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INTRODUÇÃO:
O câncer é uma das quatro principais causas de morte precoce no mundo e pode ser considerado

um problema de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que ocorrerão 625 mil novos casos de
câncer por ano entre 2020-2022. Entre as mulheres, com exceção do câncer de pele não melanoma,
estima-se que os cânceres de mama, cólon e reto e colo do útero serão os tipos com maior incidência,
sendo os de mama e o de colo de útero os mais letais na população feminina1,2.

O declínio clínico e da capacidade funcional (CF) é comum na evolução dos casos de câncer,
afetando a independência na realização de atividades básicas de vida diária e a autonomia dos indivíduos
com a doença3.

Tendo em vista a magnitude do impacto do câncer na saúde, os efeitos debilitantes dos diversos
tratamentos oncológicos possíveis, as repercussões físicas, sociais, emocionais e sexuais nas mulheres
com câncer ginecológicos e/ou mamários, associado com o fato da mulher exercer cada vez mais um
papel de destaque na sociedade, no mercado de trabalho e no âmbito familiar4, torna-se relevante
identificar e valorizar sua CF e, consequentemente, sua independência, autonomia e qualidade de vida.

A avaliação contínua da CF dos pacientes oncológicos, especialmente aqueles em tratamento
quimioterápico, pode amparar a assistência da enfermagem de modo a prever e antecipar cuidados que
minimizem a piora da qualidade de vida e controlar os sinais e sintomas decorrentes da doença e dos
efeitos adversos causados pelos tratamentos utilizados4. Assim, é fundamental avaliar a CF de mulheres
com câncer mamário e/ou ginecológico a fim de estabelecer parâmetros que indiquem as necessidades
apresentadas frente às terapêuticas estabelecidas e ao processo de hospitalização, uma vez que estas
mulheres podem apresentar declínio na performance das atividades básicas de vida inclusive durante a
internação oncológica. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a capacidade funcional das mulheres
em unidades de internação de oncologia mamária e ginecológica, segundo a Escala de Desempenho de
Karnofsky.

METODOLOGIA:
Estudo descritivo, longitudinal, prospectivo e quantitativo realizado nas unidades oncológicas

clínica e cirúrgica de um hospital da mulher no interior paulista, referência hospitalar de nível terciário e
quaternário na assistência especializada à saúde da mulher e do recém-nascido.

A amostra foi não probabilística por conveniência, com a inclusão de mulheres com idade igual
ou maior que 18 anos que foram internadas em uma das duas unidades de internação oncológica do
referido hospital (unidade clínica ou cirúrgica) e com tempo de permanência mínimo de 24 horas na
unidade. Pacientes que permaneceram por tempo inferior a 24 horas, seja por transferência para outro
setor, alta ou por óbito, foram excluídas. Mulheres que foram readmitidas durante o período da coleta
foram incluídas na amostra como novas participantes.
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A coleta de dados teve início em 01 de outubro de 2021 e foi finalizada em 20 de janeiro de
2022, sendo incluídas 231 mulheres, ultrapassando o cálculo do tamanho amostral (mínimo de 114
mulheres). Os dados foram coletados durante a hospitalização da participante, por um instrumento de
caracterização com dados sociodemográficos e clínicos, elaborado pelas pesquisadoras, e pela Escala de
Desempenho de Karnofsky (EDK), aplicada na admissão e, se necessário, dentro de 24 horas após
qualquer mudança clínica significativa durante a internação.

A EDK foi desenvolvida por David A. Karnofsky e Joseph H. Buchenal, em 1948(Karnofsky
DA, Burchenal JH)5 com o objetivo de avaliar e documentar o desempenho e o declínio clínico dos
pacientes com câncer por meio da capacidade de continuar suas atividades e trabalhos normais, ou sua
necessidade de um certo apoio, ou sua dependência de constante cuidados médicos a fim de continuar
vivo, por meio da percepção do médico ou enfermeiro4,5. Apresenta uma escala que varia entre 0 a 100,
sendo que 0 representa a morte e 100 a preservação da CF e ausência de evidência da doença e sintomas,
além da EDK inferior a 70% ter indicação precoce de assistência de cuidados paliativos e EDK de 50%
ser um indicador de terminalidade5,6.

Os dados coletados foram analisados por estatística descritiva e inferencial. As características
sociodemográficas e clínicas das participantes foram analisadas por meio do cálculo de frequência e
porcentagem e cálculo de medidas de tendência central e dispersão. Foi realizado teste de comparação
(teste de Mann-Whitney), entre variáveis sociodemográficas e clínicas e o escore da EDK. Em todas as
análises foi considerado um nível de significância de 5%.

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob CAAE:
49160821.3.0000.5404 e parecer n. 4.910.826. Todas as participantes assinaram o termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e foram acompanhadas até o desfecho de suas internações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

As 231 participantes apresentaram média de idade de 54,29 (±13,53) e em relação à situação
conjugal, a maioria (56,71% - 131) relataram ter companheiro. Os locais de procedência das
participantes nesta internação foram o domicílio (59,74% - 138), ambulatório (12,12% - 28),
pronto-atendimento (11,69% - 27), unidade de terapia intensiva (8,23% - 19), outros setores do hospital
(5,63% - 13) e outro hospital (2,60% - 6).

O diagnóstico oncológico mais prevalente foi o de câncer de mama (50,22% - 116) e 49,78%
(115) apresentaram câncer ginecológico, sendo que 63,20% (146) das mulheres tiveram seu diagnóstico
há mais de um ano. Em outro estudo desenvolvido com mulheres diagnosticadas com câncer
ginecológico, câncer de mama e doença trofoblástica gestacional em tratamento quimioterápico, o
câncer de mama também foi o mais prevalente entre as participantes, com 50,9% dos casos4

Das participantes, 26,41% (61) apresentaram metástase, com os principais locais: metástase
pulmonar ou pleura (12,12% - 28), óssea (9,09% - 21), no sistema linfático/linfonodos (9,09% - 21), no
fígado (8,66% - 20) e no peritônio/abdome (2,60% - 6). Além disso, 58,44% (135) das mulheres
relataram ter pelo menos uma comorbidade, sendo as mais prevalentes hipertensão arterial (41,99% -
97), diabetes mellitus (19,48 - 45)  e dislipidemias (6,06% - 14).

Os principais tratamentos atuais dessas mulheres, responsáveis por sua internação, foram o
tratamento cirúrgico eletivo (61,90% - 143), clínico (30,74% - 71), tratamento paliativo (6,93% - 16) e
cirúrgico de urgência (0,43% - 1). Durante a internação, apenas 4,76% (11) das mulheres realizaram
tratamento quimioterápico e 2,16% (5) tratamento radioterápico. A maioria das mulheres internadas
(77,05% - 178) não necessitaram de acompanhante durante a internação, os quais estavam sendo
liberados apenas para as mulheres que tinham indicação pela equipe multiprofissional, devido às
restrições da pandemia. O tempo de hospitalização dessas mulheres foi em média 3,73 (±3,98) dias, nos
quais os desfechos desta internação foram a alta para o domicílio (84,42% - 195), transferência para
outro setor/hospital (12,99% - 30) e 2,60% (6) tiveram como desfecho o óbito.

Em relação à capacidade funcional apresentada pelas participantes na admissão nas unidades
oncológicas, 49,35% (114) apresentam escore do EDK entre 80% a 100%, indicando capacidade para
executar atividades sem a necessidade de cuidados especiais. Já 36,80% (85) das mulheres tinham escore
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do EDK na admissão de 50% a 70%, apontando que são incapazes de trabalhar, porém conseguem fazer
o autocuidado e eventualmente necessitam de assistência. As mulheres com escore de EDK entre 0% a
40%, consideradas com ausência de autonomia para o autocuidado, com a necessidade de cuidados
hospitalares, foram 13,85% (32) neste estudo. Nem todas as mulheres internadas apresentaram alteração
no escore de EDK ao longo da hospitalização, sendo que aquelas que tiveram alguma mudança no
estado clínico tiveram o escore EDK médio menor do que o apresentado na admissão. O escore EDK na
admissão e após as mudanças de estado clínico estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Escore da Escala de Desempenho de Karnofsky em mulheres com câncer ginecológico e/ou
mamário hospitalizadas nas unidades clínicas e cirúrgicas. Campinas, 2021-2022.
Variáveis n Média (DP) Mediana Min. - Máx.

Escore EDK na admissão 231 70,91 (±20,40) 70 10 - 100
Escore EDK após 1ª mudança do estado clínico
durante internação 156 61,22 (±20,46) 60 0 - 90

Escore da EDK após 2ª mudança do estado clínico
durante internação 21 56,19 (±21,79) 60 0 - 80

EDK = Escala de Desempenho de Karnofsky; DP = Desvio padrão.

O escore de EDK atribuído na admissão das mulheres nas unidades oncológicas apresentaram
relação com algumas características sociodemográficas e clínicas das participantes conforme
demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2. Relação entre o escore da Escala de Desempenho de Karnofsky na admissão das mulheres nas
unidades oncológicas e as variáveis sociodemográficas e clínicas. Campinas, 2021-2022.

Variáveis EDK na admissão

n Média (DP) Mediana Min. - Máx. p-valor*
Internação anterior

Não 197 72,84 (16,64) 80 20 - 100 0,0007
Sim 34 59,71 (21,39) 60 10 - 100

Tratamento atual
Clínico 86 58,37 (19,33) 60 10 - 100 < 0,0001
Cirúrgico 145 78,34 (17,16) 80 30 - 100

Faixa etária
< 60 anos 152 74,08 (19,17) 80 20 - 100 0,0013
≧ 60 anos 79 64,81 (21,42) 70 10 - 100

Situação conjugal
Com companheiro 131 74,66 (18,66) 80 30 - 100 0,0021
Sem companheiro 100 66,00 (21,60) 70 10 - 100

Tempo do diagnóstico
< 1 ano 85 70,00 (21,93) 70 10 - 100 0,7966
≧ 1 ano 146 71,44 (19,51) 80 20 - 100

Diagnóstico oncológico
Câncer de mama 116 74,48 (18,57) 80 20 - 100 0,0122
Câncer ginecológica 115 67,30 (21,57) 70 10 - 100
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Presença de comorbidades
Não 96 75,21 (21,08) 80 10 - 100 0,0017
Sim 135 67,85 (19,41) 70 20 - 100

Hipertensão arterial
Não 134 74,25 (20,97) 80 10 - 100 0,0007
Sim 97 66,29 (18,73) 70 20 - 100

Diabetes Mellitus
Não 186 71,02 (21,12) 75 10 - 100 0,5528
Sim 45 70,44 (17,31) 70 20 - 100

Cirurgia prévia
Não 107 70,09 (21,26) 70 10 - 100 0,6830
Sim 124 71,61 (19,69) 80 20 - 100

Presença de metástase
Não 170 73,47 (20,24) 80 20 - 100 0,0006
Sim 61 63,77 (19,25) 70 10 - 100

*p-valor obtido por meio do teste de Mann-Whitney.
EDK = Escala de Desempenho de Karnofsky; DP = Desvio padrão

Mulheres que estavam em tratamento clínico durante a internação apresentaram escore médio da
EDK na admissão menores do que pacientes em tratamento cirúrgico, indicando menor CF. Em outros
estudos que avaliaram pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico, considerado um tratamento
clínico, também demonstraram diminuição da CF4,7.

Maior CF na admissão também foi apontada nas participantes com menos de 60 anos de idade
em relação às mais idosas, o que também é corroborado em outro estudo com mulheres com câncer
ginecológico, mamário e doença trofoblástica gestacional, no qual mulheres idosas sofreram maior
comprometimento funcional durante o tratamento quimioterápico4.

Também houve maior CF na admissão de mulheres com câncer de mama em comparação com as
mulheres com diagnóstico de câncer ginecológico. Em estudo realizado com mulheres em tratamento
oncológico apontou que o câncer ginecológico também foi o responsável pela pior CF das pacientes,
seguido do câncer de mama e da doença trofoblástica gestacional, uma vez que os cânceres
ginecológicos podem ser mais agressivos, alguns tipos são de difícil diagnóstico ou alta incidência, que
se diagnosticados tardiamente levam a piores prognósticos8. Ademais, mulheres com presença de
metástase e com comorbidades associadas apresentaram menor escore do EDK comparadas com aquelas
que não tinham metástase e comorbidades, caracterizando menor capacidade funcional.

O escore de EDK inferior a 50% pode ser considerado um indicador de terminalidade6,8 fato que
condiz com os resultados desse estudo, uma vez que todas as participantes que foram à óbito durante a
coleta dos dados apresentaram EDK inferior a 50%.

CONCLUSÃO:
A CF das mulheres hospitalizadas apresentou uma média do escore EDK na admissão de 70,91%

(±20,40), apontando que são incapazes de trabalhar e realizar suas atividades cotidianas diárias, porém
conseguem fazer o autocuidado. A média do escore EDK também diminuiu ao longo da hospitalização,
conforme as alterações clínicas mais relevantes.

As mulheres que passaram por tratamento cirúrgico e que tinham diagnóstico de câncer de mama
apresentaram CF maior na admissão do que aquelas que foram hospitalizadas para tratamento clínico ou
tinham câncer ginecológico. O escore EDK na admissão também apresentou relação estatisticamente
significante com mais de uma internação da mulher ao longo da coleta de dados; faixa etária; situação

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4



conjugal; presença de comorbidades; especialmente a presença de hipertensão arterial sistêmica; e a
presença de metástase à distância.

Por fim, a relevância de conhecer a capacidade funcional de mulheres internadas com câncer de
mama e ginecológico, assim como alguns fatores que podem estar associados à essa capacidade, pode
contribuir para o processo de cuidar da equipe de enfermagem e multiprofissional durante a
hospitalização dessas mulheres, uma vez que fornece dados para o desenvolvimento de estratégias de
cuidados individualizados, integrais e humanizados, garantindo a qualidade da assistência à essa
população.
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