à toxicidade aguda e
tardia (INCA, 2011). Os efeitos tóxicos ocorrem quando células normais, localizadas
dentro do campo de tratamento, sofrem dano, podendo ocasionar reações como
pneumonite, fadiga, dermatite, hiperpigmentação da pele, fraturas de costelas e fibrose
pulmonar (Tokatli et al, 2005).
Os efeitos agudos são observados nos tecidos que apresentam maior capacidade
proliferativa, como as gônadas, a epiderme, as mucosas do trato digestivo, urinário e
genital e, a medula óssea. Eles ocorrem somente se estes tecidos estiverem incluídos no
campo de irradiação e, podem ser potencializados pela administração simultânea de
quimioterápicos. Manifestam-se clinicamente por anovulação ou azoospermia,
epitelites, mucosites e mielodepressão (leucopenia e plaquetopenia) e devem ser
tratados sintomaticamente, pois geralmente são bem tolerados e reversíveis (INCA,
2016e).
A toxicidade aguda (durante e após até 90 dias do tratamento) e tardia (após 90
dias do tratamento) é avaliada de acordo com a escala para toxicidade aguda da
Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e para toxicidade tardia RTOG/EORTC
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(European Organization for Research and Treatment of Cancer) (Quadros 3 e 4). Em
ambos, 0 significa ausência de efeitos da radiação e 5 significa que os efeitos podem
levar à morte (Cox et al., 1995) (Cox et al, 1995)
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Quadro 3 - Critérios de Escore de Morbidade Aguda da Radiação (RTOG)
Toxicidade aguda cutânea
Escore
Órgão

0

1

2

Atrofia leve

3

4

Atrofia
moderada

Mudança de
pigmentação Telangiectasia
moderada
Atrofia grave

Alguma
Pele

Sem

perda do

Perda total do

alterações

cabelo (na

cabelo (na

área de

área de

Telangiectasia

irradiação)

irradiação)

intensa

Ulceração

Fonte: Adaptado com base no RTOG (Cox et al., 1995)
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Quadro 4 - Critérios de Escore de Morbidade Tardia da Radiação (EORTC)
Toxicidade tardia cutânea
Escore
Órgão

0

1

2

Atrofia leve

3

4

Atrofia
moderada

Mudança de
pigmentação Telangiectasia
moderada
Atrofia grave

Alguma
Pele

Sem

perda do

Perda total do

alterações

cabelo (na

cabelo (na

área de

área de

Telangiectasia

irradiação)

irradiação)

intensa

Ulceração

Fonte: Adaptado com base no EORTC (Cox et al., 1995)
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2.4 Retinol, beta-caroteno e zinco no câncer de mama
Vitamina A é um termo genérico utilizado para designar qualquer composto com
atividade biológica de retinol, enquanto o termo retinóides inclui, tanto as formas de
ocorrência natural da vitamina A, como os muitos análogos sintéticos do retinol com ou
sem atividade biológica (Blomhoff,1991).
Os ésteres de ácido graxo (ésteres de retinila), quando atingem o lúmen do
intestino delgado, sofrem hidrólise catalisada pela enzima hidrolase éster de retinil,
situada na superfície externa da membrana celular da mucosa intestinal. O retinol
resultante dessa hidrólise penetra no interior da célula, onde é reesterificado com ácidos
graxos de cadeia longa e transportado como componente dos quilomícrons, via linfática
para os rins, para os músculos e especialmente para o fígado. Do retinol absorvido, 80 a
90% são depositados no fígado, nas células estreladas principalmente na forma de éster
de retinila. Do fígado, os ésteres de retinila são mobilizados para atender as
necessidades dos tecidos, sendo hidrolisado a retinol na circulação (Cozzolino, 2016,
Blomhoff, 1994). No interior dos hepatócitos, os ésteres de retinila são hidrolisados e, o
retinol formado é transferido para o retículo endoplasmático, onde se liga à proteína
ligadora de retinol (RBP4), sendo esta proteína responsável pelo transporte dessa
vitamina para tecidos periféricos, objetivando satisfazer as necessidades de vitamina A
do organismo (Mongan e Gudas, 2007).
O zinco é um elemento mineral essencial para a síntese de RBP e, portanto, para
mobilização e transporte da vitamina A das reservas hepáticas para a circulação. Em
situações de deficiência de zinco, a síntese de RBP pode estar prejudicada, resultando
em carência secundária de vitamina A (Ramalho et al, 2007). O zinco pode ainda
influenciar a conversão de beta-caroteno em retinol por meio da enzima retinal redutase,
que é dependente desse mineral (Cozzolino, 2012).
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Os retinóides são essenciais para processos importantes no organismo como a
visão, função imune, reprodução e manutenção do tecido epitelial (Fields et al., 2007).
Além disso, atuam na regulação do crescimento celular, diferenciação e apoptose em
vários tipos de células (Simeone e Tari, 2004).
Os retinóides são quimioprotetores importantes devido ao seu controle na
diferenciação, proliferação celular e apoptose, sendo capazes de atuar na proteção
efetiva contra a ativação da PKC, a qual é responsável pela regulação de várias funções
celulares, tais como proliferação, expressão gênica, ciclo celular, migração e apoptose.
Os retinóides reduzem a atividade ou inativam a PKC, ocasionando redução do fenótipo
maligno (WCRFI, 2007).
Estudos demonstram que mulheres com câncer de mama tendem a apresentar
maior deficiência de retinol. Sato et al., (2002), observaram que mulheres com câncer
de mama possuíam menores concentrações séricas de retinol quando comparadas com o
grupo controle. Este achado foi corroborado pelos estudos de Rulla et al., (2005); Kabat
et al., (2009), que encontraram

relação inversa entre as concentrações séricas de

retinóides e o câncer de mama.
O zinco e o retinol exercem efeito sistêmico e direto sobre as células malignas,
além de estarem relacionados ao sistema imune, e podem influenciar o desenvolvimento
e progressão do câncer. Além disso, os autores relatam efeitos diretos de ambos os
micronutrientes relacionados à transformação de células normais em células malignas e
na progressão destas no organismo (Franklin e Costello, 2009). Este mineral, além de
participar do metabolismo do retinol, atua tanto na indução da apoptose em câncer de
mama, quanto na homeostase de células cancerígenas (Renty et al., 2009).
As baixas concentrações de zinco tem sido encontradas em indivíduos com
neoplasia (Veras et al., 2011). Desta forma, Kuo et al., (2002) encontraram baixa
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concentração de zinco plasmático em mulheres com câncer de mama comparadas com o
grupo controle e, sugeriu que o zinco poderia ser usado como possível marcador
prognóstico e terapêutico neste tipo de câncer.
Os carotenoides são designados como formas pró-vitamínicas, por sua
capacidade de bioconversão à retinol (IOM, 2001). A fração -caroteno é reconhecido
como o mais potente precursor de retinol (Burri, 2001; Rodriguez-Amaya, 2003, Coates
et al., 2005).
Os mecanismos de ação dos carotenóides, que contribuem para os efeitos
anticancerígenos, incluem atividade antioxidante, inibição de proliferação, efeitos no
sistema imune e inibição da formação endógena de carcinógenos (Fiedor & Burda,
2014). Estudos experimentais sugerem que os carotenóides inibem a progressão do
tumor e reduzem a proliferação, tanto de receptor de estrogênio positivo (ER+), quanto
estrogênio negativo (ER-) em células de câncer da mama (Eliassen et al., 2015).

2.5 O papel do retinol, beta-caroteno e zinco na terapêutica do câncer de mama
O tratamento do câncer de mama é planejado de acordo com o estadiamento
clínico da doença, sendo normalmente utilizando a cirurgia, quimioterapia e
radioterapia. Porém, os mesmos são capazes de elevar a produção de radicais livres e
consequentemente levar a depleção dos antioxidantes pelo aumento do estresse
oxidativo (Santos e Cruz, 2001).
A radiação é um dos tratamentos mais utilizados para este tipo de neoplasia
(INCA, 2015) e sua ação ocorre através de alterações nas células por ionização direta do
DNA e outros alvos celulares e, por efeito indireto através da produção de radicais
livres. Acredita-se que estes ocasionam um desequilíbrio nos sistema oxidante-
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antioxidante, acarretando dano agudo, médio e em longo prazo que pode resultar, até
mesmo, em cânceres secundários (Koh et al, 2007). Além disso, os radicais livres
podem agravar as comorbidades pré-existentes ao câncer ou emergir como um resultado
do tratamento em si (Moss, 2007).
Moss (2007) demonstrou que pacientes com câncer de mama apresentaram
menores concentrações de vitamina A (retinol e β-caroteno) e o mineral zinco durante
radioterapia. Weijl et al., (1997) observaram que as concentrações de antioxidantes
endógenos mantiveram-se depletados por vários meses após a irradiação.
Os antioxidantes são substâncias capazes de reverter os danos causados pelo
efeito oxidante dos radicais livres nos tecidos corporais (Scheibmeir et al., 2005).
Recentemente, a literatura vem apontando relação entre nutrientes com função
antioxidante e a terapêutica do câncer, haja visto o seu papel, na melhora do fluxo
sanguíneo promovendo, desta forma, oxigenação normal dos tecidos, tornando assim os
tumores mais suscetíveis à radiação

(Moss, 2007), além de reduzirem os danos

oxidativos e reduzir a curto e a longo prazo os efeitos nocivos do tratamento do câncer
(Nechuta et al.,2011 ). Contudo, outros estudos postulam que os antioxidantes também
sejam capazes de ajudar a proteger as células cancerosas durante a radioterapia,
compromentendo a eficácia do tratamento (Bairati, 2005; Lawenda et al., 2008;
Siefried, 2004). Porém, os estudos que envolvem esta temática não consideraram o
estádio do tumor, os tratamentos prévios à radioterapia e os efeitos adversos do
tratamento radioterápico, sendo estes fatores de grande importância para elucidação da
questão que envolve os benefícios ou não dos antioxidantes durante este tipo de
tratamento.
Outros autores defendem ainda que altas doses de antioxidantes inibem o
crescimento e causam diferenciação e apoptose em várias linhagens celulares tumorais
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malignas em cultura, sem afetar as células normais (Jha et al., 1999; Borek, 2004), em
contraste, doses baixas destes micronutrientes podem até estimular o crescimento de
alguns tumores (Prasad et al., 2002).
Nesse contexto, o retinol se destaca por sua atividade antioxidante, pró-apoptotica
e anti-proliferativa (Doldo et al., 2015) e, por reduzir o crescimento e a divisão celular
favorecendo a morte das células tumorais (Prassad et al., 2004). Além disso, tem sido
observado o seu papel adjuvante no tratamento radioterápico, tornando-o mais eficaz
contra a progressão da doença, além da redução dos efeitos colaterais (Chen et al.,
2014).
Os carotenoides possuem atividade antioxidante por neutralizar radicais peroxil,
além do oxigênio singleto, reduzindo a oxidação do DNA e lipídios. Os mecanismos de
ação que contribuem para os seus efeitos anticancerígenos incluem atividade
antioxidante, inibição de proliferação, efeitos no sistema imune e inibição da formação
endógena de carcinógenos (Bayer et al., 1996, Burda, 2014).
O zinco apresenta importante ação antioxidante. Bem como, apresenta funções no
metabolismo e interação com células malignas, particularmente com relação a apoptose
(Dhawan e Chadha, 2010).
Um estudo experimental mostrou que altas doses de retinol e beta-caroteno
administradas em combinação com a radioterapia, produziram uma taxa de cura maior
que 90% em camundongos com câncer de mama (Prasad et al, 2002).
Ainda que os estudos, envolvendo esses antioxidantes de forma isolada, tem
apresentado resultados promissores na terapêutica do câncer, atualmente não tem sido
considerado a relação entre o retinol, o beta-caroteno e o zinco, que além de potentes
antioxidantes e, intimamente ligados ao sistema imunológico, apresentam inter-relação,
pois o zinco é requerido para a síntese hepática e secreção da proteína transportadora de
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retinol (RBP) e em situações de deficiência, a síntese de RBP pode estar prejudicada,
resultando em carência secundária de vitamina A, (Ramalho et al., 2007). Outro fator
importante, é que baixa regulação da RBP ocorre em tumores da mama e compromete a
atividade do retinol, levando à perda de diferenciação celular e contribui na progressão
do tumor (Doldo et al., 2015).
Além disso, quanto melhor o estado nutricional de retinol, menor será o
requerimento de beta-caroteno para manutenção das concentrações séricas de vitamina
A, por ser este o mais potente precursor de retinol (Rodriguez-amaya, 2003),
permanecendo mais disponível para atuação como antioxidante importante no controle
do câncer.
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3. JUSTIFICATIVA
Os micronutrientes com função antioxidante tem se destacado na literatura
científica devido a sua atuação quimiopreventiva e protetora das células normais
durante os tratamentos que envolvem o câncer de mama. Contudo, a utilização da
terapia antioxidante durante o tratamento desta doença é controverso. Entretanto, ainda
são escassos estudos prospectivos que considerem a inter-relação entre os antioxidantes
e as diferentes modalidades de tratamento desta neoplasia, a influência dos diferentes
estádios da doença e os efeitos tóxicos agudo e tardio do tratamento radioterápico, que
são capazes de comprometer a evolução clínica e prognóstica de pacientes com esta
neoplasia maligna mamária. A abordagem apresentada por este estudo objetiva
proporcionar melhor compreensão do estado nutricional de retinol, beta-caroteno e
zinco em pacientes com câncer de mama, visando contribuir com elementos que possam
auxiliar no atendimento nutricional antes e após diferentes fases do tratamento
radioterápico, a fim de potencializar os benefícios do mesmo e minimizar os efeitos
adversos da radiação às células normais.

26

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar as concentrações séricas e a relação entre retinol, beta-caroteno e zinco
em mulheres com câncer de mama, segundo o estádio da doença e da toxicidade aguda e
tardia do tratamento radioterápico, considerando diferentes modalidades de tratamentos
prévios a radioterapia.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Investigar a influência das diferentes modalidades de tratamentos do câncer de
mama, realizados previamente ao tratamento radioterápico sobre as concentrações
séricas de retinol, beta-caroteno e zinco antes e após tratamento radioterápico;
 Avaliar a relação e a inter-relação entre as concentrações séricas de retinol, e
zinco de acordo com o estadiamento do câncer de mama em diferentes
modalidades de tratamentos prévios a radioterapia;
 Analisar a influência da toxicidade aguda e tardia do tratamento radioterápico
sobre as concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco em diferentes
modalidades de tratamentos prévios a radioterapia;
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5. Métodos
5.1 Desenho do Estudo e Casuística
Trata-se de um estudo longitudinal em uma coorte de mulheres com câncer de
mama, submetidas previamente à cirurgia conservadora, quimioterapia ou cirurgia
conservadora associada com a quimioterapia, sendo estas avaliadas nos períodos prétratamento, 7 e 120 dias após radioterapia.
O estudo investigou mulheres com câncer de mama, com idade superior a 20
anos (WHO, 2004) independentemente de sua etnias, classes e grupos sociais,
submetidas a tratamento radioterápico em uma clínica particular situada no município
de Niterói, no período compreendido entre outubro 2010 a dezembro de 2012 que
atendessem aos critérios de inclusão e concordassem em participar do estudo.
A amostra foi composta por 230 pacientes de acordo com a demanda espontânea
ao serviço, no período estabelecido para a coleta de dados. Os indivíduos elegíveis
foram abordados por um dos pesquisadores que fazem parte da equipe do projeto e sua
inclusão foi realizada mediante autorização formal, através da assinatura de termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) após informações sobre os objetivos e
procedimentos do estudo, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Saúde (1987). Participaram do estudo as mulheres que presentes em todas
as etapas do estudo.

5.2 Critérios de inclusão
Mulheres com câncer de mama, adultas (> 20 anos) (WHO, 2004) que
apresentassem neoplasia maligna confirmada por laudo histopatológico atestada por
médico patologista, estadiamento clínico de doença entre I-III, sem evidências clinico-

28

radiológicas de metástases à distância e que tivessem indicação de radioterapia externa
solicitada por médico assistente com concordância de médico radio-oncologista.

5.3 Critérios de Exclusão
Foram excluídos do estudo as pacientes que apresentaram síndromes
disabsortivas, infecções agudas e crônicas, doenças hepáticas, insuficiência renal,
diabetes mellitus, pacientes em uso ou que utilizaram nos últimos 6 meses suplemento
contendo

retinol, beta-caroteno e/ou zinco. Adicionalmente, os que não se

submeteram ao controle clínico periódico pós-tratamento, foram a óbito não
relacionado à doença neoplásica ou com inexistência de dados em prontuário médico.

5.4 Formação dos Grupos
A amostra foi constituída de pacientes com câncer de mama, sendo estas
avaliadas nos períodos pré-tratamento (T0), 7 (T1) e 120 (T2) dias após o término do
tratamento radioterápico, sendo distribuída em três grupos, considerando o tratamento
antineoplásico prévio a radioterapia:

 Grupo 1 (Cirurgia conservadora): Formado por pacientes que foram
submetidos a cirurgia conservadora previamente ao tratamento radioterápico;
 Grupo 2 (Quimioterapia): Formado por pacientes que foram submetidas a
quimioterapia previamente ao tratamento radioterápico;
 Grupo 3 (Cirurgia conservadora e Quimioterapia): Formado por pacientes
que foram submetidas a cirurgia conservadora e a quimioterapia previamente ao
tratamento radioterápico.
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5.5 Instrumentos de Coleta de Dados
O instrumento empregado na coleta de dados foi um formulário preenchido por
um único entrevistador (Anexo 2), por meio de entrevista e consulta a prontuários.

5.6 Avaliações Bioquímicas
Foram coletadas amostras de sangue para a dosagem de retinol, beta-caroteno e
zinco, sendo realizada na consulta prévia a radioterapia (T0), uma semana após o
procedimento radioterápico (T1) e 4 meses após o tratamento radioterápico (T2).
As amostras foram prontamente centrifugadas (3.000 RPM) para separação e
extração do soro. O soro extraído foi transferido para Ependorfs previamente rotulados
e identificados com tinta indelével, envolvidos em papel alumínio e novamente
etiquetados, para armazenamento imediato em freezer, a uma temperatura de -20o C, no
Instituto de Nutrição/UFRJ. Posteriormente, as amostras foram encaminhadas para o
Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Medicina /UFRJ devidamente protegidas
da oxidação e da irradiação ultravioleta, para quantificação retinol, beta-caroteno e
zinco.

5.6.1 Avaliação do Estado Nutricional de Retinol e beta-caroteno
Foram coletadas amostras de aproximadamente 5 ml de sangue em tubo
heparinizado, após jejum mínimo de 8 horas. O método para quantificação do retinol e
beta-caroteno foi a cromatografia líquida de alta eficiência por detector ultravioleta
(CLAE-UV).
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No presente estudo, foi considerado adequado o valor de retinol sérico  1,05
mol/L, sendo o ponto de corte < 1,05 mol/L utilizado para indicar deficiência de
vitamina A (WHO, 1996). O ponto de corte utilizado para indicar inadequação dos
valores séricos de beta-caroteno foi < 50 µg/L (WHO, 1996).

5.6.2 Avaliação do Estado Nutricional de Zinco
O sangue coletado para a quantificação de zinco ocorreu em tubo Vacutainer
para elementos-traço, após jejum mínimo de 8 horas. Todo o material utilizado na coleta
e no armazenamento estava livre de contaminação por metais: luvas de silicone sem
talco, pontas de pipeta e tubos, previamente esterilizados com água deionizada e ácido
nítrico, secos em estufa. O método para quantificação de zinco foi à espectrofotometria
de absorção atômica (chama). O ponto de corte utilizado para indicar inadequação dos
valores séricos de zinco foi < 580 µg/L, sendo considerado adequado o valor  580
µg/L (Hotz et al, 2003).
5.7 - Radioterapia
A radioterapia adjuvante foi realizada em Acelerador Linear de fótons 6MV, o
planejamento dosimétrico e o delineamento de volumes alvos foram realizados em
sistema de planejamento tridimensional (CAT 3D), através de imagem tomográficas
adquiridas com o paciente em posição de tratamento sobre a prancha de mama (Breast
board). O volume clínico alvo (CTV – clinical target volume) planejado incluiu toda
mama residual homolateral ou parede torácica, com ou sem cadeias de drenagens
linfáticas regionais. Os limites de delineamento da mama residual ou parede torácica
foram definidos medialmente pela borda lateral do esterno, lateralmente pela linha
axilar média, inferiormente pelo sulco inframamário, superiormente pela borda inferior
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da clavícula. O volume alvo de planeamento (PTV - planning target volume) foi
definido acrescendo margem de 5 a 10 mm a partir do CTV, respeitando o limite da
pele. Todas as pacientes foram tratadas no pós-operatório, sendo adotado o
fracionamento convencional de 50 Gy em 25 frações, 5 vezes por semana. A dose de
reforço no leito tumoral (Boost) foi indicada para pacientes submetidas à cirurgia
conservadora com maior risco de recidiva local, como margens inadequadas e/ou
presença de extenso componente intraductal, sendo 10 Gy em 5 frações (MS, 2001).

5.8 Estadiamento
O estadiamento do câncer de mama é baseado na classificação dos Tumores
Malignos (TNM), proposta pela União Internacional Contra o Câncer (UICC),
conforme as características do tumor primário, dos linfonodos das cadeias de drenagem
linfática do órgão em que o tumor se localiza, e a presença ou ausência de metástases à
distância (MS, 2004).

5.9 Toxicidade
Foi considerada a toxicidade aguda cutânea (durante e após até 90 dias do
tratamento) e tardia (após 90 dias do tratamento) é avaliada de acordo com a escala para
toxicidade aguda da Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e para toxicidade
tardia RTOG/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)
(Cox et al, 1995).

5.10 Questões Éticas
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (CEP_HUcFF UFRJ 191/09) (Anexo 3). A inclusão de cada
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paciente no projeto foi realizada mediante autorização formal, através da assinatura de
termo de consentimento após esclarecimento sobre os objetivos e procedimentos do
projeto por parte do pesquisador. O consentimento foi obtido do paciente. O
pesquisador se comprometeu em obedecer aos dispositivos da resolução 196/96 do
CNS.
Os resultados do estudo foram mantidos em sigilo, sendo apresentados em
conjunto em eventos e publicações científicas, não sendo possível a identificação dos
indivíduos que participaram do mesmo. Os resultados advindos do estudo são de
exclusiva responsabilidade do pesquisador e de sua equipe de trabalho.

5.11 Análise Estatística
Para análise dos dados foi avaliado inicialmente o tipo de distribuição da
amostra (normal ou não normal), sendo posteriormente empregados os testes estatísticos
referentes a cada tipo de distribuição. Em caso de distribuição normal foram
empregados: teste Qui-Quadrado para avaliar a associação entre variáveis categóricas,
teste t–Student para a comparação entre as variáveis contínuas e coeficiente de
correlação de Pearson. Para as comparações múltiplas das variáveis numéricas entre
três ou mais grupos foi realizado o teste ANOVA. Em caso de distribuição não normal
foram empregados: Teste de Kruskal-Wallis; Teste de Friedman, Teste de Wilcoxon,
Teste de Mann-Whitney e correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi
de 5%. A análise estatística foi efetuada através do Pacote Estatístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows versão 17.
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6. RESULTADOS

ARTIGO 1
Redução das concentrações séricas e a inter-relação entre retinol, beta-caroteno e
zinco segundo estadiamento e diferentes modalidades de tratamentos em mulheres com
câncer de mama.
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Resumo
Introdução: Os procedimentos utilizados para tratamento do câncer de mama são
capazes de elevar a produção de radicais livres, aumento do estresse oxidativo e
depleção de antioxidantes. Objetivos: investigar a inter-relação entre as concentrações
séricas de retinol, beta-caroteno e zinco, segundo o estádio do câncer de mama
considerando diferentes modalidades de tratamentos prévios a radioterapia. Métodos:
Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal em uma coorte de pacientes
com câncer de mama pré radioterapia. As pacientes foram divididas em 3 grupos: G1
submetidas a cirurgia conservadora, G2 submetidas a quimioterapia, e G3 submetidas a
cirurgia conservadora e quimioterapia. As concentrações séricas de retinol e betacaroteno foram quantificadas por cromatografia liquida de alta eficiência com detector
ultravioleta, e o zinco por espectrofotometria de absorção atômica. O estadiamento do
câncer de mama (I-III) foi baseado na classificação dos Tumores Malignos (TNM),
proposta pela União Internacional Contra o Câncer (UICC). Resultados: Foram
avaliadas 230 pacientes, com média de idade de 63,6 anos (+ 9,3). Na amostra
predominou o estádio II do câncer de mama. Observou-se que as concentrações séricas
dos micronutrientes avaliados reduziram à medida que aumentou o nível do
estadiamento da doença. Em todos os estádios e em todos os grupos avaliados os
maiores percentuais de deficiência ocorreram nas concentrações séricas de zinco e
retinol. A cirurgia de forma isolada exerceu maior impacto negativo sobre as
concentrações séricas de retinol. A cirurgia combinada com quimioterapia exerceu
maior efeito negativo sobre as concentrações séricas de beta-caroteno e zinco. Houve
uma inter-relação positiva entre as concentrações de zinco, retinol e beta-caroteno,
demostrando a inter-relação entre esses micronutrientes. Conclusão: Houve redução
significativa das concentrações séricas de retinol, de beta-caroteno e de zinco, de acordo
com o aumento do estadiamento do câncer de mama. Dentre os tratamentos prévios à
radioterapia, a cirurgia combinada ou não com a quimioterapia exerceram maior
impacto negativo sobre todos os micronutrientes estudados.
Palavras-chave: câncer de mama, estádio, retinol, beta-caroteno, zinco, quimioterapia,
cirurgia conservadora.
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INTRODUÇÃO
O câncer de mama é um dos tumores malignos do sexo feminino que ocorre
mais frequentemente. De acordo com a Agência Internacional de Investigação do
Câncer (IARC), cerca de 1,7 milhões de mulheres foram diagnosticadas com câncer de
mama, com 522.000 mortes relacionadas1.
Apesar de ser considerado um câncer de relativo bom prognóstico, se
diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer da mama
continuam elevadas no Brasil2. Contudo, as taxas de sobrevida são diferentes quando a
doença está restrita ao órgão de origem ou quando ela se estende a outros órgãos, logo o
câncer é classificado em estádios3, o que representa um importante instrumento de
avaliação do prognóstico nestas pacientes4.
O tratamento do câncer objetiva a cura, e quando esta não é possível, os esforços
se concentram em controlar a doença na intenção de prolongar a vida e preservar a
qualidade da mesma. Para alcançar este objetivo, são propostos protocolos de
tratamentos que envolvem cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou a combinação
destes5,6. Os tratamentos desta doença são capazes de aumentar a síntese de radicais
livres, reduzir os antioxidantes intrínsecos, e agravar as comorbidades pré-existentes ao
câncer ou emergir como um resultado do tratamento em si 7.
Recentemente, a literatura vem apontando relação entre nutrientes com função
antioxidante e a terapêutica do câncer. Dentre os antioxidantes estudados, alguns tem se
destacado, como o retinol e o beta-caroteno por ter importante papel na apoptose de
células tumorais, na quimioprevenção, ação antioxidante capaz de diminuir, em curto e
em longo prazo, os efeitos nocivos do tratamento do câncer 8,9.
O zinco

apresenta uma importante ação antioxidante, atuação no sistema

imunológico e indução da apoptose em células tumorais10. Além disso, esse mineral
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também apresenta efeitos diretos relacionados à transformação de células normais em
células malignas e na progressão dessas células11.
Apesar

dos

conhecimentos

disponíveis,

a

utilização

dos

referidos

micronutrientes na prática clínica ainda é controverso, e poucos estudos científicos
abordam esta temática. Neste contexto, o objetivo deste estudo é investigar a relação
entre as concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco, segundo o estádio do
câncer de mama considerando diferentes modalidades de tratamentos prévios a
radioterapia e a inter-relação entre esses micronutrientes.
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MÉTODOS
Trata-se de estudo observacional do tipo transversal em uma coorte de entrada
livre de pacientes com câncer de mama pré-tratamento de radioterapia em clínica
privada no Rio de Janeiro, no período de outubro 2010 a dezembro 2012.
As pacientes foram divididas em 3 grupos, submetidas somente à cirurgia
conservadora (G1), somente à quimioterapia (G2) e as submetidas à cirurgia
conservadora e quimioterapia (G3).
Para análise bioquímica, foi coletada uma alíquota de sangue para a dosagem de
retinol, beta-caroteno e do mineral zinco, após, pelo menos, 8 horas de jejum. As
amostras foram protegidas contra oxidação e enviadas imediatamente ao laboratório, a
fim de serem analisadas.
O método para quantificação do retinol e beta-caroteno utilizado foi a
cromatografia líquida de alta eficiência por detector ultravioleta (CLAE-UV). O ponto
de corte utilizado para detectar a deficiência de retinol foi de <1,05 µmol/L e, de betacaroteno foi de <50 µg/L

12

. O método utilizado para quantificação de zinco foi por

espectrofotometria de absorção atômica. O ponto de corte utilizado para indicar
deficiência de zinco foi < 587 mcg/L13.
Foram incluídas no estudo mulheres com idade ≥ 20 anos que foram
diagnosticadas com câncer de mama e estadiamento (I-III) baseado na classificação dos
Tumores Malignos proposta pela União Internacional Contra o Câncer (UICC)14,
confirmada por laudos histopatológicos.
Foram excluídas do estudo pacientes que apresentaram síndromes disabsortivas,
doenças hepáticas, insuficiência renal, diabetes mellitus, pacientes em uso ou que
utilizaram nos últimos 6 meses, suplemento contendo retinol, beta-caroteno ou zinco.
Adicionalmente, as que não se submeteram ao controle clínico periódico pós-tratamento
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ou foram a óbito não relacionado à doença neoplásica e com inexistência de dados em
prontuário médico.
As variáveis quantitativas foram expressas como média e desvio padrão e, as
variáveis qualitativas foram expressas como porcentagens. O teste de KolmogorovSmirnov foi utilizado para testar a normalidade das variáveis contínuas. O teste de
Mann-Whitney foi utilizado para comparar dois grupos, e o teste de Friedman foi
utilizado para comparar três grupos. O teste Qui-Quadrado para avaliar a associação
entre variáveis categóricas. O nível de significância adotado foi de 5% (p <0,05). As
análises foram realizadas com o programa Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versão 15.0.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa o Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (CEP_HUCFF UFRJ 19109), e todos os participantes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
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RESULTADOS
Foram avaliadas 230 pacientes, com média de idade de 63,6 anos (+ 9,3). No G1
foram avaliadas 52 pacientes com média de idade de 61,9 (+ 7,7) anos. No G2 foram
avaliadas 51 pacientes com média de idade 64,6 (+ 10,9) anos e no G3 127 pacientes
com média de idade 64 (+ 9,2) anos. A diferença de idade entre os grupos não foi
significativa (p =0,28).
Com relação aos estádios clínicos da doença, predominou nas pacientes
estudadas o estádio II com 57,4% (n=132), 28,7% (n=66) no estádio I e 13,9% (n=32)
no estádio III.
Ao analisarmos a prevalência dos estádios de acordo com os grupos estudados,
observou-se que 100% (n=52) do G1 encontrava-se no estádio I. No G2, 27,4% (n=14),
56,8% (=29) 15,6% (n=8) encontravam-se no estádio I, II e III, respectivamente. No
G3, a maior parte da amostra 81% (n= 103) encontrava-se no estádio II, seguido pelo
estádio III, correspondendo a 19% (n=24) da amostra.
Considerando os grupos estudados, o maior percentual de deficiência de retinol
foi no G3 com 21,3% (n=27), beta-caroteno no G1 com 38,5% (n=20) e do mineral
zinco também no G1 correspondendo a 30,8% (n=16) (Tabela 1).
Ao avaliar as concentrações séricas dos antioxidantes nos grupos estudados,
observou-se diferença significativa no retinol e zinco (p <0,01).
Após a análise das concentrações séricas observou-se que houve redução destes
antioxidantes com o aumento do estadiamento do câncer de mama (Tabela 2).
Ao realizar a comparação entre as médias das concentrações séricas de retinol,
de acordo com os estádios da doença nos grupos estudados, observou-se que no G2, as
diferenças foram significativas entre o estádio I e III e II e III (ambos com valor
p<0,01). O beta-caroteno apresentou diferença significativa somente ao compararmos
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estádio I com III (p<0,01). O zinco apresentou comportamento similar ao retinol com
diferenças significativas ao comparar o estádio I com III e II com III (ambos com
p<0,01).
No G3 ao compararmos as médias dos micronutrientes avaliados no estádio II
com III, observou-se que todos apresentaram diferença estatisticamente significativa.
Com relação à comparação entre os grupos, observou-se que as concentrações
séricas de retinol foram significativamente diferentes entre o G1 e G2 (p=0,03). Porém,
o mesmo não ocorreu com beta-caroteno e zinco, com valores de p = 0,26 e p = 0,06,
respectivamente.
Ao avaliarmos o G1 com G3, o retinol e beta-caroteno não apresentaram
diferença estatística entre os grupos (p = 0,29 e p = 0,07, respectivamente). Contudo, o
zinco apresentou diferença estatística (p = 0,01).
No G2 com G3, o retinol foi o único nutriente antioxidante que apresentou
diferença estatística (p <0,01).
Ao avaliarmos as correlações entre os micronutrientes avaliados, observou-se
correlação positiva entre retinol e o beta-caroteno (p <0,01 r = 0,358), entre o retinol e
zinco (p <0,01 r = 0,233) e, entre o beta-caroteno e o zinco (p = 0,03 r = 0,261).
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Tabela 1 – Percentual de indivíduos com deficiência dos micronutrientes de acordo
com grupos de tratamentos prévios à radioterapia e com o estádio do câncer de mama.
Variáveis

Zinco (mcg/L)

Retinol (µmol/L)

B-caroteno (µg/L)

(%)

(%)

G1

15,5 (n=8)

38,5 (n=20)

30,8 (n=16)

G2

11,8 (n=6)

7,8 (n=4)

37,3 (n=19)

G3

21,3 (n=27)

10,2 (n=13)

17,3 (n=22)

Estádio I

15,5 (n=8)

38,5 (n=20)

30,8 (n=16)

Estádio II

-

-

-

Estádio III

-

-

-

Estádio I

0

0

0

Estádio II

10,3 (n=5)

13,8 (n=7)

37,9 (n=19)

Estádio III

37,5 (n=19)

-

100 (n=51)

Estádio I

-

-

-

Estádio II

17,5 (n=22)

12,6 (n=16)

42,7 (n=54)

Estádio III

37,0 (n=47)

-

58,3 (n=74)

(%)

G1

G2

G3

Teste de Friedman e Kruskal-Wallis. G1 submetidas a cirurgia conservadora, G2 submetidas a
quimioterapia,
e G3 submetidas a cirurgia conservadora e quimioterapia.

42

Tabela 2- Concentrações séricas dos micronutrientes antioxidantes de acordo com
grupos de tratamentos prévios à radioterapia e com o estádio do câncer de mama.
Variáveis

Retinol (µmol/L)

Beta-caroteno

Zinco (mcg/L)

(µg/L)
G1

1,56±0,73

171,11±180,2

671,8±170,2

G2

1,87 ±0,72

203,6±101,5

750,4±249,8

G3

1,46±0,50

227,1±157,8

752,2±193,6

p-valor

<0,01

0,083

0,045

G1
Estádio I

1,57±0,74

171,1±180,2

671,6±170,6

Estádio II

-

-

-

Estádio III

-

-

-

Estádio I

2,15±0,42

245,3±29,0

728,6±14,1

Estádio II

1,99±0,78

196,7±128,2

840,10±278,8

Estádio III

1,02±0,18

156,0±0,1

460,4±54,7

<0,01

0,11

<0,01

Estádio I

-

-

-

Estádio II

1,56±0,50

247,1±166,3

823,7±133,6

Estádio III

1,04±0,23

141,1±64,5

500,9±172,3

<0,01

<0,01

<0,01

G2

p-valor
G3

p-valor

Friedman and Kruskal-Wallis test. Teste de Friedman e Kruskal-Wallis. G1 submetidas a cirurgia
conservadora, G2 submetidas a quimioterapia, e G3 submetidas a cirurgia conservadora e quimioterapia
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DISCUSSÃO
Os resultados do nosso estudo demonstram que, quanto mais avançado o estádio
do câncer de mama, menores foram as médias das concentrações séricas de retinol e βcaroteno. Corroborando com os resultados de Matos et al., (2014)15, que encontraram
redução significativa nas concentrações séricas de vitamina A, com o aumento do
estadiamento do câncer de mama. Entretanto, o percentual de deficiência de betacaroteno foi diferenciado no G2 e no G3, onde não houve deficiência deste antioxidante
no estádio III. Este fato pode ser explicado pelo aumento do estresse oxidativo imposto
pela própria doença e, agravado pelos tratamentos envolvidos, levando a baixa
eficiência de bioconversão de beta-caroteno à retinol 16, consequentemente, acarretando
aumento da deficiência de retinol, como observado em nossos achados.
Observou-se

comportamento similar nas concentrações séricas de zinco

comparados ao retinol e β-caroteno, ou seja, quanto mais avançado o estádio da doença,
maior o percentual de deficiência deste nutriente antioxidante. Não foram encontrados
na literatura dados sobre as concentrações séricas de zinco nos diferentes estádios do
câncer de mama, impossibilitando a comparação dos nossos resultados com outros
estudos, demonstrando avanço nesta área de investigação.
Em nosso estudo, a maior prevalência da doença foi do estádio II, seguido pelo I
e III, com valores percentuais muito próximos, corroborando com dados nacionais do
INCA (2012)17 e Borges et al., (2013)18 e dados internacionais recentes, como o estudo
de Yoon et al., (2016)19, que constataram predominância do estádio II no momento do
diagnóstico. Cabe ressaltar que o estádio clínico da doença representa importante
instrumento de avaliação prognóstica e as taxas de sobrevida estão relacionadas à
detecção precoce da doença 3.
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A escolha do tratamento do câncer de mama está relacionado ao estadiamento
clínico da doença. Os procedimentos utilizados são capazes de elevar a produção de
radicais livres e, consequentemente, a depleção dos antioxidantes pelo aumento do
estresse oxidativo

20

. Em nosso estudo, dentre os tratamentos envolvidos, as mulheres

submetidas somente à cirurgia (G1) apresentaram

redução mais expressiva nas

concentrações séricas de beta-caroteno e de zinco. Ao se avaliar o retinol, observou-se
redução das concentrações séricas nas mulheres submetidas à cirurgia e à quimioterapia
(G3), seguida por aquelas submetidas somente pela cirurgia (G1), onde não se observou
diferença estatística entre os grupos avaliados. O trauma causado pela cirurgia está
associado ao aumento do estresse oxidativo e excessiva liberação de espécies reativas de
oxigênio e redução das defesas antioxidantes21.

Tais achados demonstram que a

cirurgia isolada ou de forma combinada exerce impacto negativo similar no que tange
aos antioxidantes avaliados.
Cabe ressaltar, que estas mulheres submetidas à cirurgia, ainda serão expostas
ao tratamento radioterápico, podendo aumentar ainda mais o desequilíbrio no sistema
oxidante-antioxidante, que é capaz de acarretar dano agudo, em médio e em longo
prazo, podendo resultar até mesmo, em cânceres secundários 22. Além disso, os radicais
livres podem agravar as comorbidades pré-existentes ao câncer 23 e gerar efeitos tóxicos
como a toxicidade cardíaca, pulmonar e renal 6.
Nesse contexto, o retinol se destaca por sua atividade antioxidante, próapoptótica e anti-proliferativa

23

e por reduzir o crescimento e divisão celular,

favorecendo a morte das células tumorais

24

. Além disso, tem sido observado o seu

papel adjuvante no tratamento radioterápico, tornando-o mais eficaz contra a progressão
da doença e na redução dos efeitos colaterais 25.
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Os carotenóides possuem atividade antioxidante por neutralizar radicais peroxil,
além do oxigênio singleto, reduzindo a oxidação do DNA e lipídios. Os mecanismos de
ação que contribuem para os seus efeitos anticancerígenos incluem atividade
antioxidante, inibição de proliferação, efeitos no sistema imune e inibição da formação
endógena de carcinógenos
antioxidante,

funções

26,27

no

. Por sua vez, o zinco apresenta importante ação

metabolismo

e

interação

com

células

malignas,

particularmente com relação a apoptose 28.
Ainda que os estudos envolvendo esses micronutrientes de forma isolada
venham apresentando resultados promissores na terapêutica do câncer23,24,27,28,
atualmente, não tem sido considerada a inter-relação entre o retinol, o beta-caroteno e o
zinco, que além de potentes antioxidantes e intimamente ligados ao sistema
imunológico, apresentam importante inter-relação.
O zinco é um elemento essencial para a síntese da RBP (Proteína transportadora
de retinol) e, portanto, na deficiência de zinco, a mobilização e o transporte da vitamina
A, do fígado para a circulação, fica prejudicada

11

. De acordo com Doldo et al.,

(2015)23, em tumores de mama ocorre uma baixa regulação da RBP, comprometendo o
transporte e atividade pró-apoptótica e anti-proliferativa do retinol e, consequentemente,
favorecendo a progressão do tumor.
As baixas concentrações de zinco, frequentemente observadas em pacientes com
câncer de mama e submetidas aos protocolos de tratamentos desta doença, geram
aumento do estresse oxidativo

29,30,31

, podendo agravar ainda mais a deficiência sérica

de retinol por ocasionar uma redução na mobilização hepática desta vitamina11. Estudos
relataram que baixas concentrações de retinol sérico são preditoras de mau prognóstico
em pacientes com carcinoma de cabeça e pescoço 32 e de carcinoma hepato-celular 33.34 .
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A inter-relação entre os micronutrientes avaliados foi observado em nosso
estudo, pelos resultados que demonstraram uma correlação positiva, entre o retinol e o
β-caroteno, entre o retinol e zinco e entre o beta-caroteno e o zinco. Ou seja, à medida
que houve deficiência de zinco, o mesmo ocorreu com relação ao retinol que afetou,
consequentemente, as concentrações séricas de β-caroteno. Quanto melhor o estado
nutricional de retinol, menor será o requerimento de beta-caroteno para manutenção das
suas concentrações séricas, e por ser este o mais potente precursor de retinol35. Tal fato,
permite que o beta-caroteno permaneça mais disponível para atuação como
antioxidante, considerada importante no controle do câncer

27

. Os resultados

encontrados em nosso estudo estão de acordo com este achado, pois o grupo (G2), com
menor percentual de deficiência de retinol, também apresentou as menores
concentrações de β-caroteno.
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CONCLUSÃO
Nosso estudo demonstrou redução significativa das concentrações séricas de
retinol, de beta-caroteno e de zinco, de acordo com o aumento do estadiamento do
câncer de mama. Dentre os tratamentos prévios à radioterapia, a cirurgia combinada ou
não com a quimioterapia exerceram maior impacto negativo sobre todos os
micronutrientes estudados. Houve inter-relação entre as deficiências de zinco, retinol e
beta-caroteno, demostrando inter-relação entre esses micronutrientes deve ser
considerado.
Recomenda-se o acompanhamento do estado nutricional dos nutrientes
abordados pelo presente estudo, considerando as diferentes modalidades de tratamentos
do câncer de mama, a fim de potencializar os benefícios do tratamento e minimizar os
efeitos adversos às células normais.
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ARTIGO 2
Concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco em mulheres com câncer de
mama e a toxicidade aguda do tratamento radioterápico.
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RESUMO

Introdução: A radioterapia é amplamente utilizada no tratamento do câncer de mama.
Contudo, a mesma é capaz de elevar o estresse oxidativo. Os nutrientes antioxidantes
tem desmonstrado atuar de maneira importante durante o tratamento. Objetivos:
Avaliar as concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco em mulheres com
câncer de mama antes e após tratamento radioterápico e a toxicidade aguda e tardia
considerando diferentes modalidades de tratamentos prévios à radioterapia. Métodos:
Este é estudo longitudinal em uma coorte de mulheres com câncer de mama avaliadas
no pré-tratamento (T0), 7 (T2) e 120 (T3) dias após a radioterapia. As pacientes foram
divididas em 3 grupos: G1 submetidas a cirurgia conservadora, G2 submetidas a
quimioterapia e G3 submetidas a cirurgia conservadora e quimioterapia. As
concentrações séricas de retinol e beta-caroteno foram quantificadas por cromatografia
liquida de alta eficiência com detector ultravioleta, e o zinco por espectrofotometria de
absorção atômica. O tratamento radioterápico foi realizado através de teleterapia
utilizando acelerador linear com energia de 6Mv com dose total variando de 50-50,4
Grays (Gy). A toxicidade aguda foi avaliada de acordo com a escala para toxicidade
aguda da Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e para toxicidade tardia
RTOG/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer). As
toxicidades foram divididas em grupo I e II, compostos pelos agrupamentos das
toxicidades graus 0 e 1 e 2 e 3, respectivamente. Resultados: Foram avaliadas 230
pacientes, com média de idade de 63,6 anos (DP+ 9,3). Considerando os grupos
estudados no T0, o maior percentual de deficiência de retinol foi no G3 com 21,3%,
beta-caroteno no G1 38,5% e zinco também no G1 correspondendo a 30,8%. Observouse uma redução estatisticamente significativa na média de todos os micronutrientes
estudados, quando se comparou o T0 com uma semana após o tratamento radioterápico
(T1). Após 120 dias todos os nutrientes avaliados aumentaram de forma significante
quando se comparou T1 com T2. Foi observado toxicidade aguda em 67,2% dos casos
e, a toxicidade tardia 100% da amostra, ambos pertencentes ao grupo I. Considerando a
toxicidade aguda, houve maiores concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco
no grupo I quando comparada ao grupo II. Com relação à toxicidade tardia, houve
diferença significativa na maioria dos grupos com tratamento prévios à radioterapia,
com exceção ao zinco. Conclusão: Houve redução significativa de todos os
micronutrientes no T1, independentemente do tipo de tratamento prévio. Na toxicidade
aguda e tardia houve redução dos antioxidantes nos grupos com grau mais avançado de
classificação, demonstrando a necessidade de acompanhamento e manutenção do estado
nutricional destes antioxidantes ao longo do tratamento oncológico.
Palavras-chave – Radioterapia, retinol, beta-caroteno, zinco, toxicidade, quimioterapia,
cirurgia conservadora, câncer de mama.
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INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, no ano de 2030, pode-se
esperar cerca de 27 milhões de novos casos de câncer, 17 milhões de mortes e 75
milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer 1
No Brasil, o câncer de mama é o mais frequentemente diagnosticado e a
principal causa de morte por carcinoma entre as mulheres. Em 2016, foram 57.960
casos novos de câncer da mama, com um risco estimado de 56,2 casos a cada 100 mil
mulheres 2
O tratamento radioterapico é amplamente utilizado no tratamento desta doença.
A radiação danifica células por ionização direta do DNA e outros alvos celulares e por
efeito indireto através da produção de radicais livres. Contudo, podem ocorrer efeitos
negativos à saúde das pacientes em tratamento do câncer de mama3, como à toxicidade
aguda e tardia .4 Os efeitos tóxicos ocorrem quando células normais localizadas dentro
do campo de tratamento sofrem dano 5
De acordo com Vaydia et al., (2016)6, com o aumento progressivo do câncer de
mama, e a detecção precoce e tratamento eficazes, gerando queda na mortalidade,
tornou-se cada vez mais importante reduzir a toxicidade do tratamento. Sendo um dos
principais desafios da radioterapia maximizar as doses de radiação às células
cancerosas, minimizando danos ao tecido saudável7.
O retinol parece atuar de maneira importante neste contexto, com destaque para
sua atividade antioxidante, pró-apoptótica e anti-proliferativa8 e por reduzir o
crescimento e divisão celular, favorecendo a morte das células tumorais 9. Além disso,
tem sido observado o seu papel adjuvante no tratamento radioterápico, tornando-o mais
eficaz contra a progressão da doença e na redução dos efeitos colaterais10.
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Além da ação antioxidante, alguns micronutrientes também participam do
metabolismo da vitamina A, dentre eles o zinco, por ser requerido para a síntese
hepática e secreção da proteína transportadora de retinol (RBP)11 e interagir com células
malignas, particularmente com relação a apoptose 12. Já o beta-caroteno, possui função
antioxidante e anticarcinogênica 13, é considerado o principal precursor de retinol14. Por
outro lado, a conversão de beta-caroteno em retinol ocorre mediada pela enzima retinal
redutase, dependente de zinco15.
Contudo, cabe ressaltar que existem na literatura científica controvérsias sobre a
ação dos antioxidantes na proteção às células tumorais podendo comprometer a eficácia
do tratamento16-19. Entretanto, diversas questões que envolvem o tema, ainda
controversas na literatura, como o impacto dos tratamentos prévios e dos diferentes
graus de toxicidade à radioterapia, considerados como fatores relevantes a serem
discutidos para avanços desta questão.
Neste contexto, o objetivo deste estudo é avaliar as concentrações séricas de
retinol, beta-caroteno e zinco em mulheres com câncer de mama antes e após tratamento
radioterápico e a toxicidade aguda e tardia considerando diferentes modalidades de
tratamentos prévios à radioterapia.
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MÉTODOS
Trata-se de um estudo longitudinal em uma coorte de entrada livre de pacientes com
câncer de mama avaliadas no pré-tratamento de radioterapia (T0), 7 (T2) e 120 (T3)
dias após o tratamento radioterápico, em uma clínica privada no estado do Rio de
Janeiro, em um período de outubro de 2010 a dezembro de 2012 meses.
As pacientes foram divididas em 3 grupos, considerando diferentes modalidades de
tratamentos prévios à radioterapia: pacientes que foram submetidas somente à cirurgia
conservadora (G1), pacientes que foram submetidas somente à quimioterapia (G2) e
pacientes que foram submetidos à cirurgia conservadora e quimioterapia (G3).
Foram excluídas do estudo pacientes que apresentaram síndromes disabsortivas,
doenças hepáticas, insuficiência renal, diabetes mellitus, pacientes em uso, ou que
utilizaram nos últimos 6 meses, suplemento contendo retinol, beta-caroteno ou zinco.
Adicionalmente, as que não se submeteram ao controle clínico periódico pós-tratamento
ou foram a óbito não relacionado à doença neoplásica e com inexistência de dados em
prontuário médico.
O método para quantificação do retinol e beta-caroteno utilizado foi a cromatografia
líquida de alta eficiência por detector ultravioleta (CLAE-UV). O ponto de corte
utilizado para detectar a deficiência de retinol foi de <1,05 µmol/L e, de beta-caroteno
foi de <50 µg/L20.

O método utilizado para quantificação de zinco foi por

espectrofotometria de absorção atômica. O ponto de corte utilizado para indicar
deficiência de zinco foi < 587 mcg/L 21
A radioterapia foi realizada através de teleterapia utilizando acelerador linear
com energia de 6Mv por radiooncologista. O Clinical target volume (CTV) incluiu toda
a mama a ser tratada e linfonodos axilares homolateral. Os limites foram definidos
medialmente pela borda lateral do esterno, inferiormente ao sulco inframamário,
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superiormente pela borda inferior da junção esterno-clavicular e lateralmente pela
inclusão total do tecido mamário aparente. O Planning target volume (PTV) foi definido
acrescendo margem de 5 a 10 mm a partir do CTV, respeitando o limite da pele. Todas
as pacientes foram tratadas no pós-operatório, sendo adotado o fracionamento
convencional de 50 Gy em 25 frações, 5 vezes por semana22.
A toxicida cutânea de aguda (durante e até 90 dias após o tratamento) e tardia
(após 90 dias do tratamento) foi avaliada de acordo com a escala para toxicidade aguda
da Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) e para toxicidade cutânea tardia
RTOG/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer)23. As
toxicidades foram divididas em dois grupos, sendo grupo I para toxicidades graus 0 e 1
e para o grupo II as toxicidades graus 2 e 3.
As variáveis quantitativas foram expressas como média e desvio padrão e, as
variáveis qualitativas foram expressas como porcentagens. O teste de KolmogorovSmirnov foi utilizado para testar a normalidade das variáveis contínuas. O teste de
Mann-Whitney foi utilizado para comparar dois grupos, e o teste de Friedman foi
utilizado para comparar três grupos. O teste Qui-Quadrado para avaliar a associação
entre variáveis categóricas. O nível de significância adotado foi de 5% (p <0,05). As
análises foram realizadas com o programa Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versão 15.0.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho (CEP_HUCFF UFRJ 19109), e todos os participantes
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

58

RESULTADOS
Foram avaliadas 230 pacientes, com média de idade de 63,6 anos (+ 9,3). No
grupo 1 (G1) foram avaliadas 52 pacientes com média de idade de 61,9 (+ 7,7) anos. No
grupo 2 (G2) 51 pacientes com média de idade 64,6 (+ 10,9) anos e no grupo 3 (G3)
127 pacientes com média de idade 64 (DP+ 9,2 anos). A diferença de idade entre os
grupos não foi significativa (p =0,28).
Considerando os grupos estudados no período anterior à radioterapia (T0), o
maior percentual de deficiência de retinol foi no G3 com 21,3% (n=27), beta-caroteno
no G1 38,5% (n=20) e do mineral zinco também no G1 correspondendo a 30,8% (n=16)
(Tabela 1).
Ao avaliarmos uma semana após o tratamento radioterápico (T1), observou-se
que no G3 os percentuais de inadequação foram mais expressivos quando comparados
aos outros tratamentos, com 71,7% (n=91), 66,1% (n= 84), 90,6% (n= 115) para retinol,
beta-caroteno e zinco, respectivamente. Contudo, o mesmo não ocorreu no período de
120 dias posterior à radioterapia, onde os maiores percentuais de deficiência ocorreram
no G1 para retinol 34,6% (n= 18) e zinco 19,6% (n=10), e no G3 para beta-caroteno
9,4% (n=12) (Tabela 1).
Observou-se redução estatisticamente significativa (Tabela 2) na média de todos
os micronutrientes estudados, quando comparou-se o período anterior (T0) com o
período de uma semana após o tratamento radioterápico (T1) (p<0,01). Após 120 dias
da realização da radioterapia todos os nutrientes avaliados aumentaram de forma
significante (p<0,01) quando se comparou T1 com T2 (Tabela 2).
As diferenças entre os tempos nos grupos e nutrientes avaliados no T0
comparado com T1 e T2, e T1 comparado com T2 em cada grupo apresentaram
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diferença significativa (p<0,01). Com exceção do retinol e beta-caroteno no G1
comparado T0 com T2 (p = 0,29 e p = 0,44, respectivamente).
Ao realizarmos a comparação entre os grupos em cada tempo avaliado,
observou-se que no T0 somente o retinol no G1 comparado com G2 e G2 comparado
com G3 e zinco G1 comparado com G3 apresentaram diferença significativa (p =0,03,
p<0,01 e p=0,02, respectivamente). Contudo, no T1 os grupos não deferiram entre si
para cada nutriente avaliado (p> 0,05).
No T2, o retinol apresentou diferença significativa em todos os grupos, G1
comparado com G2 (p <0,01), G1 comparado com G3 (p <0,01) e G2 comparado com
G3 (p <0,01) de tratamento prévio . O beta-caroteno apresentou diferença significativa
somente no G1 comparado com G2 (p< 0,01), G1 comparado com G3 (p< 0,01).
Entretanto, o mesmo não ocorreu com zinco, pois em todos os grupos as diferenças não
foram significativas (p >0,05).
Avaliando a amostra total, a maior parte pertenceu ao grupo I, tanto para
toxicidade aguda (67,2% ) e toxicidade tardia (100%) (Tabela 3). Neste trabalho não
foram identificados casos de toxicidades graus 4 e 5.
Considerando a toxicidade aguda, as pacientes que apresentaram as maiores
concentrações sérias de retinol, beta-caroteno e zinco apresentaram menor grau de
toxicidade. Contudo, as diferenças não foram significativas, com exceção do zinco no
G3. Com relação aos grupos de tratamentos prévios à radioterapia a maioria deles
também não apresentou diferença estatística entre eles para os antioxidantes avaliados
(Tabela 4).
Com relação à toxicidade tardia, houve diferença significativa na maioria dos
grupos de tratamento prévios à radioterapia, com exceção ao zinco (Tabela 4).
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Tabela 1 – Percentual de inadequação sérica de retinol, beta-caroteno e zinco antes, 7 e
120 dias após à radioterapia em mulheres com câncer de mama, segundo modalidade
de tratamentos prévios à radioterapia.
T0
T1
T2
Retinol (µmol/L)
(%)
G1 (n=52)

15,5 (n = 8)

67,3(n = 35)

34,6(n = 18)

G2 (n=51)

11,8(n = 6)

70,6(n = 36)

-

G3 (n=127)

21,3(n = 27)

71,7(n = 91)

18,1(n = 23)

Beta-caroteno (µg/L)
(%)
G1 (n=52)

30,8 (n = 20)

63,5 (n = 33)

-

G2 (n=51)

7,8 (n = 4)

54,9 (n = 28)

-

G3 (n=127)

10,2(n = 13)

66,1(n = 84)

9,4(n = 12)

Zinco (mcg/L)
(%)
G1 (n=52)

30,8(n = 16)

92,3(n = 16)

19,2(n = 10)

G2 (n=51)

37,3(n = 19)

90,2(n = 46)

17,6 (n = 9)

G3 (n=127)

17,3 (n = 22)

90,6(n = 115)

17,3(n = 22)

G1- Mulheres submetidas somente à mastectomia conservadora; G2 - Mulheres submetidas à
somente a quimioterapia; G3- Mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia conservadora e à
quimioterapia. T0 - período pré radioterapia. T1 – 7dias após a radioterapia e T2 - 120 dias após
a radioterapia
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Tabela 2 – Média das concentrações sérica de retinol, beta-caroteno e zinco antes, 7 e
120 dias após à radioterapia em mulheres com câncer de mama de acordo com o tipo de
tratamento prévios à radioterapia.
T0

T1

T2

Retinol (µmol/L)
G1

1,56±0,74

0,96±0,42

1,40±0,71

<0,01

G2

1,87 ±0,72

0,96±0,41

2,62±0,60

<0,01

G3

1,46±0,50

0,93±0,40

1,78±0,79

< 0,01

<0,01

>0,05

<0,01

Beta-caroteno (µg/L)
G1

171,11±180,2

44,71±23,38

185,6±56,4

<0,01

G2

203,6±101,5

52,1±26,1

305,0±180,8

<0,01

G3

227,1±157,8

47,4±26,0

270,91 ±238,1

<0,01

>0,05

>0,05

<0,01

Zinco (mcg/L)
G1

671,8±170,2

456,5±82,7

987,7±302,4

< 0,01

G2

750,4±249,8

438,3±110,3

1001,2±300,8

< 0,01

G3

752,2±193,6

445,3±106,2

1007,2±299,7

< 0,01

0,045

>0,05

>0,05

G1- Mulheres submetidas somente à mastectomia conservadora; G2 - Mulheres submetidas à
somente a quimioterapia; G3- Mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia conservadora e à
quimioterapia. T0 - período pré radioterapia. T1 – 7dias após a radioterapia e T2 - 120 dias após
a radioterapia
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Tabela 3– Graus de toxicidade aguda e tardia em mulheres com câncer de mama de
acordo com grupos de tratamentos prévios à radioterapia.
Grupo I (%)

Grupo II (%)

(Graus 0 e 1)

(Graus 2 e 3)

G1 (n=52)

80,8 (n=42)

19,2 (n=10)

G2 (n=51)

54,9 (n=28)

45,1 (n=23)

G3 (n=127)

67,7 (n=86)

32,3(n=41)

Toxicidade aguda

Toxicidade tardia
G1(n=52)

100 (n=52)

-

G2(n=51)

100 (n=51)

-

G3(n=127)

100 (n=127)

-

G1- Mulheres submetidas somente à mastectomia conservadora; G2 - Mulheres submetidas à somente a
quimioterapia; G3- Mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia conservadora e à quimioterapia. T0 período pré radioterapia. T1 – 7dias após a radioterapia e T2 - 120 dias após a radioterapia. Toxicidade
aguda - durante e após até 90 dias do tratamento. Toxicidade tardia - após 90 dias do tratamento. Grupo I
- toxicidades graus 0 e 1. Grupo II -toxicidades graus 2 e 3.
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Tabela 4 - Média das concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco em
mulheres com câncer de mama de acordo com os tratamentos prévios à radioterapia e os
graus de toxicidade.
(Continua)
Grupo I
Grupo II
p-valor
(Graus 0 e 1)

(Graus 2 e 3)
Toxicidade aguda
Retinol (µmol/L)

G1

0,99±0,44

0,84±0,30

>0,05

G2

1,04±0,42

0,86±0,40

>0,05

G3

0,98±0,41

0,86±0,38

>0,05

p-valor

>0,05

>0,05
Beta-caroteno (µg/L)

G1

45,23±24,48

42,5±19,02

>0,05

G2

51,42±28,31

52,8±23,77

>0,05

G3

48,09±26,21

45,9±25,9

>0,05

p-valor

>0,05

>0,05
Zinco (mcg/L)

G1

465,30±83,33

419,5±72,48

>0,05

G2

473,33±83,86

408,6±133,07

>0,05

G3

465,126±95,44

390,8±124,5

P<0,01

p-valor

>0,05

>0,05
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Tabela 4 - Média das concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco em
mulheres com câncer de mama de acordo com os tratamentos prévios à radioterapia e os
graus de toxicidade.
(Continuação)
Toxicidade tardia
Retinol (µmol/L)
G1

1,42±0,38

-

-

G2

2,62±0,360

-

-

G3

1,91±0,77

-

-

p-valor

<0,01
Beta-caroteno (µg/L)

G1

185,6±56,4

-

-

G2

305,0±180,7

-

-

G3

270,9±238,1

-

-

p-valor

<0,01
Zinco (mcg/L)

G1

987,7±302,3

-

-

G2

1001,21±300,7

-

-

G3

1007,8±299,86

-

-

p-valor

>0,05

G1- Mulheres submetidas somente à mastectomia conservadora; G2 - Mulheres submetidas à
somente a quimioterapia; G3- Mulheres submetidas à cirurgia de mastectomia conservadora e à
quimioterapia. T0 - período pré-radioterapia. T1 – 7dias após a radioterapia e T2 - 120 dias após
a radioterapia. Toxicidade aguda - durante e após até 90 dias do tratamento. Toxicidade tardia após 90 dias do tratamento. Grupo I - toxicidades graus 0 e 1. Grupo II - toxicidades graus 2 e 3.

65

DISCUSSÃO

A vitamina A têm sido extensivamente investigada como agente promissor no
tratamento e quimioprevenção de diferentes tipos de neoplasia incluindo câncer de
mama,24 predominantemente devido à sua capacidade atuar sobre a regulação de genes
supressores de tumores,25 na inibição da proliferação das células de câncer da mama
com receptores de estrogênio positivos (ER+),26 além de atividade antioxidante, próapoptótica e anti-proliferativa,8 sendo capaz

de prevenir ou reduzir alguns efeitos

adversos de radioterapia sem interferir com sua eficácia.
Em nosso estudo observou-se que 7 dias após o tratamento radioterápico houve
redução significativa nas concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco com
aumento expressivo no percentual de inadequação quando comparado com o período
anterior a radioterapia.
Estudo anterior demonstrou o efeito da radioterapia sobre as concentrações
séricas de vitamina A, como o de Matos et al., (2014)27, que demonstraram que
pacientes com câncer de mama apresentaram menores concentrações séricas de
vitamina A, após a radioterapia. Sendo reforçado pelo estudo de Elango et al., (2006)28,
que também relataram uma redução de antioxidantes séricos em mulheres submetidas à
radioterapia quando comparadas com mulheres que não foram submetidas ao referido
tratamento.
Recentemente Yan et al., (2016)29, sugeriram potencial impacto clínico do ácido
retinóico como

agente quimioterapêutico para o tratamento de câncer de mama

resistentes à radiação, especialmente para as lesões metastáticas. Reforçando a
importância de se manter concentrações séricas adequadas de vitamina A em pacientes
sob tratamento radioterápico.
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Alguns micronutrientes participam do metabolismo da vitamina A, dentre eles o
zinco, que em situação de deficiência, pode ocasionar redução na mobilização hepática
desta vitamina, através da redução da síntese e secreção da proteína transportadora de
retinol11. De acordo com Doldo et al., (2015)8, em tumores de mama ocorre baixa
regulação da RBP, comprometendo o transporte e atividade pró-apoptótica e antiproliferativa do retinol. Este mineral apresenta também papel na carcinogênese pela da
interação com células malignas, particularmente com relação a apoptose 12.
O beta-caroteno é considerado o principal precursor de retinol14 e também
parece atuar de forma favorável na terapêutica do câncer

30-32

. Por outro lado, a

conversão de beta-caroteno em retinol ocorre mediada pela enzima retinal redutase que
é dependente de zinco15.
Houve

redução

expressiva

de

todos

os

micronutirentes

no

T1,

independentemente do tratamento prévio à radioterapia, ao qual as mulheres foram
submetidas, demonstrando o efeito agravante deste tratamento sobre o estado
nutricional destes pacientes. Essa redução ocasionada pelo aumento do estresse
oxidativo que pode gerar uma maior sensibilidade das células normais à radiação33.
Estudos relataram que baixas concentrações de retinol sérico são preditoras de mau
prognóstico em pacientes com carcinoma de cabeça e pescoço32 e de carcinoma
hepatocelular 34,35.
Cento e vinte dias após a radioterapia (T2) as concentrações séricas dos
micronutrientes avaliados aumentaram de forma significativa quando comparada com
período de 7 dias após a mesma, tendo valores próximos as inadequações observadas no
período anterior ao tratamento. Contudo, Weijl et al., (1997)36 observaram que as
concentrações de antioxidantes endógenos se mantiveram depletados por vários meses
após o tratamento radioterápico.
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O retinol, no grupo submetido à cirurgia conservadora, apresentou redução
significativa das concentrações séricas quando comparadas ao período anterior à
radioterapia. Assim como, o beta-caroteno que mesmo apresentando aumento das
concentrações séricas, estas não foram significativas. O trauma causado pela cirurgia
está associado ao aumento do estresse oxidativo e excessiva liberação de espécies
reativas de oxigênio e redução das defesas antioxidantes37, sendo agravado pela
radioterapia, levando a baixa eficiência de bioconversão de beta-caroteno à retinol38e
consequentemente, acarretando aumento da deficiência de retinol, como observado em
nossos achados.
Não podemos deixar de considerar que a radioterapia desempenha papel importante

na prevenção de metástases e na prevenção da regeneração das células tumorais, que
precisam ser erradicadas. No entanto, as células normais circunvizinhas são expostas à
radiação39, este efeito parece ser ocasionado através dos efeitos da radiação em células
não-alvo 40.
A sensibilização das células de câncer de mama para otimizar os efeitos da
radiação e reduzir os danos aos tecidos vizinhos parece ser um alvo promissor39. Chen
et al., (2014)10, destacaram que concentrações adequadas de retinol podem atuar como
adjuvante no tratamento radioterápico, tornando-o mais eficaz contra a progressão da
doença e na redução dos efeitos colaterais.
O estresse da irradiação é conhecido por estimular a produção de espécies
reativas de oxigênio, atuando como mensageiro secundário por propagação dos sinais
pró-inflamatórias ou causando danos oxidativos40, ocasionando

redução dos

antioxidantes circulantes, conforme observado em nosso estudo.
A preocupação com a toxicidade da radioterapia após a cirurgia conservadora da
mama é particularmente relevante, pois os tratamentos anteriores à este tendem a
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melhorar o prognóstico das mulheres com câncer de mama 41, porém, é importante levar
em consideração os efeitos dos tratamentos combinados, como a quimioterapia
juntamente com a cirurgia, comumente utilizado nestas pacientes, que pode agravar
ainda mais os efeitos tóxicos da radioterapia.
As concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco foram menores no
grau mais avançado de toxicidade aguda em todos os tratamentos prévios. Acredita-se
que, este desequilíbrio nos sistema oxidante-antioxidante, é capaz de acarretar dano
agudo, médio e em longo prazo que pode resultar, até mesmo, em cânceres
secundários3.
Quando avaliamos a toxicidade tardia, observou-se menores concentrações
séricas de retinol, beta-caroteno e zinco no G1. A cirurgia é capaz de elevar o estresse
oxidativo sendo agravado pela radioterapia gerando redução desses antioxidantes. Além
disso, a vitamina A e o zinco estão intimamente ligados ao sistema imunológico 42 que
possivelmente estão mais afetados pela imunossupressão. Além de terem um papel
fundamental na cicatrização e recuperação da pele lesionada pela radiação43. A radiação
pode comprometer o

fornecimento de sangue para a pele44, gerando maior risco de

infecção durante e após o tratamento 45.
Os achados aqui apresentados podem contribuir para discussão atual sobre a
relação dos antioxidantes durante o tratamento radioterápico, pois não encontramos na
literatura dados sobre os efeitos tóxicos (agudo e tardio) da radiação para tratamento do
câncer de mama sobre as concentrações séricas retinol, beta-caroteno e zinco

de

acordo com os tratamentos prévios à radioterapia. No entanto, estudos têm destacado
cada vez mais o potencial da vitamina A em diversos mecanismos para controle do
câncer, pela atuação do ácido all-trans-retinoico sendo capaz de aumenta a eficiência de
morte celular em células de câncer de mama46.
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CONCLUSÃO
Houve redução significativa de todos os micronutrientes uma semana após o
tratamento radioterápico, independentemente do tipo de tratamento prévio. Na
toxicidade aguda houve uma redução dos antioxidantes nos grupos no grau mais
avançado de classificação e se mantiveram abaixo do ponto de adequação. Contudo, na
toxicidade tardia observou-se menores concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e
zinco no grupo submetido à quimioterapia. Demonstrando a necessidade de
acompanhamento e manutenção do estado nutricional destes antioxidantes ao longo do
tratamento oncológico, a fim de minimizar os efeitos tóxicos da radiação às células
saudáveis, bem como potencializar a ação da radioterapia nas células tumorais.
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CONCLUSÕES GERAIS
Dentre os tratamentos prévios à radioterapia, a cirurgia combinada ou não com a
quimioterapia exerceram maior impacto negativo sobre as concentrações séricas de
todos os micronutrientes estudados. Contudo, após o tratamento radioterápico todos os
antioxidantes reduziram independentemente do tipo de tratamento anterior.
Houve redução significativa das concentrações séricas de retinol, de betacaroteno e de zinco, de acordo com o aumento do estadiamento do câncer de mama e
uma inter-relação entre as deficiências dos micronutrientes estudados.
Houve uma redução significativa em todos os antioxidantes estudados nos
grupos avaliados uma semana após a radioterapia quando comparada ao período
anterior ao tratamento.
Na toxicidade aguda houve uma redução dos antioxidantes nos grupos no grau
mais avançado de classificação e se mantiveram abaixo do ponto de adequação.
Contudo, na toxicidade tardia observou-se menores concentrações séricas de retinol,
beta-caroteno e zinco no grupo submetido à quimioterapia.
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RECOMENDAÇÕES
A partir dos achados encontrados, recomenda-se o acompanhamento e
manutenção do estado nutricional dos micronutrientes abordados pelo presente estudo
ao longo do tratamento oncológico, considerando as diferentes modalidades de
tratamentos prévios, o estadiamento do câncer de mama e a toxicidade da radioterapia, a
fim de potencializar os benefícios e minimizar os efeitos adversos às células normais.
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ANEXO 1
Pesquisa: “Co
oncentrações séricas de nutrientes antioxidantes segundo o estadiamento
do câncer de mama e a toxicidade antes e após tratamento radioterápico”
Entrevistador:________________________________________________________
Registro no NPqM:____________________________________________________
Prontuário:_____________________________

Este documento dará a você informações e pedirá o seu consentimento para sua
inclusão na pesquisa “Concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco
segundo o estadiamento do câncer de mama e a toxicidade aguda e tardia após
tratamento radioterápico”
” desenvolvida pelo Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes
- NPqM do Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
O estudo pretende avaliar a quantidade de vitamina retinol, beta-caroteno e
zinco no sangue das pacientes antes e após a radioterapia. Os resultados desse estudo
poderão contribuir na terapêutica e recuperação de mulheres submetidas a esse tipo de
tratamento.
A pesquisa incluirá a coleta de 20ml do seu sangue e consulta ao seu prontuário.
Esta quantidade de sangue será apenas utilizada para realização desta pesquisa e não
será armazenada para outra finalidade.
Esclarecemos que o fato de você participar deste estudo não o coloca em
maiores riscos, pois o sangue será retirado obedecendo à rotina de exames que constitui
o tratamento.
Esclarecemos, ainda, que não haverá remuneração ou recompensa de qualquer
espécie decorrente da participação no estudo.
Você tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre a pesquisa e pode se
recusar participar sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.
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Os resultados do estudo serão mantidos em sigilo, sendo apresentados em
conjunto em eventos e publicações científicas, não sendo possível a identificação das
pessoas que participaram do estudo.
Declaro estar ciente das informações deste Termo de Consentimento e concordo
em ser incluído como participante desta pesquisa.

Paciente: ________________________________________________

Rio de Janeiro, ______ de______________ de 20___.

Pesquisador: __________________________________________________________

Contato com o pesquisador: Dra. Cíntia Rosa Tel: 987072048
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ANEXO 2
“Concentrações séricas de retinol, beta-caroteno e zinco segundo o estadiamento
do câncer de mama e a toxicidade aguda e tardia após tratamento radioterápico”
”

Nome:_________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
Tel:__________________________________________________________________
Idade: ________ Data De Nascimento: ______________________
Neoplasia:___________________________________Lhp:_____________________
Estádio: _________________
Cirurgia: ( )Sim ( ) Não

Quimioterapia: ( )Sim ( ) Não

Rxte – Dose: _____________Fração/Dia: ____________ Frações: ____________
Toxicidade Aguda (Rtog): _____________________
Toxicidade Tardia (Rtog/Eortc): ________________
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ANEXO 3
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