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RESUMO

O câncer de mama (CM) é um problema de saúde pública, sendo o tipo de neoplasia mais

incidente em mulheres em todo o mundo. Para CM com receptor de estrogênio positivo tem-

se como forma de tratamento a terapia hormonal, em que o pioneiro foi o tamoxifeno (TAM)

e contínua sendo amplamente utilizado. É eficaz na redução da recorrência e mortalidade, mas

a duração do seu tratamento é longa, no mínimo 5 anos, podendo prejudicar a adesão. A não

adesão gera um problema potencial na eficácia do tratamento do paciente e econômico para as

instituições de saúde. Assim, entendendo a adesão como variável dependente, os objetivos da

presente dissertação são: estimar os efeitos da atividade farmacêutica de educação sobre o

comportamento de adesão e conhecimento farmacoterapêutico do medicamento TAM em

pacientes com CM do Centro de Oncologia Integrado (COI); descrever o perfil

sociodemográfico, socioeconômico, clínico, comportamental, características da

farmacoterapia, saúde e do serviço das mulheres com CM atendidas no COI; avaliar a

associação dos fatores sociodemográficos, socioeconômicos, clínicos, comportamental,

características da farmacoterapia, saúde e do serviço com a não adesão ao tratamento;

identificar os fatores associados a não adesão à terapia hormonal com TAM para CM e avaliar

as interações medicamentosas do TAM com os inibidores CYP2D6 (citocromo P450 família 2

subfamília D membro 6) destas pacientes. O estudo apresenta delineamento quase-

experimental de medidas pré e pós-tratamento com grupo controle não-equivalente que

originaram também estudos transversais. A amostra é composta por mulheres com idade ≥18

anos, com diagnóstico de CM, que utilizam o medicamento TAM há mais de 6 meses, que

estão inseridas ao serviço de saúde COI. Os resultados oriundos deste estudo foram:

 A intervenção farmacêutica não teve influencia na adesão, contudo,

potencializou o conhecimento do medicamento TAM das pacientes pelo

aumento do número de acertos, promovendo esclarecimento de reações

adversas e esquecimento de dose;

 A proporção de mulheres que aderiram à terapia foi de 60% (intervalo de

confiança (IC) de 95%: 0,50-0,70). A probabilidade de adesão diminui com

mulheres mais jovens (≤49 anos), com desenvolvimento de reações

adversas como fogacho ou calorões, retenção de líquido e mialgia; e

apresentar 2˃ reações adversas. Após análise de regressão logística

multivariada apenas a reação adversa retenção de líquido manteve-se

significativamente com menor probabilidade de adesão;



 Trinta e dois por cento (IC 95%: 0,23-0,41) das pacientes usam um inibidor

CYP2D6 concomitante ao TAM e entre estas 41% (IC 95%: 0,23-0,59) são

não aderentes. Concomitante uso de fluoxetina com TAM influencia

negativamente na adesão da terapia hormonal no tratamento do câncer de

mama.

Conclui-se que a intervenção farmacêutica apresentou um efeito positivo nas pacientes com

CM. Fatores como idade, número de reações adversas desenvolvidas e reações adversas

específicas influenciam as taxas de adesão das pacientes com CM. Mais que 1/3 das mulheres

não aderem ao tratamento da terapia hormonal e realizam uso concomitante de inibidores

CYP2D6 com TAM. Na equipe interdisciplinar, o farmacêutico é imprescindível e necessitam

intensificar práticas de cuidado em saúde focada nestas pacientes.

Palavras-chaves: Câncer de mama; Adesão; Terapia hormonal; Tamoxifeno, Intervenção

farmacêutica; Educação.



ABSTRACT

Breast cancer (CM) is a public health problem, and the most common type of neoplasm is in

women worldwide. For CM with positive estrogen receptor has as a treatment hormonal

therapy, in which the pioneer was for tamoxifen (TAM) and continuous being widely used. It

is effective to reduce recurrence and mortality, but a term for its treatment is long, at least 5

years, and could impair adherence. Non-adherence generates a potential problem in the

treatment efficacy of patient and economic issues for health institutions. Thus, understanding

the adherence as dependent variable, the objectives of this dissertation are: to estimate the

effects of the pharmaceutical activity of education on adherence behavior and

pharmacotherapeutic knowledge of the drug TAM in patients with CM of the Integrated

Oncology Center (COI); to describe the sociodemographic, socioeconomic, clinical,

behavioral characteristics, characteristics of pharmacotherapy, health and service of women

with CM that attend at COI; to evaluate an association of sociodemographic, socioeconomic,

clinical, behavioral factors, characteristics of pharmacotherapy, health and service with no

treatment; to identify the factors associated with non-adherence to TAM therapy for CM and

to evaluate how TAM drug interactions with CYP2D6 inhibitors (cytochrome P450 family 2

subfamily D member 6) of these patients. The study presents an almost experimental design

of pre and post-treatment measures with non-equivalent group control that also originates

cross-sectional studies. The sample is composed of women aged ≥ 18 years, with diagnosis of

CM, that uses TAM medicine for over 6 months, and who are applied to the COI health

service. The results of this study were:

 Pharmaceutical intervention had no influence on adherence, however, potentiated the

knowledge of the TAM drug of the patients by increasing the number of correct

answers, promoting clarification of side effects and forgetfulness of dose;

 The proportion of women who joined the therapy was 60% (95% confidence interval

(IC): 0.50-0.70). The probability of adhesion decreases with younger women (≤49

years), with development of side effects such as hot flashes, fluid retention and

myalgia; and present 2˃ side effects. After multivariate logistic regression analysis

only the side effects liquid retention remained significantly less likely to become

adherent;

 Thirty-two percent (95% IC: 0.23-0.41) of patients use a CYP2D6 inhibitor

concomitant with TAM and among these 41% (95% IC: 0.23-0.59) are non-adherent.



Concomitant use of fluoxetine with TAM negatively influences the adherence of

hormone therapy in the treatment of breast cancer.

It was concluded that the pharmaceutical intervention had a positive effect in the CM

patients. Factors such as age, number of side effects e developed and specific side effects

influence the adherence rates of CM patients. More than 1/3 of women do not adhere to

hormone therapy and concomitantly use CYP2D6 inhibitors with TAM. In the

interdisciplinary team, the pharmacist is essential and need to intensify health care

practices focused on these patients.

Keywords: Breast cancer; Adherence; Hormone therapy; Tamoxifen, Pharmaceutical

intervention; Education
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1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um problema de saúde pública, sendo o tipo de neoplasia que

mais atinge mulheres em todo o mundo. Em nível mundial, é o segundo tipo de câncer mais

frequente e a Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que no ano de 2012, foi

estimado 1,67 milhões novos casos e possivelmente 500 mil evoluirão à morte. No Brasil, em

2016 foi estimado 57.960 novos casos e risco de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres. No

estado do Rio Grande do Sul, em 2016 estimou-se 5.210 novos casos (INCA, 2015a;

BRASIL, 2014).

As taxas de mortalidade por câncer de mama, em muitos lugares do mundo, estão em

declínio, devido ao rastreio mamográfico generalizado, diagnóstico preciso e aumento do

número de mulheres que tem acesso ao melhor tratamento para sua neoplasia, entre eles a

utilização extensiva da terapia hormonal. No Brasil, a recomendação do rastreamento é

limitada para uma população-alvo, mulheres de 50 a 69 anos, sendo esta realizada a cada dois

anos. O câncer de mama vem sendo o tipo de neoplasia mais incidente entre mulheres e entre

os tratamentos disponíveis também está à utilização da terapia hormonal, como o tamoxifeno,

amplamente prescrito, pois cerca de 75% dos cânceres de mama são receptores de estrogênio

e/ou progesterona positivo, sendo o estrogênio o principal estimulante no desenvolvimento e

crescimento dos tumores. Mas implicações potenciais para a não adesão comprometem a

eficácia terapêutica (BENDER et al., 2014; INCA, 2011; LEITE et al., 2011; VERONESI et

al., 2005; JONSTHON; DONSET, 2003).

Através de ensaio clínico randomizado realizado em 1992, pela National Surgical

Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) observou-se uma redução do câncer de mama,

em mulheres em risco e de ocorrência de 69%, em tumores estrógenos positivos, pelo uso do

tamoxifeno. De acordo com estudo randomizado posterior, realizado em 36 países Adjuvant

Tamoxifen: Longer Against Shorter (ATLAS), pacientes com câncer de mama com receptor

estrógeno positivo que continuam a usar o tamoxifeno por 10 anos, apresentariam maiores

benefícios com menor redução da recorrência e mortalidade, sendo sugerido pelo estudo 10

anos de tratamento com tamoxifeno. O tratamento habitual de 5 anos de tamoxifeno pode

causar câncer endometrial e doença tromboembólica e continuar a tomá-lo por mais tempo é

suscetível de aumentar as reações adversas (DAVIES et al., 2013; JONSTHON; DONSET,

2003; FISCHER et al., 1998).

O tamoxifeno é um tipo de terapia hormonal, utilizado por mulheres para tratamento

do câncer de mama, na pré-menoupausa e na pós-menopausa, por um período prolongado e os
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níveis de não adesão são substanciais. A terapia hormonal é um desafio para as pacientes e

desvendar suas experiências e percepções, melhorando-as perante a eficácia, refletindo na

diminuição da não adesão. Mulheres jovens podem não estar altamente motivadas para

prosseguir cursos mais longos de terapia hormonal pelo desenvolvimento de reações adversas

que juntamente com percepção da auto-eficácia do medicamento, foram associados ao

abandono intencional do tratamento (RUDDY et al., 2014; WOURTES et al., 2014).

A atenção farmacêutica apresenta finalidade de melhorar a qualidade de atenção ao

paciente, garantindo a terapêutica mais idônea, em que o farmacêutico é corresponsável pelos

resultados do paciente. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, objetivando uma

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a

melhoria da qualidade de vida. Essa interação também deve envolver as concepções dos seus

sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das

ações de saúde. Os farmacêuticos podem ter um papel importante e influente para melhorar a

adesão (ANTOINE et al., 2014; BRASIL, 2004a; SOCIEDADE ESPAÑOLA DE

FARMACIA HOSPITALARIA, 2002).

Para aumento do sucesso da terapêutica e qualidade de vida das pacientes de câncer de

mama, necessita-se o comprometimento da equipe interdisciplinar: médicos, enfermeiros,

farmacêutico, nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais, entre outros; em

que o paciente é o foco e não a doença (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014;

BORRAS et al., 2014; NANCARROW et al., 2013; BRASIL 2004c).

Portanto, propõe-se o seguinte problema: A intervenção farmacêutica de educação

causa aumento da adesão e do conhecimento farmacoterapêutico do medicamento tamoxifeno

em pacientes com câncer de mama de um centro de oncologia integrado de um hospital de

referência no tratamento oncológico do interior do Rio Grande do Sul?
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2  CÂNCER DE MAMA

As palavras karkinos e karkinomas (câncer e carcinoma) foram criadas por Hipócrates

no ano V a. C. para denominar uma doença específica. Desde a antiguidade e durante vários

séculos, associava-se o câncer à imagem de um caranguejo. Câncer é o crescimento

descontrolado e disseminado de células, podendo afetar quase qualquer parte do corpo. O

crescimento celular muitas vezes invade tecidos circundantes e pode liberar metástases para

locais distantes (WHO, 2015a; SOURNIA, 1985).

O câncer da mama (CM) é um tumor maligno que começa nas células da mama. A

doença ocorre quase exclusivamente em mulheres, mas os homens podem obtê-lo, também. A

maioria dos CM começa nas células que revestem os ductos (câncer ductal) e em células que

revestem os lóbulos (câncer lobular), enquanto um número pequeno de tumores iniciam-se em

outros tecidos. A mama feminina normal é composta principalmente de lóbulos (glândulas

produtoras de leite), ductos (minúsculos tubos que transportam o leite dos lóbulos ao mamilo)

e estroma (tecido adiposo e conjuntivo, os vasos sanguíneos e linfáticos) (AMERICAN

CANCER SOCIETY, 2014; COLDITZ; BOHLKE; BERKEY, 2014).

Linfonodos intramamários podem ser um local de disseminação regional do CM, e o

comprometimento axilar é considerado um fator prognóstico importante, ambos são um

indício de disseminação regional. Assim, as decisões sobre o tratamento são influenciadas

pela presença ou ausência de doença metastática nos linfonodos. A maioria dos vasos

linfáticos no peito apresenta ligação com os nódulos linfáticos de baixo do braço (nódulo

axilar). Alguns vasos linfáticos estão ligados nos gânglios linfáticos dentro do peito (nódulos

mamários internos) e acima ou abaixo da clavícula (ou supraclavicular/intraclavicular)

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; GUTH et al., 2006).

O CM é uma doença heterogênea e, portanto, compreende várias entidades tumorais

associados a diferentes padrões histológicos e distintas características biológicas, com

diferentes abordagens e comportamentos distintos. A heterogeneidade deste câncer pode ser

observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas

genéticas e consequentes diferenças nas respostas terapêuticas. Os sintomas podem surgir

como alterações na pele que recobre a mama, abaulamentos ou retrações, inclusive no

mamilo, ou aspecto semelhante à casca de laranja. Secreção no mamilo também é um sinal de

alerta. O sintoma do câncer palpável é o nódulo (caroço) no seio, acompanhado ou não de dor
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mamária. Podem também surgir nódulos palpáveis na axila (MEIBNER et al., 2015; BRASIL,

2014; INCA, 2011; MALHOTRA et al., 2010).

São fatores de risco para o desenvolvimento do CM: idade, sendo o principal fator

envelhecimento; relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade,

idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso de anticoncepcionais orais,

menopausa tardia e terapia de reposição hormonal); história familiar de CM, consumo de

álcool, excesso de peso, sedentarismo, exposição à radiação ionizante e alta densidade do

tecido mamário (razão entre o tecido glandular e o tecido adiposo da mama) e elevação do

status socioeconômico (INCA, 2015a; BRASIL, 2014).

O CM pode ser classificado de acordo como o tipo de células neoplásicas, as quais que

são observadas no microscópio; grande parte dos cânceres são carcinomas, mas propriamente

adenocarcinoma, outro tipo é o sarcoma ou uma mistura de diferentes tipos. Podem ser

classificados também quanto às proteínas sobre ou dentro das células cancerígenas em grupos

de receptores hormonais positivos (RH+), negativos (RH-) ou triplo-negativo. Podem ser

amplamente classificados como carcinoma ductal in situ (considerado não invasivo) e

cânceres invasivos. O carcinoma da mama in situ está sub-classificado como ductal ou

lobular, em que através dos padrões de crescimento e características citológicas distinguirão

os dois tipos. Carcinoma ductal in situ (DCIS) é consideravelmente mais comum do que o

carcinoma lobular in situ (LCIS) (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; MALHOTRA et

al., 2010; INCA, 2001).

2.1 Epidemiologia

O CM representa 12% de todos os novos casos de câncer e 25% de todos os tipos de

câncer diagnosticados nas mulheres. É o mais comum em mulheres em todo o mundo, com

cerca de 1,67 milhões casos novos diagnosticados em 2012. A sobrevida das mulheres com

CM é de 5 anos e tem aumentado constantemente, principalmente nos países desenvolvidos.

Observou-se um aumento da sobrevida para 85% em vários países do mundo. Os países com

maiores incidências de CM no ano de 2012 foram Bélgica (111,9/100 mil), Dinamarca

(105/100 mil) e França (104,5/100mil) (ALLEMANI, 2015; INCA, 2015a; WOLD CANCER

RESEARCH FUND INTERNATIONAL, 2015).

No Brasil, no ano de 2016, eram estimados 57.960 novos casos de CM e um risco de

56,20 casos a cada 100 mil mulheres. O CM é o mais frequente, não se considerando o câncer

de pele não melanoma, nas regiões brasileiras: Sul (74,30/100 mil), Sudeste (68,08/100 mil),
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Centro-Oeste (55,87/100 mil) e Nordeste (38,74/100 mil). Na região Norte, é o segundo

tumor mais incidente (22,26/100 mil). O Rio Grande do Sul (RS) apresentou incidência de

5.210 e em Porto Alegre de 1.040. A sobrevida de cinco anos no Brasil é de 87% (INCA,

2015a; BRASIL, 2014).

De acordo com um grande estudo populacional GLOBOCAN (2012), da Agência

Internacional para Pesquisa em Câncer e a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez uma

projeção de 21,4 milhões de novos casos de câncer para o ano de 2030 em todo o mundo e

13,2 milhões de mortes pela doença (FERLAY et al., 2014). Os países em desenvolvimento

serão os mais afetados, entre eles o Brasil. Apresenta-se como alvo global pela OMS para até

2025 a redução de 25% da mortalidade global em relação a doenças não transmissíveis como:

câncer, doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças respiratórias crônicas (INCA, 2015a;

WHO, 2014).

2.2 Prevenção

A incidência global do câncer está crescendo, particularmente em países de baixa e

média renda; assim, a necessidade de implementar estratégias eficazes de prevenção primária

é urgente. A incidência do CM tende a aumentar no mundo, principalmente nos países em

desenvolvimento, devido ao aumento da expectativa de vida, urbanização e estilos de vida

ocidentais. As estimativas de 5 anos de sobrevida variam de acordo com os diferentes lugares

mundiais, sendo em torno de 12% em partes da África para aproximadamente 90% nos

Estados Unidos, Austrália e Canadá; a causa é pela combinação de detecção precoce, o acesso

a serviços de tratamento e barreiras culturais. Atualmente, o aumento da sobrevida do CM em

países mais desenvolvidos têm sido atribuído à introdução de rastreio de base populacional

utilizando mamografia e do uso sistêmico de terapias adjuvantes (ALLEMANI, 2015; WHO,

2015b; YOLDEN et al., 2012).

Para lugares com fracos sistemas de saúde e recursos limitados, com incidência

relativa baixa e que grande parte das mulheres são diagnosticadas em estágios avançados,

apresenta-se opção de implementar programas de diagnóstico, baseando-se nos sinais e

sintomas precoces e encaminhamento imediato para diagnóstico e tratamento. Rastreio

mamográfico é muito caro, rentável e possível em países com boas condições de

infraestrutura de saúde, que podem pagar em longos períodos programas de rastreio

populacional. Torna-se possível, em ambientes com recursos limitados, as abordagens de

triagem, sendo a utilização de testes simples através de uma população saudável, com intuito



10

de identificar os indivíduos que têm doença, mas que ainda não apresentem sintomas, sendo

estas de baixo custo. No Brasil, políticas públicas nesta área vêm sendo desenvolvidas desde a

década de 80 e foram impulsionadas pela criação de um programa com direcionamento as

pacientes de CM, em 1998. Em 2011, o controle do CM foi reafirmado como prioridade

no plano de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento (INCA, 2015b;

WHO, 2015b; WHO, 2015c).

No Brasil, a prevenção primária do CM concentra-se no controle dos fatores de risco

reconhecidos. Fatores hereditários e associados ao ciclo reprodutivo da mulher não são

passíveis de mudança, ao contrário de fatores relacionados ao estilo de vida, como obesidade,

pós-menopausa, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal,

os quais são modificáveis. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física

é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver CM e aproximadamente 22%

dos casos de CM no Brasil podem ser prevenidos por evitar consumo de álcool, ser

fisicamente ativo e manter um peso saudável (WOLD CANCER RESEARCH FUND

INTERNATIONAL, 2015; INCA, 2011).

A Lei Nº 11.664, de 29 de abril de 2008, dispõe sobre a efetivação de ações de saúde

que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo

uterino e de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta lei gerou interpretações

divergentes, pois declara que todas as mulheres têm direito à mamografia a partir dos 40 anos.

O SUS afirma que toda brasileira tem acesso gratuito a mamografia, mas depende de

indicação médica, baseado pelo histórico familiar, idade ou suspeita de alguma alteração. As

estratégias adotadas para controle da doença é realização de exame clínico anual nas mamas

em mulheres de 40 a 49 anos, sendo que as mulheres de risco elevado para desenvolver o CM

devem realizar exame clínico e mamografia anual a partir dos 35 anos e para rastreamento

recomenda-se a realização de mamografia com intervalo de até 2 anos, na faixa etária de 50 a

69 anos. Há estudos que afirmam que no Brasil, apresentar-se-iam benefícios com o rastreio

de populações mais jovens, com idade de 40-49 anos e sustentam a visão de que o rastreio

deveria começar aos 45 anos (INCA, 2015c; INCA, 2015d; MATTOS et al., 2013; BRASIL,

2008).

Ao pensar-se em prevenção do CM sobre o ponto de vista individualizado o mesmo

não pode ser prevenido, mas há atitudes que podem ser tomadas para diminuir o risco. Alguns

dos fatores de risco podem ser controlados pelo indivíduo como peso corporal, atividade

física e dieta. Tomar um medicamento para reduzir o risco de CM também pode ser uma

opção; neste caso, a prevenção é para diminuir a incidência e não significa necessariamente
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que o início de CM tenha sido impedido ou que os tumores foram permanentemente

eliminados. Para paciente com histórico familiar tem-se a possibilidade de realizar teste

genético para mutações em genes que aumentam o risco de desenvolver a neoplasia, tais como

genes Breast Cancer (BRCA) e apresentando a mutação ou vindo de uma família com

mutação tem-se como opção, após indicação médica, realizar a cirurgia para reduzir o risco de

desenvolver o câncer (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; FISCHER et al., 1998).

2.3 Diagnóstico

Quando o CM é identificado em estágio inicial, normalmente apresenta uma lesão

menor de dois centímetros de diâmetro com prognóstico mais favorável e maior percentual de

cura. As estratégias para a detecção precoce favorecem o diagnóstico precoce e o sucesso do

tratamento.  Entre as estratégias encontra-se abordagem de pessoas com sinais e/ou sintomas

da doença, rastreamento, aplicação de teste ou exame em uma população assintomática.

Objetiva-se identificar lesões indicativas de câncer e encaminhar as pacientes com alterações

em seus exames para investigação e tratamento. É fundamental conscientização e informação

das mulheres para que estas fiquem atentas às possíveis alterações e em caso de

anormalidades buscarem atendimento (WHO, 2015c; INCA, 2011; WHO, 2007).

Pela importância do diagnóstico precoce, no Brasil, tem-se a política de alerta a saúde

das mamas, contemplando orientação da população feminina sobre mudanças habituais das

mamas em diferentes momentos do ciclo de vida, principais sinais e sintomas, realização da

autopalpação das mamas, sem qualquer recomendação técnica específica, mas com

valorização da descoberta casual das pequenas alterações mamárias. Na presença de sinais e

sintomas que possam ser indício de CM, a consulta médica será indicada o mais rápido

possível. O médico vai observar sintomas, problemas de saúde, fatores de risco, bem como

examinará os seios das pacientes para verificar a existência de caroços ou áreas suspeitas,

textura, tamanho e a relação dos músculos da pele e do peito, alterações nos mamilos ou na

pele dos seios. Os gânglios linfáticos na axila e em cima da clavícula serão apalpados, pois o

alargamento ou firmeza dos linfonodos podem ser um indício de disseminação do CM. Será

realizado também exame físico para verificação da saúde geral. Se os sintomas e exame físico

sugerirem presença de CM, realizam-se exames de imagem, coletas de secreção mamilar ou

biopsias em áreas suspeitas (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; INCA, 2011).

Quando for detectado algo suspeito durante um exame de triagem ou apresentar-se um

dos sintomas de CM, o médico necessita utilizar um ou mais métodos para descobrir se a
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doença está presente. Se o câncer for encontrado, outros testes serão realizados para

determinar a extensão do câncer. Os exames de imagem podem ser realizados para auxílio de

descoberta de uma área cancerígena suspeita, para verificar o quão longe a neoplasia pode ter

se espalhado, ou para verificação do resultado do tratamento. Os exames de imagem podem

ser raios-x (mamografias), campos magnéticos (ressonância magnética), ondas sonoras

(ultrassom) ou substâncias radioativas, que criam imagens no interior do corpo. Recomenda-

se que para realização da imagem da mama deve-se incluir mamografia e ultrassom. Nenhum

dos métodos de imagem é suficientemente específico para permitir o diagnóstico histológico,

no entanto, biópsias guiadas por imagem podem ativar a confirmação histológica ou

citológica precisa (LARONGA, 2015; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; WILLETT;

MICHAEL; LEE, 2010).

A biópsia é a única maneira de confirmar que o câncer está realmente presente, sendo

realizado quando as mamografias, outros exames de imagem, ou o exame físico identificam

uma anormalidade na mama. Os centros de imagem de mama e a clínica não deverão ter

vínculos administrativos para assegurar prestação de serviços eficiente, melhor utilização dos

recursos e comunicação clara e rápida; visando programação, intercâmbio de informações e os

resultados dos testes e espera-se que a avaliação clínica, imagiologia apropriada e a biópsia

por agulha devam ser realizadas durante a mesma consulta clínica (WILLETT; MICHAEL;

LEE, 2010). A biópsia é uma amostra da área suspeita, sendo esta removida para ser

observado sob o microscópio, por um médico especializado, com anos de treinamento, um

patologista. Existem vários tipos de biópsias, como a punção aspirativa por agulha fina

(PAAF); núcleo (grande agulha), biópsia cirúrgica e biópsia a vácuo-assistida. Cada uma

possui seus prós e contras e a escolha de qual realizar depende da situação específica de cada

paciente e deve incluir local, tamanho e lesões da neoplasia suspeita, problemas médicos e

preferências pessoais (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; BANSAL et al., 2014).

Como preconiza Guidelines British Breast Group, a avaliação diagnóstica das

pacientes com sintomas da neoplasia da mama, ou seja, em doentes com anomalias detectadas

na mamografia de triagem, é baseada no método de diagnóstico triplo multidisciplinar:

avaliação clínica, avaliação por imagem e biópsia de agulha. Os testes utilizados de maneira

específica devem ser determinados pelos sintomas, resultados clínicos e a idade da paciente,

em que a avaliação clínica dever ser organizada para que todos os ensaios requeridos sejam

realizados durante a mesma assiduidade clínica (WILLETT; MICHAEL; LEE, 2010). Para as

mulheres com uma protuberância incomum, em que a biópsia pode ser realizada, a avaliação

tripla fornece um diagnóstico com maior precisão quando comparado à utilização de apenas
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um ou dois testes; no entanto, algumas pacientes necessitarão apenas de um exame físico e de

imagem. A biópsia é realizada apenas se houver uma área anormal encontrada através de

exame físico e de imagem. Quando os três testes derem o mesmo resultado, normalmente, é

possível fornecer um diagnóstico definitivo. A utilização destes três testes significa um

diagnóstico preciso e com agilidade (GIOVAGNOLI et al., 2015; BREAKTHROUGH

BREAST CANCER, 2013).

Pelo CM ser heterogêneo, é ideal avaliar-se a heterogeneidade molecular da neoplasia

e realizar-se a medicina individualizada. As terapias dirigidas a alterações genômicas

específicas demostraram-se eficazes para tratamento de um subgrupo específico de pacientes

com CM, exemplos de terapias específicas para esta neoplasia incluem a eficácia do

trastuzumabe em human epidermal growth factor receptor-type 2, ou seja, receptor tipo 2 do

fator de crescimento epidérmico humano (HER2) positivo (BRASIL, 2014). Diferentes

subtipos do CM são caracterizados por distinção molecular, genética, epigenética, e padrões

de transcrição que diferem na sua evolução clínica e prognóstica. A classificação molecular

pode ser realizada no material histopatológico por análise genética e, mais comumente, por

imuno-histoquímica (IHQ). Os cinco subtipos moleculares são: luminal A, luminal B, luminal

híbrido, HER2 e basal-símile. Na prática clínica, para a definição do tratamento do CM,

utilizam-se principalmente, além dos critérios clinico-patológicos, o status dos receptores

hormonais de estrogênio (RE) e progesterona (RP) e a avaliação do status do HER2

(MEIBNER et al., 2015; LIPS et al., 2013).

Além de fatores como a idade, tamanho do tumor, envolvimento ganglionar, tipo

histológico, e o grau do tumor, o estado de HER2 e o receptor hormonal (RH) no momento do

diagnóstico inicial foram estabelecidos, como sendo útil clinicamente, a determinação exata

IHQ do estado do receptor hormonal, a fim de determinar a necessidade de realização das

terapias hormonais, tais como moduladores do receptor seletivos de estrogênio, que

desempenham um papel importante como um marcador preditivo no controle do paciente. A

IHQ descreve a positividade de RE e RP com percentual de acometimento, em que no laudo

anátomo-patológico, a concentração é informada por meio de vários índices, como a

porcentagem de células positivas, ou a associação entre esta porcentagem e a intensidade de

coloração (sistema de Allred), ou, ainda, associando a avaliação de possível heterogeneidade

tumoral, incluindo o exame das diferentes áreas do tumor com diferentes padrões de

expressão (escore H) e também quantifica a positividade de receptores HER2 (0/3 cruzes, 1/3

cruzes, 2/3 cruzes ou 3/3 cruzes). A superexpressão do HER2 deve ser demonstrada por

exame genético (BRASIL, 2014; KINSELLA et al., 2012).
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2.4 Tratamento

Para mulheres diagnosticadas com CM em estágio inicial (I ou II) e com a doença

precocemente tratada, pode ser oferecida como escolha para seu tratamento cirúrgico

primário, mastectomia ou cirurgia de conservação da mama com radioterapia, o que reduz a

utilização de tratamentos sistêmicos adjuvantes e permite-se a cura de muitas mulheres. Após

a cirurgia, pode-se determinar o tratamento anticancerígeno sistêmico, com intuito de eliminar

quaisquer células tumorais que possam permanecer no corpo (metástases). Este tipo de terapia

é denominado adjuvante, sendo um componente importante de tratamento do CM, a qual

diminui significativamente a chance de recidiva tumoral e também melhora a possibilidade da

paciente sobreviver. Há três opções para a terapia sistêmica adjuvante do CM:

hormonioterapia, quimioterapia e anticorpos monoclonais, como o trastuzumabe (Herceptin®)

(FREEDMAN et al., 2015; PRITCHARD; HAYES; DIZON, 2015, SIVELL, 2013).

A quimioterapia neoadjuvante para CM é uma terapêutica importante, que apresenta

intuito de reduzir a massa tumoral, eliminar micro metástases à distância e melhorar a

operabilidade, podendo até mesmo viabilizar que a cirurgia conservadora da mama possa

ocorrer em alguns casos, em que não seria possível, pela grande extensão tumoral, ou seja,

realização de cirurgia conservadora em pacientes que de outra forma teriam recebido

mastectomia. Atualmente averiguou-se a existência de uma melhor resposta clínica ao

combinar terapia hormonal com agentes direcionados no cenário neoadjuvante, em geral, não

conseguiram demonstrar uma notável vantagem. Em animais, observou-se uma regressiva

reação do estroma tumoral induzida pela terapia hormonal neoadjuvante e que poderia

apresentar-se melhoria da eficácia das terapias-alvo endócrinas neoadjuvante em carcinomas

de mama de tipo específico (GRASSADONIA et al., 2015; POLO et al., 2015; ZHENG et al.,

2015).

Apesar dos avanços no tratamento do estágio inicial do CM, muitos pacientes

desenvolvem ainda a recorrência da doença; outros apresentam novamente a doença

metastática à distância, nesta fase, a doença é incurável. Para a maioria dos pacientes com CM

avançado com intenção não curativa, denomina-se tratamento paliativo. Este deve concentrar-

se em maximizar o controle dos sintomas, manutenção da qualidade de vida e prolongar a

sobrevivência; necessitam ser avaliados de forma individualizada em termos do tipo da

terapêutica proposta, mas também com pleno respeito aos desejos do paciente em termos de

aceitável toxicidade. No caso de RH+ e na ausência de doença visceral com risco de vida, a

terapia endócrina é o tratamento de escolha. Em casos de tumores com RH-, resistência
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adquirida pelos hormônios e doença visceral agressiva a quimioterapia deve ser preferida.

Para tumores HER2 positivos, a combinação de trastuzumabe e quimioterapia é

significativamente superior à quimioterapia sozinha, comparando-se com ambas as taxas de

resposta e sobrevivência. Outros tratamentos paliativos úteis incluem bifosfonatos para o

controle da doença óssea metastática e radioterapia para lesões ósseas dolorosas ou recidiva

local (JOY, 2015; GUARNERI; CONTI, 2004).

2.4.1 Hormonioterapia

A terapia hormonal apresenta grande impacto na sobrevida global e melhora a

sobrevida livre de recidiva em mulheres com RH+ (receptor de estrogênio positivo (RE+),

receptor de progesterona positivo (RP+) ou ambos), sendo aproximadamente 75% dos CM.

Para os CM RE+ sua recorrência e morte, podem ser reduzidas, através da supressão ou

antagonismo do estrogênio, é o principal estimulante no desenvolvimento e no crescimento

destes tumores (DJALALOV et al., 2015; FREEDMAN et al., 2015; CLUZE et al., 2012;

DAVIES et al., 2011; JONSTHON; DONSET, 2003).

Em pacientes na pré-menopausa, os ovários são o principal local de produção

hormonal. O reconhecimento da relação da função ovariana com o CM foi observado pela

primeira vez por Thomas William Nunn, que relatou o caso de uma mulher perimenopausal

que apresentou regressão do seu CM após 6 meses cessar sua menstruação. Em 1972, Robert

Battey realizava pela primeira vez a ooforectomia, concluindo que, com a remoção dos

ovários, a fonte multifatorial da doença seria também removida (LOVE; PHILIPS, 2002). A

remoção cirúrgica do ovário, sua inativação permanente por irradiação, ou a supressão

temporária pela administração de agonista de liberação do hormônio luteinizante (LHRH),

também chamado de agonistas hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) foram

utilizados como tratamento (FREEDMAN et al., 2015). Inicialmente por abordagens

cirúrgicas (ooforectomia em mulheres na pré-menopausa e adrenalectomia ou hipofisectomia

para mulheres na pós-menopausa) e recentemente, com terapia hormonal, em que a principal

forma de atuação seria através da privação de sinalização estrogênica, para pacientes RH+

(JONSTHON; DONSET, 2003). A mais importante fonte de estrogênios em mulheres pós-

menopáusicas é a conversão de andrógenos circulantes pela via da aromatização em locais

periféricos, ou seja, o tecido adiposo e pele (MONTAGANA; CANCELLO; COLLEONI,

2013).
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O tamoxifeno (TAM) é um anti-estrogênio, modulador seletivo do receptor de

estrogênio e bloqueia o efeito deste, no câncer RH+, sendo eficaz em ambos os pacientes: pré-

menopausa e pós-menopausa. Em mulheres pós-menopáusicas, utiliza-se os inibidores da

aromatase (IA) para prevenir a ação da aromatase na síntese do estrogênio, mas não são

eficazes na inibição dos níveis elevados de estrogênio produzidos pelos ovários antes da

menopausa. Os IA bloqueiam a conversão periférica de androgênios a estrogênios e reduzem

os níveis de estrogênio no tecido e plasma. Apresentam duas classes principais: Tipo I:

exemestano - esteroide que liga-se competitivamente e irreversivelmente inativando a enzima;

e Tipo II: anastrozol e letrozol - são não-esteroide inibidores e ligam-se reversivelmente a

enzima (FREEDMAN et al., 2015; MONTAGANA; CANCELLO; COLLEONI, 2013;

JONSTHON; DONSET, 2003).

O TAM sozinho ou em combinação com a supressão da função ovariana são a

sustentabilidade da terapia hormonal em mulheres na pré-menopausa com CM endócrino-

sensível. Têm-se evidências que o IA atinge melhor resposta em paciente na pós-menopausa

com CM responsivo a terapia endócrina quando comparado aos que utilizam o TAM e

apresentam um perfil de segurança diferente. Atualmente o anastrozol também pode ser usado

no contexto de adjuvante nos casos de intolerância ou toxicidade ao TAM (MONTAGANA;

CANCELLO; COLLEONI, 2013; GUARNERI; CONTE, 2004; JONSTHON; DONSET,

2003).

2.4.2 Tamoxifeno

O TAM tem sido o esteio da terapia hormonal e por mais de 25 anos, apresentou-se

como padrão para prevenção e tratamento endócrino de todos os estágios do CM RE+. É um

medicamento essencial e utilizado rotineiramente no tratamento da neoplasia da mama, como

uma importante opção de tratamento. Atualmente, ainda permanece como uma importante

opção de tratamento endócrino para o CM, mas particularmente para as mulheres que ainda

têm significativa atividade estrogênica ovariana que não pode ser controlada por IA. TAM no

contexto adjuvante reduz em 30% a 50% o risco de recorrência, doença contralateral e morte

por CM, apresenta definição de quimiopreventivo em mulheres com alto risco, onde reduz em

50% o risco de CM invasivo e não-invasivo e oferece tratamento paliativo para os pacientes

com doença metastática (RIBEIRO; SANTOS; CUSTÓDIO, 2014; YANG; NOWSHEEN;

GEORGAKILAS, 2013; DAVIES et al., 2011; LIN; ZHANG; MANSON, 2011; BRAUCH et

al., 2009; JONSTHON; DONSET, 2003; JORDAN, 2003).
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O desenvolvimento do TAM como pioneiro da medicina no tratamento do câncer tem

suas origens em duas áreas de investigação separadas que convergiram quase por acidente, no

início dos anos 1970. A primeira linha de pesquisa, seguida entre 1900 e 1974, baseou-se em

entender “por que apenas algumas das mulheres que desenvolviam CM respondiam a terapia

endócrina?” e o segundo caminho de investigação, que começou em 1958, foi sem ligação ao

primeiro e iniciou com a descoberta da possibilidade de ter-se na indústria farmacêutica

drogas anti-estrogênicas não-esteroides. A terapia de alta dose com estrogênio foi posta de

lado, uma vez que o TAM, em sua origem apresentou-se como uma falha do contraceptivo de

emergência, ou seja, "pílula do dia seguinte", onde posteriormente foi reinventada como a

primeira terapia direcionada para tratar qualquer tipo de câncer. TAM tornou-se o primeiro

quimiopreventivo do câncer aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para a

redução da incidência do CM em mulheres com alto risco na pré e pós-menopausa. No

entanto, há mais de 40 anos, era difícil imaginar que um tratamento alvo para CM, não tóxico,

poderia ser em tudo desenvolvido (NOTAS et al., 2015; JORDAN, 2003).

Segundo a bula do medicamento de referência1 de TAM (2015), classifica as reações

adversas de acordo com a frequência como: muito comum (≥ 10%); comum (≥1% - ˂10%);

incomum (≥0,1% - ˂1%); rara (≥ 0,01% - ˂0,1%) e muito rara (˂0,01%). A tabela 1 descreve

as reações adversas apresentadas com o uso de TAM de acordo com a frequência que ocorrem

(NOVALDEX®; NOVALDEX®-D, 2015).

Tabela 1. Reações adversas apresentadas com o uso de TAM.

Frequência Reações Adversas

Muito comum Náusea, retenção de líquido, sangramento e corrimento vaginal, erupção cutânea,
fogachos e fadiga;

Comum Alopécia, anemia, catarata e retinopatia, reações de hipersensibilidade, elevação dos
níveis de triglicérides, cãibras e mialgia, miomas uterinos, eventos cerebrovasculares
isquêmicos, cefaleia, delírios e distúrbios sensoriais (incluindo parestesia e disgeusia).
Prurido vulvar e alterações endometriais (incluindo hiperplasia e pólipos). Vômito,
diarreia e constipação. Alterações nas enzimas hepáticas e esteatose. Eventos
tromboembólicos (incluindo trombose venosa e profunda, trombose microvascular e
embolia pulmonar);

Incomun Trombocitopenia e leucopenia, alterações visuais, pancreatite, hipercalemia (em paciente
com metástases ósseas), câncer endometrial, pneumonite intersticial e cirrose do fígado;

1 O Medicamento de Referência é produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância
sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente
junto ao órgão federal competente. Nolvadex® (10mg) e Nolvadex® -D (20 mg) , são os medicamentos de
referência do tamoxifeno (BRASIL, 2009a).
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Rara Neutropenia e agranulocitose, alterações da córnea e neuropatia óptica, sarcoma uterino
(principalmente a tumores malignos mistos de Müller. Endometriose, edema ovariano e
cístico, pólipos vaginais e tumor Flare. Neurite óptica. Hepatite, colestase, insuficiência
hepática, lesão hepatocelular e necrose hepática. Angioedema, síndrome de Steven
Johnson, vasculite cutânea, pênfigo bolhoso e eritema multiforme.

Muito Rara Lúpus eritematoso cutâneo, porfiria cutânea tardia, re-exarcebação do quadro
dermatológico decorrente da radiotoxocidade.

Fonte: Realizado pelo autor adaptado de Nolvadex®; Nolvadex®-D (2015).

Segundo Jonsthon e Donset (2003), os mais significativos efeitos adversos de TAM

nas mulheres pós-menopausa foram aumento de: fogachos, evento isquêmico cerebrovascular,

evento tromboembólico venoso, câncer endometrial, sangramento e corrimento vaginal. Para

Ribeiro, Santos e Custódio (2014), TAM é relativamente bem tolerado quando comparado à

quimioterapia citotóxica e induz vários efeitos adversos, estando associados com aumento da

incidência de sangramento vaginal, pólipos endometriais, espessamento do endométrio, e

cistos ovarianos. Calorões ou fogachos são relatados por aproximadamente 40% das mulheres

que tomam-no, sendo conhecido em longo prazo, por aumentar o risco de câncer do

endométrio e doença tromboembólica (BRAITHWAITE et al., 2003; JONSTHON; DONSET,

2003). Para Lin, Zhang e Manson (2011), os efeitos adversos conhecidos até então, seriam

tromboembolismo venoso, câncer endometrial, catarata, e exacerbação de ondas de calor e

outros sintomas da menopausa. O uso de TAM foi associado a uma diminuição da densidade

mineral óssea em mulheres na pré-menopausa, contrapondo-se nas mulheres pós-

menopáusicas, sendo observado um aumento. Uma das principais preocupações seria a lesão

hepática induzida por TAM (RIBEIRO; SANTOS; CUSTÓDIO, 2014; BODY, 2010).

Segundo a bula do medicamento de referência do TAM, quando utilizado

concomitantemente com anticoagulantes do tipo cumarínico, pode ocorrer um aumento

importante na ação do anticoagulante; devendo ser cuidadosamente o paciente monitorado.

Quando é utilizado em combinação com agentes quimioterápicos apresenta um risco

aumentado para eventos tromboembólicos. Há uma interação farmacocinética com o

citocromo P450 3A4 (CYP3A4) induzida pela rifampicina, com diminuição nos níveis

plasmáticos de TAM; e sendo utilizado conjuntamente com o IA, na terapia adjuvante, não

observou-se melhora da eficácia, quando comparado ao TAM administrado isoladamente.

Devido a uma interação farmacocinética com inibidores da citocromo P450 2D6 (CYP2D6)

observou-se uma redução nos níveis plasmáticos do metabólito ativo do TAM quando

utilizado concomitantemente com alguns antidepressivos classificados como inibidor seletivo

de recaptação de serotonina (SSRI), por exemplo, a paroxetina. Segundo Goetz et al. (2007),

as mulheres tratadas com TAM na terapia adjuvante e que receberam, concomitantemente,
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drogas inibidoras da CYP2D6 apresentaram maior risco de recorrência do CM (RIBEIRO;

SANTOS; CUSTÓDIO, 2014; BRAUCH et al., 2009).

Inibidores fracos ou não inibidores (desvenlafaxina, reboxetina, mirtazapina e

escitalopram) provavelmente podem ser administrados com segurança em pacientes

recebendo TAM, ao contrário dos inibidores moderados e fortes (MOC, 2015). Para Brauch et

al. (2009), os inibidores fortes de CYP2D6, tais como os SSRI, entre eles fluoxetina e

paroxetina, utilizados para tratar calorões ou fogachos, devem ser evitados, porque

prejudicam gravemente a formação dos metabolitos ativos de TAM. A tabela 2 apresenta a

classificação de inibição (forte, moderada e fraca) e alguns medicamentos, respectivamente.

Tabela 2. Medicamentos inibidores da CYP2D6.

Inibidores Medicamentos
Forte Paroxetina, fluoxetina, bupropiona, duloxetina, quinidina, ticlopidina, terbinafina e

cinacalcete;
Moderado Sertralina, citalopram, venlafaxina, antidepressivos tricíclicos, clorpromazina, flufenazina,

haloperidol, amiodarona, verapamil, anlodipino, felodipino, nifedipino, ritonavir,
halofantrina, cloroquina, prometazina, hidroxizina, celecoxibe, clemastina e cimetidina;

Fraco Desvenlafaxina, reboxetina, mirtazapina e escitalopram.

Fonte: Realizado pelo autor adaptado de MOC (2015).

TAM é um trifeniletileno não-esteroide que apresenta uma gama de efeitos

farmacológicos complexos, sendo agonista e antagonista de estrógeno, em diferentes tecidos.

Age primariamente como um antiestrogênico, em nível tumoral, impedindo a ligação de

estrogênio ao seu receptor. O estradiol liga-se ao RE, ocorrendo uma dimerização, uma

mudança conformacional e ligação a elementos de resposta de estrogênio, ativando o

montante de genes que respondem ao estrogênio, incluindo aqueles responsáveis pela

proliferação. TAM compete com estradiol para ocupar os RE (NOVALGEX®; NOVALGEX®

-D, 2015; JONSTHON; DONSET, 2003).

Devido ao TAM não ser um puro antagonista do estrogênio, deficiências ocorrem com

seu uso, como a de algumas reações adversas, por exemplo, evento tromboembólico venoso e

câncer endometrial; além disto, nem todos os doentes RE+ com doença avançada responderão

ao TAM, em que aqueles que apresentarão resposta, eventualmente poderão apresentar

recaída ou resistência à doença (LI et al., 2009; JONSTHON; DONSET, 2003).

TAM é um pró-fármaco, sendo extensamente metabolizado no fígado pelas enzimas

do citocromo P450, produzindo os metabólitos com atividade farmacológica: 4-hidroxi-N-

desmetiltamoxifeno, denominado endoxifeno (EDX), sendo o principal metabólito ativo; e 4-

hidroxitamoxifeno (OHTAM). As concentrações plasmáticas no estado estacionário da TAM,
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OHTAM e EDX nos doentes que tomam TAM (20 mg/dia) são 72-160 mg/L; 1,15-6,4 mg/L

e 8,1-20,7 mg/L, respectivamente, mas, as concentrações atingidas em tecidos são 10 a 60

vezes mais elevada. A vasta gama de concentrações relatadas faz-se refletir as variações

genéticas da CYP2D6 que levam à produção de enzimas com atividade funcional diferente.

Há mulheres tratadas com TAM que carregam alelos com função reduzida ou não funcional

CYP2D6, apresentando menores níveis circulantes de metabolitos com atividade

farmacológica, especialmente o EDX, e alcançam piores resultados clínicos em comparação

com aqueles com atividade enzimática normal. Além dos vários fármacos que podem

influenciar a atividade enzimática de CYP2D6 e desta forma a atividade biológica de TAM,

também há os polimorfismos genéticos (RIBEIRO; SANTOS; CUSTÓDIO, 2014; BRAUCH

et al., 2009).

A dose diária de TAM recomendada é 20mg em dose única diária ou fracionada em

duas doses (2 comprimidos de 10mg). Caso não ocorra resposta satisfatória após 1 ou 2

meses, deve-se aumentar a dose para 20mg 2xdia (40mg). Deve-se administrar via oral, com

água, de preferência todos os dias no mesmo horário e caso a paciente esquecer-se de tomar

uma dose, esta deve ser tomada, apenas se faltar mais de 12 horas para a próxima dose, não

podendo o comprimido ser partido ou mastigado (NOVALDEX®; NOLVADEX®- D, 2015).

Através da primeira meta-análise Oxford de Early Breast Cancer Trialists’

Collaborative Group (EBCTCG) (1988), com participação de aproximadamente 30 mil

mulheres em 28 ensaios com CM, apresentando nódulo positivo e/ou linfonodos negativos,

foram aleatoriamente designadas para o uso de TAM (ou não) para cerca de 5 anos.

Observou-se que em mulheres com menos de 50 anos de idade e tratados com TAM foi

demonstrada uma redução na mortalidade e uma redução na probabilidade anual de morte

durante os primeiros 5 anos de aproximadamente 20%. Tradicionalmente, o tratamento de

TAM é fornecido por cerca de 5 anos, mas muitas mulheres, durante 10 anos ou mais,

permanecem em risco de recaída da doença (SCHIAVON; SMITH, 2014; EARLY BREAST

CANCER TRIALISTS’ COLLABORATIVE GROUP, 1998)

Recentemente, através do estudo ATLAS (2013), com randomização de 12.894

mulheres, com metade apresentando menos de 50 anos, foi abordado a duração do tratamento

endócrino com TAM, que avaliou seu uso em 5 anos versus 10 anos de tratamento adjuvante.

Verificou-se que o tratamento mais prolongado, sobretudo após os de 10 anos, resultou em

menor risco de recorrência e morte. Houve diminuição absoluta, no risco de morte com o

tratamento, de 2,8%; e aumento na mortalidade por câncer de endométrio, de 0,2% (DAVIES

et al., 2013) . O estudo Collaborative Group aTTom (2013), randomizou 6.953 mulheres com



21

RH+ (n=2.755) ou desconhecido (n=4.198) para manter o tratamento convencional com TAM

ou continuar a tomá-lo, além dos 5 anos. O tratamento prolongado diminuiu a recorrência com

um efeito que aumentava de acordo com o tempo de acompanhamento, havendo também,

redução na mortalidade com o tratamento de 10 anos. Foram diagnosticados, mais tumores de

endométrio, no grupo com 10 anos de tratamento (102 casos) em comparação com as tratadas

por 5 anos (45 casos) (GRAY et al, 2013). De maneira consistente, os dois estudos

apresentaram que o uso de TAM adjuvante por 10 anos reduz a recorrência e a mortalidade.

De acordo com a bula do medicamento de referência de TAM (2015), o tratamento não deve

durar menos que 5 anos, mas ainda não foi estabelecido sua duração ótima. Para Lin, Zhang e

Manson (2011), a adesão ao TAM é baixa, estando associada a menor sobrevida. No entanto,

para McCowan et al. (2013), há uma crescente evidência de que a eficácia do TAM na

redução da recorrência e mortalidade depende da adesão do paciente (NOVALDEX®;

NOLVADEX®- D, 2015; SCHIAVON; SMITH, 2014).

2.5 Adesão à medicação

Diferentes conceitos de adesão podem ser identificados; de maneira geral, é a

utilização dos medicamentos prescritos ou outros procedimentos em pelo menos 80% de seu

total, observando-se horários, doses e tempo de tratamento. Segundo uma definição mais

ampla, é um processo dinâmico e multifatorial, que inclui aspectos físicos, psicológicos,

sociais, culturais e comportamentais, que requer decisões compartilhadas e

corresponsabilizadas entre paciente e equipe. Adesão é um processo colaborativo que facilita

a aceitação e a integração de determinado regime terapêutico no cotidiano dos pacientes em

tratamento, pressupondo sua participação nas decisões sobre o mesmo. A ingestão regular da

medicação prescrita por um período de tempo suficiente é crucial para o sucesso da terapia, à

medida que o paciente toma a medicação prescrita por seu médico é conhecido como

cumprimento (KOSTEV et al., 2014; BRASIL, 2004b; LEITE; VASCONCELLOS; COSTA,

2003).

Para Lin; Zhang e Manson (2011), a adesão pode ser avaliada por auto-relatos,

avaliações de pessoal e sistema de monitoramento personalizado; complementando Morisky

et al. (2008), afirmam que no ambulatório, há quatro abordagens, que são usuais: auto-relato,

monitoramento eletrônico, contagem de comprimidos pela farmácia e preenchimento de

prescrições. Para entender a adesão, ou a falta dela, deve-se primeiramente avaliar ou medi-la.

Em situações clínicas em regime ambulatorial, há uma necessidade de uma ferramenta para
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medir a adesão à medicação de baixo custo, válida, confiável e sendo aceita por ambos, os

provedores de cuidados de saúde e pacientes. O uso difundido de tal ferramenta, que poderia

fornecer informações sobre fatores modificáveis sobre a adesão em diferentes populações de

pacientes, levaria a uma melhor compreensão da não adesão e estabelecer as bases para

intervenções destinadas a aumentar a adesão a terapias. Uma alternativa seria a escala de

adesão à medicação, um instrumento simples e barato, mostrando-se no estudo de Morisky et

al. (2008), boa sensibilidade (93%) e moderada especificidade (53%), ou seja, indica que a

escala é boa em identificar pacientes que têm baixa adesão à medicação e desempenho

moderado em identificação de pacientes que não têm problemas com a adesão aos

medicamentos. As medidas de auto-relato são simples e econômicas de usar e podem fornecer

feedback em tempo real sobre comportamento de adesão e potenciais razões para a baixa

adesão, incluindo os fatores sociais, situacionais e comportamentais que a afetam, mas podem

estar sujeito a viés de memória, a uma superestimativa da adesão e provocar respostas

socialmente aceitáveis. Aumentar validade e confiabilidade das medidas de auto-relato em

diferentes populações facilitará a adoção e uso dessas ferramentas na prática clínica.

O aumento do uso de medicação oral evidenciou um potencial problema na adesão ao

tratamento do câncer, ocasionando déficits de saúde e econômico. A adesão tem sido cada vez

mais reconhecida como um problema importante na assistência médica, particularmente para

terapias médicas crônicas e orais, focando-se na doença. Tem sido apontada como o único

fator modificável, mais importante, que compromete os resultados do tratamento. Se os

pacientes não tomam o seu medicamento, estes não irão beneficiar-se da terapêutica, assim

resulta-se no aumento da mortalidade e da morbidade, bem como de custos e consumo de

recursos de cuidados; pode estar associada com o desenvolvimento de resistência à terapia

endócrina. Quando o médico não está informado da não adesão do paciente à terapia oral,

atribuirá a progressão da doença à ineficácia do tratamento e o regime será

desnecessariamente alterado ou prescrito um medicamento, de segunda ou terceira linha, com

maiores efeitos colaterais e custo (BENDER et al., 2014; BRITO; PORTELA;

VASCONCELLOS, 2014; KOSTEV et al., 2014; PARTRIDGE et al., 2008).

Há uma diferença entre os conceitos de adesão ao tratamento e persistência, indicando

que os pacientes aderentes podem ser não persistentes, caso interrompam o tratamento antes

do período recomendado, ou vice e versa (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014).

Das pacientes com boa adesão, que utilizaram o tratamento endócrino, 68% mantiveram-se

em terapia há pelo menos três anos, enquanto das pacientes com baixa adesão, apenas 35%

fez isso (Figura 1). Entre as pacientes que descontinuaram o tratamento tão cedo como no
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primeiro ano de tratamento, 19% com práticas de boa adesão e 41% com baixa adesão;

significando que depois do primeiro ano de tratamento ocorreram mais de 60% das

desistências (KOSTEV et al., 2014). A adesão das pacientes que utilizam a terapia endócrina

diminuiu significativamente ao longo dos primeiros 18 meses de terapia (BENDER et al.,

2014). Os níveis de adesão têm variado de 25% a 96%. A adesão média ao longo dos

primeiros 12 meses de tratamento variou entre 82% e 88%, e ao longo dos 36 meses a adesão

média diminui em cada ano, variando de 62% a 79%, enquanto que os níveis de não adesão

variaram de 19% a 28%. (PARTRIDGE et al., 2008). Estar no primeiro ano de terapia está

associado com aumento da probabilidade de não adesão, e ambas adesão e persistência são

abaixo do ideal, pois a proporção de mulheres com adesão à terapia hormonal foi 76,3%

segundo Brito, Portela e Vasconcellos (2014) (ROETZHEIM et al.,2015; HSIEH et al., 2014;

KOSTEV et al., 2014; OWUSU et al., 2008).

Figura 1. Curvas de tempo de tratamento adjuvante em pacientes com CM durante período de

três anos - Boa adesão x baixa adesão à hormonioterapia e relação à persistência ao

tratamento.

Fonte: KOSTEV et al., 2014.

A base para a não adesão à terapia endócrina em mulheres com CM não é clara,

correlacionando-se a fatores do paciente, do tratamento, do medicamento e abordagem

médica, os quais podem prever individualmente a não adesão. Os fatores do paciente são, por

exemplo, características sociodemográficas, condição socioeconômica, função cognitiva,

humor, função física, eficácia percebida do tratamento e apoio social. Entre os fatores

relacionados com o tratamento, por exemplo, pode-se citar o estágio da doença, tratamento

prévio do CM (cirurgia, radioterapia, quimioterapia, anticorpos monoclonais), complexidade
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do seu regime de medicação, presença de comorbidades, medicamentos concomitantes e

dificuldades financeiras. Apesar dos excelentes resultados obtidos com a hormonioterapia, o

tratamento em longo prazo e as reações adversas associadas ao seu uso, torna difícil a adesão

do paciente, podendo levar a desfechos clínicos adversos (BENDER et al., 2014; BRITO;

PORTELA; VASCONCELLOS, 2014).

Lin, Zhang e Manson (2011), ressaltam a necessidade de identificar preditores

precoces de baixa adesão. Para o TAM seria extremos de idade, etnia não branca, baixo nível

socioeconômico, uso de álcool e tabagismo. O desenvolvimento de reações adversas seria um

importante preditor de baixa adesão antes e após o início da terapia e temores de desenvolvê-

las também. Estudos mostraram associação entre pobreza e não adesão; segundo Partridge et

al. (2003), extremos de idade (˂45anos ou 85≥anos) e raça não-branca foram os principais

preditores para pobres. Hershman et al. (2010), a idade extremos de idade, (˂40 anos

ou75˃anos) e raça africana como preditores para pobreza; ambos com desfecho de baixa

adesão. Para Kostev et al. (2014), práticas com boa adesão foram mais comuns em áreas

urbanas.

A probabilidade de adesão ao TAM aumenta com o aumento da idade e a baixa adesão

entre as pacientes mais jovens, pode ser explicada, pelo desenvolvimento das reações

adversas, que afetam a sexualidade das mulheres, incluindo problemas de fertilidade e os

sintomas da menopausa. Observou-se maior impacto da interrupção do tratamento e não

adesão ao medicamento sobre a mortalidade da população mais jovem de CM e comparando-

se com a interrupção no uso do TAM em pacientes nesta faixa etária também foi associado ao

aumento da mortalidade (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014; HSIEH et al.,

2014).

Para Brito, Portela e Vasconcellos (2014), há maior probabilidade de adesão entre as

mulheres que apresentam maior nível escolar, que completaram segundo grau ou superior e

com um parceiro, contrapondo-se aos dados de Lin, Zhang e Manson (2011), que afirmam

que mulheres solteiras eram mais propensas a aderir à terapia, do que as mulheres casadas. A

associação de maior adesão ao tratamento com ter um parceiro, pode estar ligada ao apoio

social, sendo altamente preditivo de adesão, indo ao encontro, com o estudo de Kostev et al.

(2014), que afirmam que o envolvimento familiar é um motivador no tratamento.

Segundo Bender et al. (2014), pobre funcionamento físico está associado com uma

menor adesão. Para Land et al. (2011), há fortes indícios que associações de comportamentos

pouco saudáveis poderiam descrever indivíduos que seriam menos propensos a utilizar os
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medicamentos corretamente, mas não encontrou associação significativa de adesão com

atividade física no lazer ou obesidade.

No que diz respeito à fase da doença, a menor adesão observada está entre os pacientes

em estágios não curáveis (IV) e dados enfatizam a importância de investimentos em

diagnóstico precoce, uma vez que, tem um efeito direto em facilitar a adesão ao tratamento e

na sobrevida das pacientes (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014).

O cumprimento da terapêutica ocorre quando o paciente toma a sua medicação

prescrita pelo médico. Atualmente, considera-se que incluir a comunicação e a cooperação

entre o médico e paciente incide sobre a disposição do paciente em cooperar com o médico e

a participar das medidas diagnósticas e terapêuticas. A não conformidade do tratamento não

aponta somente a falta de disciplina por parte do paciente, mas revela um desequilíbrio na

relação médico-paciente. Uma consideração importante, referindo-se a não adesão, é a falta de

comunicação entre médico e paciente (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014;

KOSTEV et al., 2014).

Comorbidades e as reações adversas compreendem um maior risco para a adesão e

descontinuação do tratamento (ROETZHEIM et al., 2015; BENDER et al., 2014; BRITO;

PORTELA; VASCONCELLOS, 2014). Bender et al. (2014) relataram, em seu estudo, que a

presença de maior número de comorbidades e uso de medicamentos concomitantes favorecem

o abandono da terapia. As associações entre fatores do paciente e não adesão foi maior

incômodo associado a sintomas ginecológicos, dispareunia, bem como as preocupações de

peso. Desenvolvimento de reações adversas como calorões ou fogachos, diminuição da libido,

alterações cognitivas, aumento de peso e sintomas ginecológicos, como secura e sangramento

vaginal estão associados a um maior risco de não adesão (ROETZHEIM et al., 2015;

BENDER et al., 2014; WOURTS et al., 2014; DAY et al., 1999). As mulheres que estão

deprimidas ou ansiosas, com sintomas da doença relacionados com o tratamento (reações

adversas) ou que enfrentam preocupações de dificuldade financeira anteriormente à terapia,

podem ser mais propensas a tornarem-se não aderentes ao longo do tempo. Há uma menor

frequência de adesão entre as mulheres que não recebem apoio terapêutico profissional ou

psicoterapia (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014; KOSTEV et al., 2014).

Brito (2011) afirma que entre os pacientes que utilizam medicamentos, os com

doenças crônicas são potenciais candidatos ao inadequado seguimento do regime terapêutico,

pela dificuldade de administrar um número maior de medicamentos, aliado ao fator de

interação destes, ocorrendo consequências como, redução da qualidade de vida e baixa adesão

e persistência.
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Os efeitos interativos de fatores do paciente e da doença ou tratamento podem

fornecer a influência dominante sobre a não adesão. A adesão é mais favorável quando o

estilo, característica ou a preferência do paciente de lidar com a doença e experiências

relacionadas com o tratamento é pertinente com as características ou demandas de um

determinado tipo de intervenção médica. O conhecimento sobre essas interações é

fundamental para informar o desenvolvimento de intervenções para melhorar a adesão a

terapia endócrina em mulheres com CM (BENDER et al., 2014; CRISTENSEN, 2000).

2.6 Intervenção farmacêutica e promoção da saúde

O principal objetivo da atenção farmacêutica é melhorar a qualidade da atenção ao

paciente, garantindo a terapêutica mais idônea, incluindo a corresponsabilidade do

farmacêutico nos resultados do paciente. Problemas relacionados ao uso de medicamento

incluem interações medicamentosas, reações adversas e erros de medicação, podendo assim,

reduzir a adesão à medicação e à eficácia do tratamento, interferindo na capacidade do

paciente ou vontade de usar a medicação. O conceito de intervenção farmacêutica define-se

por denominar todas as situações em que o farmacêutico participa ativamente na tomada de

decisão na terapia dos pacientes e na evolução dos resultados. O aconselhamento ao paciente

apresenta influência positiva sobre melhores resultados terapêuticos e aumento da qualidade

de vida em pacientes que sofrem de doenças crônicas (ADEPU; ARI, 2010; ODEGARD et

al., 2008; SOCIEDADE ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA, 2002).

Através da assistência farmacêutica, a intervenção farmacêutica pode ajudar os

profissionais da saúde na gestão do medicamento e terapia por identificação, prevenção, e

resolução de problemas relacionados com a droga. A prática da assistência farmacêutica não é

totalmente implementada nos sistema de saúde, mas iniciativas promissoras foram

desenvolvidas em alguns países desenvolvidos. Farmacêuticos em países menos

desenvolvidos trabalham principalmente na administração do medicamento, incluindo as

atividades relacionadas à aquisição e controle de estoque de medicamentos, com pouca

atividade clínica voltada para o paciente (OBRELI et al., 2011; ODEGARD et al., 2008).

Segundo a OMS (2009), a promoção da saúde é o processo que empodera as pessoas,

tanto no sentido de melhoria como de controle da saúde, portanto é vista como recurso para o

dia a dia, não como objetivo do viver, sendo um conceito positivo, que enfatiza recursos

sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Promoção da saúde não é apenas
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responsabilidade do setor da saúde, vai além de um estilo de vida saudável, indo ao encontro

ao bem-estar.

A educação do paciente é um processo que melhora a capacidade deste de tomar

decisões informadas acerca de sua doença, medicamentos e motivar os pacientes a introduzir

mudanças na dieta, medicação e estilo de vida. A educação estruturada é definida como um

programa planejado, muito abrangente, flexível em termos de conteúdo, sensível às

necessidades clínicas e psicológicas do indivíduo, e adaptável ao seu contexto "educacional e

cultural” (ADEPU; ARI, 2010; ODEGARD et al., 2008).

2.7 Interdisciplinaridade no cuidado integral e adesão ao medicamento à paciente com

câncer de mama

A gestão de câncer é altamente complexa, exigindo uma elevada compreensão da

biologia do câncer e conhecimento das opções de tratamento, ou seja, com seus riscos

específicos e benefícios, e a capacidade de fazer recomendações personalizadas sobre esses

tratamentos, levando em consideração as comorbidades e preferências individuais que são

únicas para cada paciente. A assistência ideal e otimizada do paciente necessita de uma lista

crescente de habilidades de cuidados de suporte, incluindo a avaliação abrangente dos

sintomas e tratamentos, aconselhamento, comunicação, planejamento da assistência, e de fim

de vida. Os sobreviventes de câncer, como resultado de seus tratamentos, sofrem com déficits

de saúde, fisiológicos (Figura 2) e psicossociais; e também necessitam de cuidados em saúde

e acompanhamento profissional especializado (HUI et al., 2015; WALLACE et al., 2015).
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Figura 2. Efeitos fisiológicos em pacientes oncológicos

Fonte: Adaptado pelo autor através de WALLACE et al., 2015.

Profissionais de saúde trabalham em equipe para prestar cuidados e apresentam

potencial para melhorar o valor dos cuidados. Há uma variedade de terminologia utilizada

para descrever acordos de colaboração de trabalho entre profissionais como: interdisciplinar,

interprofissional, multiprofissional e multidisciplinar. Inter/multidisciplinar são muitas vezes

utilizados para descrever a contribuição de várias disciplinas, mas na verdade, descreve um

contínuo envolvimento das disciplinas e incluem todos os membros da equipe de saúde,

incluindo os profissionais e não profissionais. Os termos inter/multiprofissional são

geralmente mais estreitos e referem-se a equipes compostas exclusivamente por profissionais

de diferentes profissões ou disciplinas (CHAMBERLAIN-SALAUM; MILLS; USHER,

2013; NANCARRON et al., 2013).

O conceito de equipe interdisciplinar é:

Um processo dinâmico que envolve dois ou mais profissionais de saúde com

formação e competências complementares, compartilhando objetivos comuns de

saúde e que exercem esforço físico e mental concertada na avaliação, planejamento,

ou que avaliem o atendimento ao paciente. Isto é conseguido através da colaboração

interdependente, comunicação aberta e de tomada de decisão compartilhada. Este,
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por sua vez, gera paciente de valor acrescentado, resultados organizacionais e de

pessoal. (NANCARROW et al., 2013, p. 13).

A inserção da equipe interdisciplinar na saúde apresenta benefícios no cuidado ao

paciente. As equipes de pessoas de diferentes disciplinas que trabalham juntas podem

melhorar os processos de trabalho e os resultados de atendimento ao paciente, fornecendo

uma melhor coordenação dos cuidados, maior foco na resolução cooperativa de problemas e

tomada de decisão, e um compromisso de cuidados ao paciente centrada, englobando: sistema

de saúde, prestadores de cuidados de saúde e pacientes. O valor do cuidado ao paciente e aos

profissionais de saúde é otimizado quando estes trabalham em equipes (CHAMBERLAIN-

SALAUM; MILLS; USHER, 2013; SIBBALD et al.; 2013; NENHOUSE; SPRING, 2010).

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer apresenta intuito de

reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pelo câncer e ainda a possibilidade de

diminuir a incidência de alguns tipos de neoplasias, bem como contribuir para a melhoria da

qualidade de vida dos usuários com esta patologia, um dos princípios e diretrizes está

relacionado ao cuidado integral e atendimento multiprofissional a todos os usuários com

neoplasia, com oferta de cuidado compatível a cada nível de atenção e evolução da doença;

Fazem parte do cuidado integral a prevenção, a detecção precoce, o diagnóstico, o tratamento

e os cuidados paliativos, que devem ser oferecidos de forma oportuna, permitindo a

continuidade do cuidado, estes devem ser baseados em evidências científicas. A Figura 3

representa, esquematicamente, os pontos de assistência que fazem parte da linha de cuidado,

desde o rastreamento e diagnóstico precoce até o tratamento (BRASIL, 2013; PETERS,

2013).
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Figura 3. Linha do Cuidado no Câncer

Fonte: Adaptado de Peters (2013).

Os médicos têm um impacto significativo da adesão do paciente, em que a relação

médico-paciente e a gestão de efeitos adversos podem atenuar ou exacerbar a não adesão.

Favorece a prática da adesão, ter-se entre médico-paciente uma relação de cooperação, em

que através da perspectiva do paciente, este incorpora os fatores que determinam o

cumprimento da terapia. O médico deve envolver-se com a paciente e comunicar-se com ela

para motivá-la a tomar a medicação corretamente; podendo fornecer conselhos práticos para

facilitar a adesão. Os fatores que podem levar a ineficaz comunicação entre médico-paciente

são: informação inadequada sobre a importância do tratamento, efeitos adversos de

medicamento ou tratamento, as hipóteses de recuperação, alternativas de tratamento, etc.; ou

uma falta de satisfação com o médico, pode levar a paciente a questionar suas decisões.

Observou-se menor probabilidade de adesão entre as mulheres que não tiveram consultas com

mastologista ou oncologista (BRITO; PORTELA; VASCONCELLOS, 2014; KOSTEV et al.,

2014).

Os enfermeiros no atendimento deverão estar atentos as pacientes e identificar as

mulheres em risco por não adesão ao tratamento, informando aos demais profissionais de

saúde da equipe interdisciplinar, que através de decisão compartilhada deverão realizar

monitoramento e intervenções focadas nestas pacientes. Pacientes oncológicos apresentam

dificuldades sociais, pela necessidade de entrar em licença pela doença e perda financeira. As

intervenções da assistência social são atuantes neste contexto social englobando as questões
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financeiras, minimizando as consequências da doença e melhorando a qualidade de vida

(CLÉMENCE et al., 2014). As mulheres com menos apoio social dos profissionais de saúde

apresentam maior probabilidade de serem não aderentes (BENDER et al., 2014).

As intervenções da psicologia visam melhorar a adaptação psicológica do paciente

frente ao estresse do diagnóstico e tratamento ocasionando a melhora dos comportamentos de

saúde, tais como o exercício físico, dieta, sono e adesão à medicação (MICHAEL, 2015).

Brito, Portela, e Vasconcellos (2014) mostram uma menor frequência de adesão entre as

mulheres que não receberam apoio da psicoterapia ou do profissional terapêutico.

Os farmacêuticos estão bem posicionados para melhorar a adesão à medicação com

uso de ferramentas benéficas, aumentando a educação do paciente, auxiliando-lhe a superar

barreiras da adesão à terapia. A educação do paciente garante o uso correto dos medicamentos

e minimiza os problemas relacionados a ele e a partir do momento que este apresenta

conhecimento, aumenta sua participação ativa no tratamento e na sua adesão, ocasionando

melhores resultados. O aconselhamento realizado por farmacêuticos podem melhorar a adesão

à medicação e persistência ao tratamento (HORVAT; KOS, 2015; XIN et al., 2015; VOLINO

et al., 2014).

Figura 4. Interdisciplinaridade que contribuem positivamente à adesão.

Fonte: Realizado pelo autor
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No contexto da presente pesquisa, com o objeto do estudo estimar os efeitos da

atividade farmacêutica de educação sobre o conhecimento farmacoterapêutico e

comportamento de adesão ao medicamento TAM em pacientes com CM, a relação

interdisciplinar se faz presente (Figura 4) à medida que para o diagnóstico, tratamento e

controle de todas as variáveis, há necessidade da ação de profissionais da saúde de diferentes

áreas da saúde como medicina, enfermagem, farmácia, psicologia e assistente social para que

se atinja o objetivo final. Dessa forma, fica enfatizado que as diferentes esferas de saberes e

práticas completam-se e proporcionam ao paciente o cuidado integral, oferecendo-lhe um

tratamento amplo, completo e individualizado.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Estimar os efeitos da atividade farmacêutica de educação sobre o comportamento de

adesão e conhecimento farmacoterapêutico do medicamento tamoxifeno em pacientes com

câncer de mama do Centro de Oncologia Integrado (COI).

3.2 Objetivos específicos

 Descrever o perfil sociodemográfico, socioeconômico, clínico, comportamental,

características da farmacoterapia, saúde e do serviço das mulheres com câncer de

mama atendidas no COI;

 Avaliar a associação dos fatores sociodemográficos, socioeconômicos, clínicos,

comportamental, características da farmacoterapia, saúde e do serviço com a não

adesão ao tratamento;

 Identificar os fatores associados a não adesão à terapia hormonal com tamoxifeno

para câncer de mama;

 Avaliar as interações medicamentosas do tamoxifeno com os inibidores CYP2D6

(citocromo P450 família 2 subfamília D membro 6) das pacientes do COI.
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4 MÉTODO

4.1 Amostra/população/sujeitos

O município de Santa Cruz do Sul (SCS) localiza-se na região do Vale do Rio Pardo,

na encosta inferior do nordeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS), com distância de 150

km de Porto Alegre. Apresenta área da unidade territorial de 733,409 km2, população

residente de aproximadamente 128 mil habitantes e 64 estabelecimentos de saúde com

atendimento através do SUS. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal2 (IDHM)

referente ao ano de 2010 é de 0,773 e o Produto Interno Bruto (PIB), referente ao ano de

2013, é R$ 6.674.792 reais e o per capita de R$ 53.579,65 reais. O município de Santa Cruz

do Sul encontrou-se dentro dos 10 municípios gaúchos que apresentaram maior taxa de

crescimento e ranking do PIB no ano de 2013 (FEE, 2016; IBGE, 2016; MUNICÍPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL, 2014).

Para melhorar os serviços de saúde e suprir a carência na área de saúde da região de

SCS, em 1951, a Comunidade Evangélica fundou a Sociedade Caritativa Beneficente Ana

Nery que em 1955 criou o Hospital Ana Nery, localizado no bairro Ana Nery no município de

Santa Cruz do Sul, e atende há 59 anos a comunidade de SCS e região. Atualmente, a

instituição possui 81 leitos, onde sete estão no Centro de Terapia Intensiva (CTI); realiza em

média 500 procedimentos cirúrgicos mensais, em seis salas cirúrgicas nas mais variadas

especialidades médicas; e 70,52% dos atendimentos realizados no ano de 2014 foram

direcionados aos pacientes do SUS. O Hospital é referência regional em oncologia sendo

Unidade de Alta Complexidade para Tratamento Oncológico (UNACON)3 (HAN, 2015a;

HAN, 2015b).

O Centro de Oncologia Integrado (COI) do Hospital Ana Nery é referência em

tratamento oncológico pelo SUS, tendo sua base de dados ligada ao Instituto Nacional do

Câncer (INCA). O COI oferece tratamento integral do câncer proporcionando um

atendimento completo aos pacientes com câncer, passando pela prevenção, diagnóstico,

cirurgia, quimioterapia e radioterapia e abrange o seu atendimento a cerca de 820 mil pessoas

nas regiões do Vale do Rio Pardo (Candelária, Encruzilhada do Sul, General Câmara,

2 O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 2012).
3 Unidades hospitalares que apresentam condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos
humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e
tratamento dos cânceres mais prevalentes. Estas unidades hospitalares podem apresentar em sua estrutura física a
assistência radioterápica ou indicar formalmente os pacientes que necessitarem desta modalidade terapêutica
(BVS, 2007).
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Gramado Xavier, Mato do Leitão, Herveiras, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Rio Pardo,

Santa Cruz do Sul, Sininbu, Vale Verde, Vale do Sol, Venâncio Aires e Vera Cruz), Centro

Serra (Arroio do Tigre, Cerro Branco, Estrela Velha, Ibarama, Jacuizinho, Lagoão, Lagoa

Bonita do Sul, Passa Sete, Salto do Jacuí, Segredo, Sobradinho e Tunas) e Região Carbonífera

(São Jerônimo, Barão Triunfo, Eldorado do Sul, Triunfo, Butiá, Arroio dos Ratos,

Charqueadas e Minas do Leão) (Figura 5) (ASMURC, 2015; ATURVARP, 2015; HAN,

2015a; HAN, 2015b; HAN, 2015c, BRASIL, 2009b).

Figura 5. Municípios do RS abrangentes do atendimento do Centro de Oncologia Integrado

do Hospital Ana Nery (HAN).

RS – Rio Grande do Sul; SCS – Santa Cruz do Sul
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado dos dados do HAN, 2015c.

A estrutura administrativa e física do COI é dividida por três setores: quimioterapia,

radioterapia e ambulatório.

População de estudo: Paciente com diagnóstico de câncer de mama, em tratamento

com o medicamento tamoxifeno no Centro de Oncologia Integrado/Quimioterapia do Hospital

Ana Nery.

Critérios de inclusão: Mulheres com idade ≥18 anos, no período de 1° de novembro

de 2015 a 31 de março de 2016 com diagnóstico de câncer de mama, que utilizam o
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medicamento tamoxifeno há mais de 6 meses, que estão inseridas ao serviço de saúde COI

para consultas e retirada de seu medicamento, portadoras de capacidade cognitiva para

responder ao questionário.

Critérios de exclusão: Mulheres que no decorrer da pesquisa trocarem de esquema

terapêutico e relatarem estar recebendo intervenção farmacêutica de outra clínica e perda de

seguimento.

Cálculo amostral: A estimativa do tamanho da amostra foi baseada na hipótese

alternativa unilateral e no delineamento do estudo, levando-se em consideração a variável de

desfecho de adesão. Segundo Brito, Portela e Vasconcellos (2014), o percentual de adesão à

terapia hormonal foi de 76,3%, assumiu-se este valor para o grupo controle. A adesão alvo

para o grupo de intervenção será de 98%. Assumindo um erro alfa (α = 0,05) resultou em uma

amostra de 47 pacientes para cada grupo de estudo (poder de 80%). Considerando uma taxa

de abandono potencial de 20% levou-se a um tamanho final de amostra de 57 pacientes para

cada grupo (HULLEY et al., 2008).

4.2 Delineamento metodológico

O presente estudo é um estudo quase-experimental com delineamento de medidas pré

e pós-tratamento com grupo controle não-equivalente (Figura 6).

Figura 6. Delineamento metodológico da atual pesquisa:

Fonte: Realizado pelo autor.
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O estudo experimental é aquele em que o pesquisador manipula ou exerce controle

eficiente sobre a variável independente, mas esse controle apresenta diferentes graus de

exigência. Quando não se consegue exercer tão rígido controle sobre a amostra, tão pouco,

garantir que as definições dos grupos: experimental e controle; ocorram de forma totalmente

aleatória, não obtendo-se controle pleno sobre variáveis intervenientes, contudo: dispõem-se

um método quase-experimental. Para o delineamento de medidas pré e pós-tratamento4 com

grupo controle não-equivalente tem-se um grupo experimental e um grupo controle, e as

medidas são aferidas nos dois grupos antes e após tratamento, contudo, o grupos são

compostos sem o cumprimento dos critérios aleatórios (GAYA et al., 2008).

4.3 Hipóteses e Variáveis

Alguns estudos especificam hipóteses como sendo “principal e secundárias” isto

ocorre quando existe um hipótese principal para qual o estudo foi delineado, mas os

investigadores estão também interessados em outras questões de pesquisa de menor

importância, especificados como hipóteses secundárias. A hipótese principal ou de pesquisa

deste estudo é baseada na questão de pesquisa e delineamento do estudo (HULEY et al.,

2008):

Hipótese nula: não há diferença no conhecimento farmacoterapêutico e na adesão ao

medicamento tamoxifeno entre as mulheres com câncer de mama que receberam a

intervenção farmacêutica de educação e as que não receberam.

Hipótese principal ou de pesquisa (sendo igual à hipótese alternativa unilateral): a

intervenção farmacêutica de educação causa aumento do conhecimento farmacoterapêutico e

na adesão ao medicamento tamoxifeno em pacientes com câncer de mama.

Hipóteses secundárias (baseadas no objetivo e foram formuladas com base na revisão

da literatura e estão fundamentadas no marco teórico):

Hipótese 1: extremos de idade (˂40 anos ˃75), etnia não-branca e raça africana, bem

como residir em área rural, estão associados a um maior risco de não adesão.

Hipótese 2: menor nível de educação (não apresentar nível superior), menor nível

socioeconômico, ser solteira, estão associados a um maior risco de não adesão.

Hipótese 3: realizar terapia paliativa (não curativa), maior estágio da doença (III e IV);

e estar no primeiro ano de terapia, estão associado a um maior risco de não adesão.

4 O autor citado adota o termo tratamento, sendo equivalente a intervenção.
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Hipótese 4: ser tabagista e bebedores pesados ou alcoólatras, apresentar pouca prática

de atividade física, pior índice de qualidade de vida, e temor de desenvolver efeitos adversos

da medicação, estão associados a um maior risco de não adesão

Hipótese 5: ter reações adversas e maior número de medicamentos utilizados

concomitantemente com tamoxifeno, estão associado a um maior risco de interações

medicamentosas e não adesão.

Hipótese 6: efeitos adversos como a afrontamentos ou fogachos, retenção de líquido e

sintomas ginecológicos, como corrimento e sangramento vaginal, estão associados a um

maior risco de não adesão.

Hipótese 7: presença de maior número de comorbidades, depressão e ansiedade estão

associadas a um maior risco de não adesão.

Hipótese 8: ruim relação médico-paciente, não receber acompanhamento da

psicologia, e não ter apoio social, estão associadas a um maior risco de não adesão.

Hipótese 9: tabagismo e consumo de álcool estão associadas a um maior risco de não

adesão.

Hipótese 10: tabagismo está associado a um maior risco de desenvolver de reações

adversas e não aderência, após longos períodos (36 meses).

Hipótese 11: mulheres mais jovens (˂45 anos), tabagistas e com boa percepção de

saúde, estão associadas a maior risco de não aderência.

Hipótese 12: ter depressão e desenvolver reações adversas está associado a um maior

risco de não adesão.

Na atual pesquisa as variáveis dependentes serão: adesão e conhecimento

farmacoterapêutico, classificadas como variáveis qualitativas dicotômicas (aumentam ou

diminuem) comparadas no pré e pós-teste. Será considerado como um desfecho secundário a

não adesão, classificada como qualitativa dicotômica (adesão ou não adesão). O instrumento

utilizado para medida de adesão é o questionário de Morisky-Green com oito questões e teste

para conhecimento farmacoterapêutico elaborado pela pesquisadora baseado no conteúdo da

bula do medicamento de referência do medicamento tamoxifeno (NOVALDEX®;

NOLVADEX®- D, 2015; MORINSKY et al., 2008).

Quadro 1. Teste de Morisky-Green com 8 questões (perguntas, classificação das variáveis e

pontuação).

Perguntas Classificação Pontuação
1. Você às vezes se esquece de tomar seu comprimido de
tamoxifeno?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)
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2. Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia, que
você não tomou o seu remédio tamoxifeno?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

3. Alguma vez você já parou de tomar seu remédio tamoxifeno
sem informar ao seu médico?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

4. Quando viaja ou sai de casa, às vezes, você se esquece de levar
o seu remédio tamoxifeno?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

5. Você queria ter tomado o seu comprimido de tamoxifeno de
ontem, mas acabou não o tomando?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

6. Quando você se sentir com “minha doença está sob controle”,
às vezes você para de tomar o seu remédio tamoxifeno?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

7. Tomar o remédio todos os dias é um verdadeiro transtorno para
algumas pessoas. Você já se sentiu incomodada sobre tomar o seu
remédio tamoxifeno por no mínimo 5 anos?

Qualitativa
Dicotômica

Não (1) Sim (0)

8. Com que frequência você tem dificuldade em lembrar de tomar
o seu remédio tamoxifeno?

Qualitativa
Ordinal

(1)Sempre,
(2) Frequentemente,
(3) Algumas vezes,
(4) Raramente,
(5) Nunca.

Resultado: não adesão<85=adesão
Fonte: Realizado pelo autor adaptado de Morisky et al. (2008).

Quadro 2. Teste para conhecimento farmacoterapêutico do tamoxifeno (perguntas, respostas,

pontuação e classificação das variáveis).

Perguntas Respostas Pontuação Classificação
1. Para qual doença o tamoxifeno
é indicado?

Câncer de mama. 1 Categórica
Nominal

2. Quais os benefícios de tomar o
tamoxifeno corretamente?

Aumenta chance de cura e vida e diminui
a chance da “doença voltar” e que uma
nova apareça, mas, em outro lugar
diferente na minha mama.

1 Categórica
Nominal

3. Qual o tempo estimado de
tratamento do tamoxifeno?

No mínimo 5 anos. 1 Categórica
Nominal

4. Como você deve tomar seu
comprimido de tamoxifeno?

1cp ao dia no mesmo horário. 1 Categórica
Nominal

5. Se você esquecer de tomar o
comprimido de tamoxifeno. O
que deve fazer?

Tomar o comprimido somente se faltar
12 horas para próxima dose.

1 Categórica
Nominal

6. Todos os medicamentos
podem desenvolver efeitos
adversos em quem os toma.
Quais os principais efeitos
adversos que o tamoxifeno pode
causar?

Náusea, acúmulo de líquido, calorões,
cansaço, catarata, cãibras e dor muscular,
corrimento e sangramento vaginal.

1 Categórica
Nominal

Alto conhecimento farmacoterapêutico (5-6)
Médio conhecimento farmacoterapêutico (4)
Baixo conhecimento farmacoterapêutico (≤3)
Fonte: Realizado pelo autor baseado nos dados encontrados em Novaldex® e Novaldex®-D (2015).

As variáveis independentes a serem utilizadas no estudo, estão descritas, separadas por
categoria, no quadro a seguir:

5No estudo Morisky et al (2008) pacientes altamente aderentes foram identificados na escala de adesão pelo
placar de (=8 ), para determinar a média adesão a pontuação seria entre (6-˂8) e baixa adesão pela pontuação de
(˂6). O ponto de corte utilizado neste estudo, será de acordo com o marco teórico deste, sendo considerado o
índice 8 na escala.
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Quadro 3. Variáveis independentes a serem utilizadas no estudo

Variável Descrição Classificação
Variáveis Sociodemográficas

Idade Anos completos de vida, obtida através do
sistema informatizado da instituição.

Quantitativa Contínua
(Anos completos)

Cor da pele Cor da pele autorreferida pela paciente através
de questionário.

Categórica Nominal
(Branco, preta, parda, amarela
ou indígena)

Município residente Município onde reside a paciente autorreferido
através do questionário.

Categórica Nominal
(Questão aberta)

Área Área onde reside a paciente autorreferido
através do questionário

Categórica Dicotômica
(Rural ou Urbana)

Variáveis Socioeconômicas
Escolaridade Nível de escolaridade autorreferido pela

paciente através de questionário.
Categórica Nominal
(Sem escolaridade, ensino
fundamental incompleto, ensino
fundamental completo, ensino
médio incompleto, ensino médio
completo e ensino superior
incompleto e ensino superior
completo)

Renda Familiar Número de salário mínimos, autorreferida pela
paciente através do questionário.

Numérica Discreta
0 (˂ R$ 880,00)
1 (R$ 880,00)
2 (até R$ 1760,00)
3 ( até R$ 2640,00)
4 (até R$ 3520,00)
4˃ (≥ R$ 3521,00)

Situação Ocupacional Referente à atual profissão autorreferida pela
paciente através do questionário.

Categórica Nominal
(Trabalhando, aposentada,
desempregada, encostada, dona
de casa, estudante, aposentada e
trabalhando)

Estado Civil Referente à situação conjugal autorreferido
pela paciente através do questionário.

Categórica Nominal
(Solteira, casada ou união
estável ou com companheiro,
divorciada ou separada e viúva)

Classificação econômica Resultado de questões propostas pela
Associação Nacional de Empresas de Pesquisa
que classifica as pessoas ou famílias em
classes econômicas, utilizando o “Critério de
Classificação Econômica Brasil”. Considera:
número de posse de alguns itens, grau de
instrução do chefe da família e utilização de
serviços públicos.

Qualitativa polinominal
(Classe A, Classe B, Classe C ou
Classe D e E)

Variáveis Comportamentais
Tabagismo Referente ao indivíduo fumar autorreferido

pela paciente através do questionário.
Categórica Nominal
(Ex-fumante*, fumante atual**,
nunca fumou***)

Prática de exercício físico Referente à frequência com que pratica
exercício físico
autorreferida pela paciente através do
questionário.

Categórica Ordinal
(Sempre, às vezes, raramente,
nunca)

Consumo de bebidas
alcoólicas

Referente ao hábito de consumir bebida
alcoólica autorreferido pela paciente através
do questionário.

Categórica Nominal
(Alcoolista, socialmente, não
bebe)

Temor em desenvolver
reações adversas do

Referente à frequência que a paciente sente
medo de apresentar os efeitos adversos do

Categórica Ordinal
(Sempre, às vezes, nunca)
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medicamento tamoxifeno autorreferido pela paciente através
do questionário.

Percepção do tratamento Referente à percepção de funcionalidade da
medicação autorreferida pela paciente através
do questionário.

Categórica Nominal
(Bem, regular, não funciona)

Hábito de tomada do
medicamento

Referente ao ato de tomar o remédio
autorreferida pela paciente através de
questionário.

Categórica Nominal
(Esquece, tem preguiça, não
quer, toma corretamente, todas
as alternativas anteriores em
momentos alternados)

Variáveis Clínicas
Estádio tumoral Referente à classificação tumoral observado

através do prontuário da paciente.
Categórica Ordinal
(I, II, III e IV)

Tempo de terapia Referente ao tempo de terapia em anos
completos observado através do prontuário.

Numérica Discreta
(≤ 1; 2; 3; 4 e 5≥)

Classificação da
Terapia****

Referente ao tipo de hormonioterapia
realizada pela paciente  observada através do
prontuário.

Categórica Nominal
(Neoadjuvante, adjuvante ou
paliativa)

Tratamento(s) prévio Referente ao tipo de tratamento(s)
anticancerígeno realizado pela paciente até o
atual momento observado através do
prontuário.

Categórica Nominal
(Cirurgia, radioterapia,
quimioterapia, terapia-alvo
(Trastuzumabe)).

Variáveis Farmacológicas
Reações adversas do
Tamoxifeno*****

Referente às reações adversas (Grau 1 e 2)
desenvolvidas pelas pacientes autorreferidas
por elas através do questionário.

Categórica Nominal
(Náusea, retenção de líquidos
(inchaço), calorões, fadiga,
sangramento vaginal, corrimento
vaginal, catarata, cãibras e
mialgias (dores musculares).

Número de reações
adversas

Referentes ao número de reações adversas do
tamoxifeno desenvolvidas pelas pacientes será
respondido pela pesquisadora após
averiguação das respostas do questionário.

Categórica Discreta
(número de reações adversas)

Medicações contínuas por
indicação médica
utilizadas
concomitantemente com
tamoxifeno

Referentes às medicações contínuas utilizadas
além do tamoxifeno durante o tratamento
autorreferida pelas pacientes pelo
questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Qual(s). Categórica Nominal
(Questão aberta)

Número de medicamentos
contínuos que utiliza
concomitantemente com
tamoxifeno

Referentes ao número de medicações
contínuas utilizadas além do tamoxifeno
durante o tratamento será respondido pela
pesquisadora após averiguação das respostas
do questionário.

Categórica Discreta
(número de medicamentos)

Interações
medicamentosas******

Averiguar possíveis interações
medicamentosas previsíveis. Autorreferida
através do questionário pela paciente a
utilização de medicamentos que interagem
com tamoxifeno.

Categórica Nominal
(Paroxetina, fluoxetina,
bupropiona, amitriptilina,
nortriptilina, sertralina,
citalopram, venlafaxina,
cimetidina, clorpromazina,
haloperidol, amiodarona,
verapamil e anlodipino)

Número de interações
medicamentosas

Referente ao número de interações
medicamentosas que será respondido pela
pesquisadora após averiguação das respostas
do questionário.

Categórica Discreta
(número de interações)

Variáveis de Saúde
Qualidade de vida (QV) Referente à classificação da qualidade de vida

global da paciente durante a última semana
Categórica Ordinal
(Escala Likert – 1-7) *******
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autorreferida por ela através de questionários. onde
1-péssima à 7- ótima

Autopercepção de saúde Referente à auto percepção da saúde que
encontra-se a paciente no atual momento
autorreferida por ela através de questionário.

Categórica Ordinal
(Excelente, muito boa, boa,
regular e ruim)

Hipertensão ou pressão
alta

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “pressão
alta”  autorreferida por ela através de
questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Problemas de circulação
ou vasculares (trombose,
má circulação dos pés,
“veias varicosas” e doença
cardiovasculares infartos e
acidente vascular cerebral
(AVC).

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problemas
de circulação ou vasculares” autorreferido por
ela através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Diabetes ou açúcar no
sangue

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “diabetes ou
açúcar no sangue” autorreferida por ela
através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Colesterol alto ou gordura
no sangue

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “colesterol
alto ou gordura no sangue” autorreferido por
ela através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Fraqueza nos ossos ou
Osteoporose

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “osteoporose
ou fraqueza nos ossos” autorreferida por ela
através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Reumatismo/artrite/artrose Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “reumatismo,
artrite ou artrose” autorreferido por ela através
de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Psiquiátricos
(Depressão/ansiedade/
problema de nervos)

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problemas
psiquiátricos” Autorreferida por ela através de
questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Tireoide (Hipotireoidismo
ou hipertireoidismo)

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problemas
da tireoide” autorreferida por ela através de
questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Gastrointestinais
(gastrite/diarreia/
constipação)

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente sofre de “problemas
gastrointestinais com frequência”
autorreferido por ela através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Renal ou rins ou
dificuldade em urinar

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problema
renal, rins ou dificuldade em urinar”
autorreferida por ela através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Hepático ou no fígado Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problema
hepático no fígado” autorreferido por ela
através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Ginecológico ou uterino
(sangramento
vaginal/corrimento
vaginal/aumento do
endométrio/pólipo
endometrial)

Referente ao comunicado do médico em
afirmar que a paciente apresenta “problema
ginecológico ou uterino” Autorreferido por ela
através de questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Pulmonar (bronquite/ Referente ao comunicado do médico em Categórica Dicotômica
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asma) afirmar que a paciente apresenta “problemas
pulmonares” autorreferido pela paciente
através de questionário.

(Sim ou Não)

Dor Referente à paciente apresentar dor nas
últimas 4 semanas. Autorreferida por ela
através do questionário.

Categórica Dicotômica
(Sim ou Não)

Referente à intensidade da dor que a paciente
sentiu nas últimas 4 semanas. Autorreferida
por ela através de questionário utilizando a
escala de intensidade da dor

Categórica Ordinal
(Leve, moderada, intensa)

Leve – 0-2
Moderada – 3-7
Intensa – 8-10

Número de comorbidades Nenhuma, uma, duas, três ou mais. Marcada
pela pesquisadora após averiguação das
respostas do questionário.

Categórica Discreta
(número de comorbidades)

Variáveis relacionadas ao serviço
Número de consultas Referente ao número de consultas realizadas

pela paciente com o médico oncologista até a
data da primeira coleta de dados através
sistema informatizado da instituição.

Categórica Discreta
(número de consultas médicas)

Relação médico-paciente Referente à relação médico-paciente durante a
consulta autorreferida pela paciente através do
questionário.

Categoria Ordinal
(Ótimo, bom, regular, ruim e
indiferente)

Acompanhamento com a
psicologia

Referente ao acompanhamento psicológico
após descoberta do câncer, antes e durante o
tratamento autorreferido pela paciente através
de questionário.

Categoria Dicotômica
(Sim ou Não)

Apoio social Referente ao apoio social após descoberta do
câncer, antes e durante o tratamento
autorreferido pela paciente através de
questionário.

Categoria Dicotômica
(Sim ou Não)

Referente à quem o fez autorreferido pela
paciente através de questionário

Categoria Nominal
(Serviço de quimioterapia,
família e amigos, associações,
secretaria da saúde e todos)

*Interrompeu o hábito de fumar por pelo menos um ano;**Tabagista ativo;***Nunca teve o hábito de fumar
(TONIETTO et al., 1992).
**** Tipo de classificação prevenção não irá ser considerado, pois se realiza com mulheres saudáveis de alto
risco, não se enquadrando nos critérios de inclusão deste estudo.
*****As reações adversas citadas neste estudo são de acordo com as mais citadas pela literatura, mencionadas
no marco teórico. Tromboembolismo e câncer endometrial não foram incluídas por serem Grau 4 de acordo com
classificação do Guia para Notificação de Reações Adversas em Oncologia (2011).
******As interações medicamentosas consideradas previsíveis para este estudo, estão descritas no marco
teórico.
******** Um alto valor do escore representa um alto nível de QV (MACHADO; SAWADA, 2008).

4.4 Procedimentos metodológicos e cronograma de execução

1° Etapa: revisão da literatura para verificar a relevância do tema e sustentabilidade

para subsidiar o estudo;
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2° Etapa: elaboração do projeto e encaminhamento dos documentos requeridos pelo

Hospital Ana Nery (Fotocópia do Projeto, Carta de Apresentação do Pesquisador e

Formulário: Solicitação de Campo para Trabalho de Conclusão);

3° Etapa: encaminhamento do Projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (ANEXOS A,

B e C);

4° Etapa: apresentação do projeto à equipe do COI, com agendamento prévio para que

um maior número de membros da equipe possam participar. Seleção e treinamento (ANEXO

G) dos entrevistadores, estes serão os bolsistas para coleta de dados;

5° Etapa: aplicação de questionário piloto; apresentação da ideia do projeto e do

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A) para as pacientes;

6° Etapa: avaliação do questionário piloto;

7° Etapa: início da efetivação da pesquisa: apresentação da ideia do projeto e do

Consentimento Livre e Esclarecido, aplicação do questionário I (ANEXO D) e busca de

informações no prontuário;

8° Etapa: intervenção de educação e folder (Anexo F);

9° Etapa: aplicação do questionário II para grupo experimental e controle (ANEXO

E).

10° Etapa: tabulação dos dados ao término de cada mês; será realizada a

contabilização parcial das informações dos questionários, com avaliação das atividades, a fim

de que se possa redirecionar alguma estratégia, caso necessário;

11° Etapa: análise e discussão dos dados coletados;

12° Etapa: elaboração dos artigos e da dissertação;

13° Etapa: defesa da dissertação;

14° Etapa: divulgação dos resultados para Centro de Oncologia

Integrado/Quimioterapia do Hospital Ana Nery.

A seguir apresenta-se os procedimentos metodológicos com seus respectivos

cronogramas de execução e instrumentos de coleta e intervenção (Quadro 4).

Quadro 4. Macrociclo (período, procedimento e instrumento de coleta e intervenção).

Período 01/11 - 31/03 01/11 - 31/03 01/02 - 31/06
Procedimento Pré-teste Intervenção Pós-teste
Instrumento Questionário I Intervenção

farmacêutica de
educação (folder +
explicação oral)

Questionário II
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4.5 Técnicas e instrumentos de coleta

A coleta dos dados será realizada no Hospital Ana Nery, no município de Santa Cruz

do Sul, com os pacientes com câncer de mama que utilizam o medicamento tamoxifeno do

Centro de Oncologia Integrado (COI) – Quimioterapia, no período de 1° novembro a 31 de

março. As pacientes aptas a participar (inseridas no critério de inclusão e fora do de exclusão

e que aceitem participar) responderão a questionário direto e ganharão um folder explicativo

sobre o medicamento tamoxifeno, terão também, seus dados relevantes ao estudo pesquisados

em prontuários e sistema informatizado Philips Tasy®. As pacientes inseridas no estudo serão

divididas em grupo experimental (intervenção) e controle. As pacientes do grupo

experimental, para potencializar o efeito do folder receberão uma intervenção farmacêutica de

educação. Após 3 meses, a distribuição do folder um novo questionário direto será aplicado

(Figura 7).

Figura 7. Fluxograma da realização do estudo

Legendas: CM: câncer de mama; COI: Centro de Oncologia Integrado e TCLE: Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido.
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As pacientes que poderão ser incluídas no estudo serão identificadas previamente pela

pesquisadora que terá acesso ao sistema informatizado inserido na instituição. A pesquisadora

entrará em contato telefônico (ANEXO H) com as pacientes previamente elegíveis (incluídas

nos critérios de inclusão) e irá informá-las sobre a realização do estudo e irá convidá-las a

participar, quem mostrar-se interessada, será agendada a entrevista. A entrevista e coleta serão

realizadas na sala de espera do COI. A coleta será de preferência no dia que as pacientes

apresentam consultas, para que estas não necessitem deslocar-se até o serviço o além do

habitual. Pela dificuldade de deslocamento as pacientes que preferirem terá realizada no dia

da entrevista a 1° coleta de dados. Para as pacientes que aceitarem participar será elucidadas a

natureza do estudo e seus objetivos e, após, solicitada a assinatura do termo de consentimento

livre e esclarecido (ANEXO A) e iniciada a coleta dos dados. As respostas serão registradas

pelo entrevistador no próprio questionário concomitantemente a realização da entrevista e

posteriormente codificadas. Quando observada a necessidade, a pergunta será novamente lida.

Para a coleta de dados I será utilizado um questionário com perguntas abertas e

fechadas, distribuídas nos seguintes blocos (ANEXO D) (Tabela 3).

1° parte (entrevista direta com a paciente):

 Bloco características da farmacoterapia (Teste Morisky-Green e teste de

conhecimento farmacoterapêutico do tamoxifeno e variáveis farmacológicas)

(A).

 Bloco características comportamentais e saúde (B).

 Bloco relacionado ao serviço (C).

 Bloco de características sociodemográficas e socioeconômicas (D).

2° parte (pesquisa de dados em prontuários e sistema informatizado):

 Bloco de características clínicas, idade e número de consultas com médico

oncologista (E).

3° parte (pesquisadora responde baseada nas respostas das pacientes).

 Bloco de números de número de medicamentos contínuos que utilizam

concomitantemente com tamoxifeno, previsíveis reações adversas, interações

medicamentosas e comorbidades (F).

Os questionários I do grupo controle e experimental terão marcações de cores

diferentes, onde controle será vermelho e experimental azul. Para melhor controle e distinção

dos mesmos.

Para a coleta de dados II (ANEXO E) serão avaliadas apenas as variáveis dependentes,

adesão e conhecimento farmacoterapêutico, através do questionário; pelo Teste Morisky-
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Green e teste de conhecimento farmacoterapêutico do tamoxifeno, respectivamente. Os

questionários II não terão marcações para não ter-se diferenciação dos mesmos, evitando

respostas induzidas pelo entrevistador.

Tabela 3. Relação de questionários aplicados nos grupos controle e experimental com o
decorrer do tempo:

Grupos:
Período Controle Experimental

Início
Questionário I
(vermelho)

Questionário I
(azul)

Intervenção
Folder

Folder + Intervenção farmacêutica
de Educação

3 meses após
intervenção

Questionário II
(vermelho)

Questionário II
(azul)

Fonte: Realizado pelo autor

Dentre as variáveis que serão perguntadas diretamente as paciente serão: O

instrumento utilizado para medida da não adesão e adesão Teste de Morisky-Green (2008) e

conhecimento farmacoterapêutico, cor da pele, município e área residente, escolaridade, renda

familiar, situação ocupacional, estado civil, classificação econômica, tabagismo, prática de

exercício físico, consumo de bebidas alcoólicas, temor em desenvolver reações adversas do

medicamento, percepção do tratamento, hábito de tomada do medicamento, reações adversas

do medicamento, medicações contínuas utilizadas concomitantemente com tamoxifeno,

interações medicamentosas, qualidade de vida, auto percepção de saúde, hipertensão,

problemas circulação ou vasculares, açúcar no sangue ou diabetes, colesterol alto ou gordura

no sangue, fraqueza nos ossos ou osteoporose, reumatismo/artrite/artrose, psiquiátricos

(depressão/ansiedade/problema de nervos), tireoide (hipotireoidismo ou hipertireoidismo),

gastrointestinais (gastrite/diarreia/constipação), renal ou rins ou dificuldade em urinar,

hepático ou no fígado, ginecológico ou uterino (sangramento vaginal/corrimento

vaginal/aumento do endométrio/pólipo endometrial), pulmonar (bronquite/asma), dor, relação

médico-paciente, acompanhamento com a psicologia e apoio social. As variáveis observadas

através do prontuário serão estádio tumoral, tempo de terapia, classificação da terapia e

tratamento(s) prévio. Idade e número de consultas com médico oncologista serão coletados

pelo sistema informatizado da instituição. Após averiguação das respostas do questionário

serão respondidas pela pesquisadora o número de medicamentos contínuos que utilizam

concomitantemente com tamoxifeno e número previsíveis de reações adversas, de interações

medicamentosas e comorbidades.



48

Os dias de coletas serão de acordo com o fluxo de pacientes, estipulados sempre nos

dias e horários que os médicos oncologistas encontram-se trabalhando no serviço. Os grupos

experimental e controle serão definidos por conveniência, em que uma paciente será inserida

no grupo experimental e a seguinte no grupo controle.

O grupo experimental receberá folder e intervenção farmacêutica de educação e o

grupo controle o folder e cuidados habituais. Os cuidados habituais são realizados pelos

médicos oncologistas do serviço e o farmacêutico responsável pela dispensação de

medicamentos. O grupo controle receberá os cuidados habituais e o grupo de intervenção

receberá os cuidados habituais mais a intervenção farmacêutica.

4.6 Procedimentos de intervenção

A intervenção farmacêutica realizada será factível com a realidade do serviço onde

será inserida. Os atendimentos do COI basicamente são realizados pelo SUS. Propõem-se

uma educação estruturada ao paciente, com utilização de um folder explicativo sobre a

farmacoterapia: importância de tomar o medicamento corretamente, conhecimento gerais

sobre o medicamento, como por exemplo, indicação e tempo de tratamento e orientação de

uso correto e possíveis reações adversas e interações medicamentosas. Ambos os grupos

experimental e controle receberão o folder.

A intervenção farmacêutica realizada será de educação. Oralmente a farmacêutica

explicará o folder ao paciente e irá fornecer-lhe a explicação dos pontos de dúvida.

4.7 Processamento e análise de dados e estatística

Os dados obtidos serão analisados no programa Statistical Package for Social Sciences

- versão 23 (SPSS, EUA) para dados descritivos e associações. Variáveis quantitativas com

distribuição normal serão apresentadas em média e desvio-padrão, enquanto variáveis

quantitativas com distribuição não normal serão apresentadas em mediana e percentis 25-75.

Variáveis qualitativas serão apresentadas em percentuais. Teste-T Student ou Wilcoxon-

Mann-Whitney serão utilizados para comparações de variáveis quantitativas. Teste exato de

Fisher ou qui-Quadrado, quando apropriados, serão utilizados para comparações entre

variáveis qualitativas. Intervalos de confiança (IC 95%) serão calculados quando necessários.

P<0,05 será considerado estatisticamente significativo. O teste utilizado para comparação pré

e pós-teste será Z unilateral.
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4.8 Considerações éticas

O projeto será encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa, da Universidade de

Santa Cruz do Sul, e apenas após a sua aprovação poderá ser executado. A participação das

pacientes com câncer de mama na pesquisa só se dará após as mesmas assinarem o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A), o qual as explica sobre a pesquisa, bem como

assegura sobre a garantia do sigilo. Além de que as informações obtidas só poderão ser utilizadas

para fins científicos, vinculados ao projeto. A pesquisa cumprirá com as exigências da Resolução

CNS 466/12/ e demais resoluções éticas Brasileiras.
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5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

*Será realizado após aprovação do CEP.

Atividade/Mês Mai Jun Jul AgosSet Out Nov Dez Jan Fev Mar Ab Mai Jun Jul AgosSet Out Nov Dez Jan Fev

Revisão da literatura X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Confecção e finalização do
projeto

X X X X

Defesa projeto X

Submissão ao Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP)

X X

Projeto piloto* X X

Avaliação do projeto piloto X

Recrutamento de voluntários de
pesquisa

X X X X X

Questionário I e pesquisa em
prontuários

X X X X X

Intervenção farmacêutica de
educação

X X X X X

Questionário II grupo
experimental e controle

X X X X X

Compilação e correção do banco
de dados

X X X X

Análise, tabulação e discussão
dos dados

X X

Redação/revisão final dos dados X X

Preparo da apresentação X

Defesa da Dissertação X X

Publicação dos resultados X

201720162015



51

6 RECURSOS HUMANOS  E INFRAESTRUTURA

Os recursos humanos a serem utilizados serão: mestranda, orientadores e colaboradores. Os

colaboradores serão os bolsistas dos projetos de pesquisa do Centro de Pesquisa e Treinamento em

Biotecnologia (CPTBio) e do Programa de Reorientação da Formação em Saúde (PROSAÚDE),

os quais serão capacitados para aplicação dos questionários para a coleta de dados.

A infraestrutura utilizada será as dependências do Hospital Ana Nery no Centro de

Oncologia/Quimioterapia. As reuniões com os alunos e orientadores serão realizadas tanto nas

dependências do hospital Ana Nery, no bloco 55 da Unisc, nas dependências do CPT Bio e bloco 42

da Unisc, onde está localizado o Mestrado de Promoção da Saúde. As coletas serão realizadas na sala

de recepção do COI Computador e impressora necessários para impressão dos materiais serão

utilizados no CPTBio.
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7 ORÇAMENTO/RECURSOS MATERIAIS

Para execução das etapas da pesquisa foi elaborada a previsão orçamentária conforme

descrito a seguir. As despesas serão pagas pela pesquisadora e pelo projeto PROSAÚDE.

Descrição Unidade Quantidade Valor
unitário

Total Fonte viabilizadora

Folha de ofício A4 Pacote com
500

04 15,00 60,00 PROSAÚDE

Pasta com elástico Unidade 06 3,0 18,00 PROSAÚDE
Caneta azul/preta Unidade 30 1,50 45,00 PROSAÚDE
Caneta vermelha Unidade 10 1,50 15,00 PROSAÚDE

Lápis preto Unidade 30 0,50 15,00 PROSAÚDE
Borracha Unidade 20 0,30 6,00 PROSAÚDE

Prancheta de
Eucattex

Unidade 30 5,00 150,00 PROSAÚDE

Cartucho de tinta Unidade 03 50,00 150,00 PROSAÚDE
Pen-drive Unidade 01 40,00 40,00 PESQUISADORA

Pasta de Arquivo Unidade 02 15,00 30,00 PROSAÚDE
Transporte dos
entrevistadores

Passagens 400 2,55 1020,00 PESQUISADORA

Traduções para
outros idiomas

Traduções 15 60,00 900,00 PROSAÚDE

Ligações
telefônicas

Ligação 215 5,00 1075,00 PESQUISADORA

TOTAL 3.524,00
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8 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Estimar os efeitos da atividade farmacêutica de educação sobre o comportamento de

adesão e conhecimento farmacoterapêutico do medicamento tamoxifeno em pacientes com câncer

de mama do Centro de Oncologia Integrado (COI) com o intuito de aumentar a qualidade de

atendimento do serviço, qualidade de vida das pacientes e o profissional farmacêutico contemplar

a oportunidade de valorização pelo paciente e equipe de saúde, onde assumirá, juntamente com a

paciente, sua corresponsabilidade na farmacoterapia desta. Além disso, identificar os fatores

associados à não adesão a terapia hormonal com tamoxifeno para câncer de mama, com intuito de

contribuir para a reformulação do processo do atendimento e atingir melhores resultados sobre a

adesão ao medicamento. Essa pesquisa poderá contribuir para ações interdisciplinares de

promoção da saúde das pacientes de câncer de mama inseridas no Centro de Oncologia Integrado-

Quimioterapia do Hospital Ana Nery. Os resultados da pesquisa agregarão a produção científica,

já produzida no Programa de Mestrado e contribuirá para as ações de Promoção à Saúde na

região.
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9 RISCOS/ DIFICULDADES/LIMITAÇÕES

Esta pesquisa apresenta riscos de as pacientes com câncer de mama que realizam uso

de tamoxifeno que estão aptas a participar da pesquisa, não aceitar participação; e as elegíveis

não comprometerem-se com a pesquisa. Como a metodologia deste estudo é com uso de

questionário, ou seja, auto-referida respostas não verídicas podem ser respondidas. Medida de

adesão auto-referida através de questionários, pode ser superestimada. Os questionários serão

aplicados 2 (duas) vezes em momentos diferentes e as pacientes podem não ser encontradas

com facilidade e/ou estar disponíveis para responder à pesquisa. Pela utilização dos

prontuários, os dados podem estar incompletos e ilegíveis.

As dificuldades encontradas no estudo serão relacionadas às pacientes, em que poderá

ser difícil encontrá-las no serviço, pois estas não necessitam retirar seu medicamento mensal

pessoalmente e para grande parte destas, quem os retira frequentemente são familiares,

amigos ou motoristas da secretária de saúde. Estas realmente veem-se presentes no serviço no

momento da consulta médica. Espaço físico não apropriado para a aplicação dos questionários

será uma limitação.
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CAPÍTULO II
RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO

A pesquisa intitulada “Fatores associados com não adesão ao tratamento com

tamoxifeno em paciente com câncer de mama: um estudo de intervenção da atividade

farmacêutica” foi um estudo quase experimental com delineamento de medidas pré e pós

tratamento com grupo controle não equivalente, mas quando avaliado separadamente os

momentos de pré-teste e pós-teste, têm-se um estudo com delineamento transversal. A coleta

de dados foi realizada pelo uso de questionário, pesquisa de prontuário médico e sistema

informatizado Philips Tasy® com mulheres com diagnóstico de câncer de mama, em

tratamento com o medicamento tamoxifeno no Centro de Oncologia Integrado

(COI)/Quimioterapia do Hospital Ana Nery, que apresentassem idade ≥18, no período de 26

de novembro de 2015 a 31 de outubro de 2016 com diagnóstico de câncer de mama que

utilizam o medicamento tamoxifeno há mais de 6 meses, portadoras de capacidade cognitiva

para responder ao questionário e que aceitassem participar do estudo. O recrutamento das

mulheres voluntárias de pesquisa consistiu no período de 26 de novembro de 2015 a 18 de

junho de 2016. O cálculo amostral do projeto consistia em 114 pacientes, mas pelo tempo

esgotado de acordo com cronograma inicial, a amostra foi finalizada com 100 mulheres para o

pré-teste. A coleta de dados para o pós-teste foi finalizada em 31 de outubro de 2016,

ocasionando o término das coletas de dados do projeto, com permanência de 50 pacientes no

estudo.

A pesquisa iniciou-se aproximadamente com um mês de atraso de acordo com o

cronograma inicial e após seu início as atividades encaminharam-se de forma intensa e

contínua, mas logo foram interrompidas pela data, encontrava-se no final do ano de 2015, em

que o serviço de saúde realizou recesso das atividades, sendo-as paralisadas. As atividades

reiniciaram de forma lenta e inconstante, pois se tinha o período de férias dos médicos

oncologistas, integrantes da equipe interdisciplinar e pesquisadora, em que o fluxo das

consultas diminuiu e de trabalho da equipe foi prejudicado, isto tornou-se um empecilho para

o bom andamento do projeto, mas a partir do mês de março as atividades permaneceram em

ritmo contínuo. O projeto foi recebido inicialmente pela equipe do COI/quimioterapia de

forma receosa, pelo empenho e tempo que teriam que ser disponibilizados para a pesquisa e

pela vivência desta na rotina do local que é intensa, sabia que não seria uma tarefa fácil; mas

de acordo com o andamento do fluxo da pesquisa, a equipe mostrou-se participativa,

prestativa e empática. No entanto, algumas considerações devem ser salientadas sobre a

prática e andamento do projeto:
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Contato com as pacientes: O contato com as pacientes para informá-las da pesquisa e

sua natureza foi realizado no momento de espera da consulta, uma abordagem direta da

pesquisadora, contrapondo-se, ao contato telefônico onde seria inicialmente realizado, não

optou-se em mantê-lo pelo custo e dificuldade deste tipo de contato, pois uma parte

considerável dos pacientes moram em áreas rurais, por exemplo, em que sabe-se da

dificuldade de se ter sinal telefônico nestes ambientes.

Infraestrutura: As participantes que aceitaram participar foram levadas a uma sala de

procedimento do serviço, sendo um local reservado, utilizado pela enfermagem para

realização de procedimentos medicamentosos ou acomodação de pacientes que não

apresentam condições clínicas para aguardarem suas consultas na sala de espera. Esta sala

apresentava uma maca e duas cadeiras, havia refrigeração, era essencial já que as pacientes

permaneciam em média 30 minutos em consulta. A acomodação foi improvisada, sem as

adequações necessárias para um atendimento farmacêutico, mas apesar disto, viabilizou a

realização da coleta de dados por manter a privacidade das pacientes.

Abordagem e tempo para a coleta de dados II: A abordagem das pacientes no pós-

teste foi priorizado por contato direto daquelas que encontravam-se no serviço, sendo

realizada com maior dificuldade, pois muitas não apresentavam suas consultas marcadas

dentro do cronograma da pesquisa ou por motivos eventuais a pesquisadora não conseguiu

abordá-las no serviço, estas pacientes foram  excluídas do pós-teste da pesquisa. O período de

aplicação do pós-teste não foi priorizada em 3 meses, mas sim ampliado, para um intervalo de

aproximadamente 4 a 7 meses, pois como práxis as consultas apresentavam marcações

semestrais.

Equipe de coleta: Não obteve-se auxílio dos estagiários, pois pelo período de início

da pesquisa abranger final e começo do ano 2015/2016, no período de férias destes, a pesquisa

iniciou-se sem eles, adequando-se desta maneira.  As atividades realizadas pelos estagiários

seriam inicialmente a aplicação de questionários e após foi observado à necessidade de ser

realizado pela farmacêutica, pois os questionários eram aplicados, e depois feita à atividade

farmacêutica de educação. Como a farmacêutica pesquisadora atua profissionalmente no local

da pesquisa as atividades referentes ao projeto foram realizadas por ela, de acordo com a

fluidez da sua rotina e disponibilidade.
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Resumo

Introdução: A duração do tratamento de câncer de mama (CM) com uso da terapia hormonal

é longa, no mínimo cinco anos, podendo prejudicar a adesão. Fatores do paciente, clínicos,

tratamento e serviço de saúde podem influenciá-la. O estudo destina-se a identificar os fatores

associados à adesão à terapia hormonal com tamoxifeno (TAM) para tratamento do CM.

Métodos: Estudo transversal que incluiu 100 mulheres com diagnóstico de CM que utilizam

o TAM, de um hospital referência em tratamento oncológico no Sul do Brasil pelo Sistema

Único Saúde. Usou-se questionário, pesquisa em prontuário e sistema informatizado para

coleta de dados de 26 de novembro de 2015 a 18 de junho de 2016. A variável dependente foi

adesão, avaliada pelo Teste Morisky-Green (MMAS-8) 8 questões. Neste estudo considerou-

se aderentes as pacientes com pontuação 8 no MMAS-8. Nossos resultados foram

determinados pelo teste qui-quadrado e regressão logística multivariada, com inclusão de

variáveis independentes com (p˂0,15).

Resultados: A proporção de mulheres que aderiram à terapia foi de 60% (intervalo de

confiança de 95%: 0,50-0,70).  A probabilidade de adesão diminui com mulheres mais jovens

(≤49 anos), com desenvolvimento de reações adversas como fogacho ou calorões, retenção de

líquido e mialgia; e apresentar 2˃ reações adversas. Após análise de regressão logística

multivariada apenas a reação adversa retenção de líquido manteve-se significativamente com

menor probabilidade de adesão.

Conclusão: Fatores como idade, número de reações adversas desenvolvidas e reações

adversas específicas influenciam as taxas de adesão das pacientes com CM. Mais que 1/3 das

mulheres não aderem ao tratamento da terapia hormonal. A equipe interdisciplinar necessita

intensificar práticas de cuidado em saúde focada nestas pacientes.

1 Programa de Pós-Graduação Mestrado em Promoção da Saúde, Universidade de Santa Cruz do Sul, Avenida
Independência, 2293, CEP 96815-900, Santa Cruz do Sul – RS/Brasil.
A lista completa de informações dos autores está disponível no final do artigo.

mailto:liapossuelo@unisc.br
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Palavras chaves: Câncer de mama, Adesão, Terapia hormonal, Tamoxifeno, Fator de risco,

Qualidade do cuidado de saúde.

Introdução

É estimado que 246.660 mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama em 2016

e no Brasil espera-se 57.960 casos. É o tipo de câncer mais frequente nas mulheres brasileiras,

excluindo-se o câncer de pele não melanoma [1,2]. Estima-se que 75% destas mulheres com

câncer de mama expressam receptores de estrógeno e/ou progesterona positivos. Para estas

pacientes a terapia hormonal, com tamoxifeno (TAM), apresenta-se benéfica em seus

tratamentos [3,4].

O TAM um modulador seletivo do receptor de estrógeno, é um antiestrogênico que

bloqueia a ligação do estrogênio ao seu receptor e um dos pilares da terapia hormonal [5,6]. É

eficaz na redução do desenvolvimento de metástases, recorrência e mortalidade [7,8,9]. Seu

uso é recomendado tanto para mulheres na pré-menopausa como nas pós-menopausa [10]. A

duração do tratamento é de no mínimo cinco anos e dados mostram que a continuação do seu

uso por dez anos, produz uma maior redução na recorrência e mortalidade, entretanto a adesão

pode ser crítica [3,11]. De acordo com dados da literatura a prevalência de não adesão para o

TAM varia entre 12 e 59% em diferentes populações [12]. A não adesão gera uma eficácia

terapêutica comprometida, redução da sobrevida global e livre doença, aumento do número de

consultas médicas e tempo de internações [13].

A literatura traz uma série de fatores preditores individuais de adesão, podendo

aumentar ou diminuir a adesão, sendo esses fatores relacionados ao paciente (idade,

características sociodemográficas e socioeconômicas), tratamento (reações adversas e eficácia

percebida do tratamento), clínicos (comorbidades, estágio do tumor e tratamentos prévios) e

aspectos dos cuidados de saúde (relação médico-paciente, manejo de reações adversas,

consultas com oncologistas, suporte psicológico e social) [3,8,12,13,14,15].

Diante do exposto acima, o objetivo deste estudo foi identificar os fatores associados à

adesão a terapia hormonal com TAM para tratamento do câncer de mama.

Métodos

Foi realizado um estudo transversal, utilizando dados primários coletados através de

entrevista e dados secundários pesquisados em prontuários médicos e no sistema

informatizado Philips Tasy®.
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População do Estudo

A população de estudo foi constituída por pacientes com diagnóstico de câncer de

mama que comprovado por imuno-histoquímica receberam prescrição de terapia hormonal,

com o TAM, atendidas do Centro de Oncologia Integrado (COI) do Hospital Ana Nery, de

Santa Cruz do Sul, do Brasil.

O COI abrange seu atendimento para cerca de 820 mil pessoas nas regiões Vale do

Rio Pardo, Centro Serra e Carbonífera no interior do Rio Grande do Sul, é referência em

tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) [16].

A amostra foi composta por 100 mulheres com idade ≥18 anos que estavam em uso de

TAM há mais de 6 meses, portadoras de capacidade cognitiva para responder ao questionário

e que concordaram em participar do estudo. O período de coleta de dados foi de 26 de

novembro de 2015 a 18 de junho de 2016. O tamanho da amostra foi calculado pelo programa

de estatísticas epidemiológicas Open Epi® versão 3,01 considerando o tamanho da população

de 250 pacientes e uma prevalência de 40% [17] de não aderentes, com intervalo de confiança

de 80% e nível de significância de 5%, em 97 pacientes [18]. A amostra consecutiva foi

selecionada com uso do sistema informatizado da instituição por atenderem os critérios de

inclusão, de acordo com o fluxo de consultas com os médicos oncologistas.

Definição de Variáveis

A variável dependente adesão foi avaliada pelo Teste Morisky-Green (MMAS-8) de 8

questões com resultado com escore de 0 a 8.  Sete questões apresentam caráter dicotômico de

“Sim” ou “Não” e uma de escala Likert (sempre, frequentemente, algumas vezes, raramente e

nunca). Para cada resposta negativa e a resposta da escala Likert “Nunca” soma-se um ponto.

Pontuações ˂6 indicam baixa adesão, 6˂8 indicam média adesão e escore =8 indicam alta

adesão[19]. No presente estudo foram considerados aderentes as pacientes com pontuação 8

no MMAS-8 [20].

As variáveis independentes incluídas no instrumento de coleta de dados utilizado na

entrevista foram as seguintes sociodemográficas e socioeconômicas, características de saúde,

farmacoterapia, clínicas, tratamentos prévios, percepção da paciente e características dos

serviços de saúde (Tabela 1).



71

Tabela 1 Variáveis incluídas no estudo

Características Variáveis Categorias
Sociodemográficas
e socioeconômicas

Idade Anos (≤49,50-69,70≥)

Escolaridade Anos (sem escolaridade, ≤8˃)
Classificação econômica pela ABEP A e B, C, D e E
Renda familiar mensal em salário mínimo & ≤1, 2≥
Área que residem Rural ou urbana
Região Vale do Rio Pardo ou outras

(Centro-Cerra e Carbonífera)
Cor da pele Branca ou outras (preta, parda e

amarela)
Situação ocupacional Trabalhando ou não trabalhando
Com quem vive Com companheiro ou sem

companheiro
Saúde Consumo de bebida alcoólica Sim ou não

Tabagismo Fumante ou não fumante
Qualidade de vida global Escala Likert 1-7, em que

1=péssimo e 7=ótima
Dor Sim ou não

Farmacoterapia Conhecimento da farmacoterapia do TAM Baixo, médio e alto
Números de reações adversas Sem reação (0), ≤2˃
Náusea (enjoo), retenção de líquido (possivelmente
vista como tornozelos inchados)*, fogacho ou
calorões, cãibras, mialgia (dor muscular),
sangramento e corrimento vaginal

Sim ou não

Número de medicações prescritas concomitante com
TAM

Não usam outras medicações
(0), ≤2˃

Clínica Números de comorbidades Sem comorbidades (0), ≤2>
Hipertensão, problemas vasculares ou de circulação,
diabetes, hipercolesterolemia, osteoporose,
reumatismo/artrite/artrose, psiquiátrico, renal,
pulmonar, hepática, ginecológica, gastrointestinal e
tireoide

Sim ou não

Intenção da terapia Curativa ou não curativa
Estádio tumoral I, II, III e IV
Classificação da terapia Neoadjuvante, adjuvante e

paliativa
Tratamentos
prévios

Apenas terapia hormonal, cirurgia, radioterapia,
quimioterapia, anticorpo monoclonal (trastuzumabe)

Sim ou não

Combinações frequentes Sem combinações; cirurgia,
radioterapia e quimioterapia;
cirurgia, radioterapia,
quimioterapia e anticorpo
monoclonal; outras (radioterapia
e quimioterapia; cirurgia e
radioterapia; cirurgia,
quimioterapia e anticorpo
monoclonal; cirurgia e
quimioterapia)

Tempo de tratamento da terapia hormonal Meses (≤12, 24, 36, 48, 60≥)
Percepção do
paciente

Saúde Excelente, muito boa, razoável
ou ruim

Tratamento Bem, regular, não funciona
Medo de desenvolver reações adversas Sempre, às vezes, nunca
Relação-médico paciente Ótimo ou bom

Serviço de saúde Número de consultas com oncologistas ≤10˃
Acompanhamento da psicologia Sim ou não
Apoio social Sim ou não
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Sigla: ABEP: Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa [21]; & Considerou-se salário mínimo R$ 880,00
conforme Lei nº 13.152 (2015) [22]. *De acordo com Nolvadex®; Nolvadex®-D (2015) [23].

A variável independente conhecimento farmacoterapêutco de TAM foi avaliada a

partir de um teste produzido baseado na bula do medicamento de referência [23], com 6

questões (indicação, benefícios de tomar corretamente, posologia, esquecimento de dose e

reações adversas), onde para respostas corretas soma-se um ponto. Os resultados apresentam

escores de 0 a 6, onde ˂3 indica baixo conhecimento farmacoterapêutico, 4 indicam médio

conhecimento farmacoterapêutico e 5≥ indicam alto conhecimento farmacoterapêutico.

Identificou-se idade, estádio tumoral, tempo e classificação da terapia, tratamentos

prévios (terapia hormonal, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e anticorpo monoclonal) e

número de consultas com médico oncologista até a data da coleta de dados, através de

pesquisa nos prontuários médicos e no sistema Tasy®.

Análise de Dados

Análises bivariadas de adesão foram realizadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson

(χ2) ou teste exato de Fischer para variáveis independentes, Teste t-Student para variáveis

contínuas. Análise de regressão logística multivariada foi realizada incluindo variáveis com

p˂0,15. O programa estatístico utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences

(SPSS) versão 23.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa

Cruz do Sul (UNISC) pelo número de 1.300.660.

Resultados

A idade das mulheres variou entre 28 e 94 anos, com uma média de 54,65 (±12,17)

anos e mediana de 52 anos, aproximadamente metades das pacientes apresentam idade entre

50 e 69 anos e renda familiar mensal ≤1 salário mínimo e baixo nível de educação sendo que

64% apresentam ≤8 anos de estudo e apenas 2% tem ensino superior completo e 69% residem

em área urbana (Tabela 2).
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Tabela 2 Distribuição de características sociodemográficas e socioeconômicas de acordo
com a adesão do tratamento hormonal
Variável Adesão

(N=60)
Não adesão

(N=40)
Total

(N=100)
χ2(p)

N % N % %
Idade (anos) 0,036
≤49 15 42,9 20 57,1 35
50-69 35 68,6 16 31,4 51
70≥ 10 71,4 4 28,6 14
Escolaridade 0,385
Sem escolaridade 4 80 1 20 5
≤8 40 62,5 24 37,5 64
8˃ 16 51,6 15 48,4 31
Classificação econômica pela ABEP 0,995
A e B 14 60,9 9 39,1 23
C 37 59,7 25 40,3 62
D-E 9 60 6 40 15
Renda familiar mensal (salários mínimos)& 0,541
≤1 32 64 18 36 50
2≥ 28 56 22 44 50
Área que residem 1
Urbana 41 59,4 28 40,6 69
Rural 19 61,3 12 38,7 31
Região 1
Vale do Rio Pardo 52 59,8 35 40,2 87
Outras* 8 61,5 5 38,5 13
Cor da pele 0,792
Branca 50 61 32 39 82
Outras** 10 55,6 8 44,4 18
Situação ocupacional 0,508
Trabalhando 19 65,5 10 34,5 71
Não trabalhando 41 57,7 30 42,3 29
Com quem vive 0,480
Com companheiro 43 57,3 32 42,7 75
Sem companheiro 17 68 8 32 25
*Outras: Centro-Cerra e Carbonífera; **Outras: Preta, parda e amarela. Sigla: ABEP (Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa).&considerou-se salário mínimo R$ 880,00 conforme Lei nº 13.152 (2015) [22].

A proporção de mulheres com adesão ao tratamento com TAM é de 60% (intervalo de

confiança (IC) de 95%: 0,50-0,70). Não houve diferença na média de idade entre os grupos

com adesão e não adesão (p=0,06). Na análise univariada, esteve associado à adesão as

variáveis idade, reação adversa de retenção de líquido, fogacho ou calorões, mialgia e

números de reações adversas. Observou-se que a frequência de mulheres aderentes foi maior

na faixa etária dos 50 a 69 anos e menor na idade ≤49 anos (p=0,036). Entre as pacientes 94%

relataram apresentar reações adversas, entre as avaliadas, observou-se que as aderentes

tiveram menores frequências de retenção de líquidos, fogachos ou calorões, mialgia (p<0,05).

Considerando-se o número de reações adversas observou-se uma baixa probabilidade de

adesão para as pacientes que tiveram desenvolvimento de mais que duas reações (p=0,003)

(Tabela 3).
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Em relação ao uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, atividade física e qualidade de

vida não foram observadas associações com adesão. Um total de 89% das mulheres eram não

fumantes, 71% apresentaram altos escores para a qualidade de vida global (6 e 7) e 69%

relataram sentir dor nas últimas 4 semanas.

Tabela 3 Distribuição de características da farmacoterapia de acordo com a adesão do
tratamento hormonal
Variável Adesão

(N=60)
Não adesão

(N=40)
Total

(N=100)
χ2(p)

N % N % %
Conhecimento da farmacoterapia do TAM 0,988
Baixo 5 62,5 3 37,5 8
Médio 31 60,6 21 40,4 52
Alto 24 60 16 40 40
Número de Reações Adversas 0,002
0 6 100 0 0 6
≤2 18 78,3 5 21,7 23
2˃ 35 50,7 36 49,3 71
Náusea (enjoo) 1
Sim 14 58,3 10 41,7 24
Não 46 60,5 30 39,5 76
Retenção de líquido ˂0,001
Sim 20 41,7 28 58,3 48
Não 40 76,9 12 23,1 52
Fogacho ou calorões 0,003
Sim 38 51,4 36 48,6 74
Não 22 84,6 4 15,4 26
Fadiga cansaço 0,303
Sim 34 55,7 27 44,3 61
Não 26 66,7 13 33,3 39
Cãibras 0,211
Sim 34 54,8 28 45,2 62
Não 26 68,4 12 31,6 38
Catarata 0,763
Sim 7 53,8 6 46,2 13
Não 53 60,9 34 39,1 87
Mialgia 0,035
Sim 34 52,3 31 47,7 65
Não 26 74,3 9 25,7 35
Sangramento vaginal 0,309
Sim 7 77,8 2 22,2 9
Não 53 58,2 38 41,8 91
Corrimento vaginal 0,129
Sim 16 48,5 17 51,5 33
Não 44 65,7 23 34,3 67
Número de medicações prescritas utilizadas concomitante com TAM 0,964
0 19 59,4 13 40,6 32
≤2 23 59 16 41 39
2˃ 18 62,1 11 37,9 29
TAM: tamoxifeno

As características clínicas como números de comorbidades, intenção e classificação da

terapia e estádio tumoral não apresentaram influência na adesão do tratamento da terapia
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hormonal das pacientes desta amostra. Entre elas 91% relataram ter comorbidades, as mais

citadas foram hipertensão (47%), doença psiquiátrica (31%) e ginecológica ou uterina (21%).

Noventa e três por cento das pacientes realizavam terapia adjuvante, 95% com intenção

curativa e aproximadamente dois terços da amostra apresentavam estádio I e II.

Não apresentou influência na adesão às características de tratamentos prévios como

apenas uso de terapia hormonal, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, anticorpo monoclonal,

combinações da terapia e tempo de tratamento da terapia hormonal. Referindo-se as

combinações de tratamento aproximadamente metade das pacientes realizaram cirurgia,

radioterapia e quimioterapia e apenas 12% realizou este tratamento incluindo o anticorpo

monoclonal. O tempo de terapia apesar de não significativo em relação à adesão, observou-se

que este inicia com baixa adesão (50%) e aumenta ao longo do tempo (60%).

Considerando a saúde das pacientes, metade respondeu que sua saúde era “muito boa”.

Referindo-se a percepção delas ao tratamento 93% apresentavam boa percepção, pois

afirmaram que o medicamento TAM funcionava “bem” a elas. Sobre o medo de desenvolver

reações adversas 73% relataram “nunca” sentir medo de desenvolver reações adversas. Todas

as pacientes apresentaram uma boa relação médico-paciente e 81% delas consideraram

“ótimas” suas consultas com os médicos oncologistas. De acordo com características do

serviço de saúde, 73% das pacientes tiveram ≤10 consultas com médicos oncologistas, 75%

não realizaram acompanhamento da psicologia e 61% tiveram apoio social. Não foram

associadas à adesão as características de percepção da paciente e do serviço de saúde.

A Tabela 4 mostra o modelo de regressão logística que identifica os efeitos das

variáveis exploradas para adesão ao tratamento com terapia hormonal.

Tabela 4 Modelo de regressão logística para adesão do tratamento hormonal (N=100)
Variáveis Coeficiente

Erro
padrão

Pr˃χ2 Odds ratio 95% IC

Interceptação 1,065 1,353 0,431

Idade (anos)* 0,013 0,020 0,510 1,014 0,974-1,055

Número de reações adversas* 0,241 0,282 0,392 1,273 0,732-2,213

Tipo de reações adversas

Retenção de líquido (inchaço) -1,622 0,720 0,024 0,197 0,048-0,810

Fogacho ou calorões -1,190 0,707 0,092 0,304 0,076-1,216

Mialgia (dor muscular) -0,860 0,695 0,216 0,423 0,108-1,654

Corrimento vaginal -0,443 0,632 0,483 0,642 0,186-2,215

Medo de desenvolver reações adversas

Sempre -0,648 1,195 0,294 0,588 0,050-5,447
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Ás vezes 0,827 0,579 0,154 2,286 0,734-7,116

IC=Intervalo de confiança.*Variáveis contínuas. Variáveis categóricas de referência: Tipo de reações adversas –
não; medo de desenvolver reações adversas – nunca.

Mulheres com reação adversa de retenção de líquido (possivelmente vista como

tornozelos inchados) apresentam significativamente menor probabilidade de adesão do que

aquelas que não tiveram (OR=0,197, 95%= 0,048-0,810; tabela 3).

Discussão

A adesão à terapia hormonal abaixo da ideal está relacionada com aumento do risco de

recorrência e mortalidade de pacientes com câncer de mama [7,24,25,26,27,28]. Além disso,

realizar uma avaliação abrangente de variáveis que influenciam a adesão e explorá-las, como

sendo importantes fatores modificáveis, pode melhorar a conformidade da adesão [3,13].

A frequência de pacientes que aderem a terapia hormonal em diversos estudos é

heterogênea, variando de 41% a 97% [3,8,14,17,29]. As diferenças nestes números estão

relacionadas com diferentes definições para adesão, critérios de elegibilidade, tempo e tipo de

tratamento de terapia hormonal [14]. No presente estudo a frequência de mulheres aderentes

foi de 60% (intervalo de confiança de 95%: 0,50-0,70), conforme descrito em outros estudos

realizados nos Estados Unidos da América (EUA), Suécia e Nova Zelândia [17,24,30,31].

Adesão total (100%) foi determinada por outros estudos tendo-se resultados de 47,6% e

77,6% [10,25], encontrou-se no presente estudo um valor intermediário (60%).

Partridge et al. (2003) em um estudo realizado nos EUA observaram que a adesão dar-

se-á alta no primeiro ano (87%) mas diminui (chegando à 50%) até o quarto ano da terapia

[30]. Seneviratne et al (2015), na Nova Zelândia, também identificou alta taxa de adesão no

primeiro ano (76,8%) diminuindo gradativamente (chegando à 59,3%) até o quinto ano [24].

No presente estudo não houve diferença em relação à adesão com o passar do tempo.

Identificamos aumento da adesão com o passar do tempo de 50% no primeiro ano para 60%

no quinto ano.

Os resultados observados entre adesão e idade neste estudo são semelhantes aqueles

descritos por outros autores [8,14,30,32,33]. Para Brito et al. (2014) mulheres com ˂40 anos

tem menor probabilidade de adesão, Partridge et al.(2003) afirmou que extremos de idade,

˂45 e ≥85 é um preditor de não adesão e Kostev et al. (2013) informa que pacientes jovens,

com ˂50 anos são mais prováveis a descontinuar a terapia inicialmente [14,30,32]. É

amplamente relatado que a menor probabilidade de adesão à terapia hormonal dar-se-á em
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pacientes jovens. Estas não aceitam o câncer de mama que envolve questões simbólicas de

vida e morte e o tema da perda (de juventude, feminilidade e fertilidade etc.) com perda da

identidade social e sexual [30,34]. Intensificado pelo desenvolvimento das reações adversas,

que incluem problemas sexuais, sintomas de menopausa e infertilidade [14,34].

Reação adversa é um preditor de baixa adesão [7,13,29,35,36,37]. Em nosso estudo

identificamos que 40% (IC 95%: 0,30-0,50) das mulheres (p= 0,078) que apresentaram

reações adversas foram avaliadas como não aderentes e que quanto maior o número de efeitos

adversos maior a taxa de não adesão (p=0,003). Zeidan et al. (2016) observaram que um terço

das pacientes que descontinuaram seus tratamentos foi por desenvolvimento dos efeitos

adversos [38].  Grunfeld et al. (2005) constataram que entre as pacientes com baixa adesão

46%, também foi pelo desenvolvimento de reações adversas [39]. Wouters et al. (2013)

relatou que a probabilidade da não adesão, por intenção, aumentou em 20% para cada reação

adversa desenvolvida [40].

As reações adversas como fogacho ou calorões [7,29,39], retenção de líquido [23] e

mialgia [13], influenciam na adesão à terapia com TAM [7,13,29,35,39,40]. Em nosso estudo

identificamos após análise multivariada, que a retenção de líquido foi associada a menor

probabilidade de adesão. A reação adversa do tipo retenção de líquido diverge dos resultados

dos outros estudos que avaliaram individualmente os efeitos adversos do TAM, em que este

não é o mais comumente observado e relacionado com adesão [7,13,29,35,39,40]. Uma das

causas que explicaria a retenção de líquido nesta população seria que o estrogênio teria efeitos

importantes sobre a regulação de fluídos corporais [41]. Segundo a bula do medicamento de

referência do TAM a retenção de líquido é classificada como uma reação muito comum,

ocorrendo em 10% ou mais pacientes que utilizam este medicamento [23].

Pellegrini et al. (2010) confirmam que nos primeiros meses após inicio da terapia as

mulheres precisam de explicações sobre os efeitos adversos, sendo uma maneira positiva de

superá-los  [34]. Para Lin et al. (2011) mulheres com temor de desenvolver reações adversas

podem ter sua adesão comprometida [7]. Os dados do presente estudo não contribuem com

esta hipótese.

Na literatura diversos estudos relatam que percepção da eficácia do tratamento e boa

relação médico-paciente apresentam influência na adesão, diferentemente do encontrado neste

estudo, mas apesar disto este grupo de pacientes apresenta estas variáveis com altas

frequências 93% e 100%, respectivamente [3,14,34,36,39,42]. Outros estudos relacionam

comorbidades e consumo de álcool e tabagismo com baixa probabilidade de adesão,

divergindo dos resultados encontrados no presente estudo [7,8,13,14,32,34,36,43,44].
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As variáveis como escolaridade, cor da pele e renda não apresentaram influência sobre

a adesão das pacientes do presente estudo, dados que corroboram com aqueles apresentados

na literatura [3,37,44]. A tomada de vários medicamentos contínuos juntamente com o TAM,

nomeadamente como complexo regime de medicação, tratamento prévio, estágio da doença e

cuidados do serviço de saúde não foram significativos neste estudo, sendo divergente a outros

[8,13,14,17,30,32,44].

Há diferentes formas de avaliar a adesão, Bender et al. (2014) usaram um dispositivo

de monitoração microeletrônica Medication Event Monitoring System (MEMS) [13]. A taxa

de posse da medicação (MPR) é amplamente utilizada [8,14,17,28].  Bhatta et al. (2013)  e

Simon et al (2013) utilizaram auto-relato; semelhante a este estudo [3,25]. Possivelmente, isto

pode explicar a variabilidade encontrada nas taxas de adesão na literatura.

Métodos de auto-relato apresentam utilidade como instrumento de triagem na prática

clínica tornando-se um instrumento desejável, simples e econômico, podendo ser realizados

pela equipe interdisciplinar [19,20]. Como o intuito do nosso estudo é realizar melhorias no

cuidado ao paciente inserido no serviço de saúde procedente do estudo, utilizou-se um método

viável as rotinas do local. Em contrapartida, as pacientes estão sujeitas a viés de memória e

respostas socialmente aceitáveis, com resultados superestimados [19,45].  O método MMAS-

8 fornece resultados categóricos de baixa, média e alta adesão e manteve-se o exemplo do

estudo original, realizando a categorização dicotômica (adesão e não adesão); e se optou por

classificar apenas as pacientes com alta adesão em aderentes porque entendemos que as

pacientes classificadas com média e baixa adesão necessitam de cuidados de saúde para

melhoria dos resultados [19,20].

Nosso estudo apresenta limitações que também precisam ser consideradas, como o uso

de avaliação autorelatada, ser de um único hospital e pequeno número amostral. Futuros

estudos com números maiores de pacientes e com delineamento da pesquisa que permita o

monitoramento destes podem complementar estes resultados.

Conclusão

Os fatores que comprometem as taxas de adesão da terapia hormonal das pacientes

com câncer de mama no presente estudo foram: idade, número de reações adversas

desenvolvidas e apresentar reações adversas como fogacho ou calorões, mialgia e retenção de

líquido. Em nosso grupo de pacientes 40% (IC 95%: 0,30-0,50) das mulheres com câncer de

mama foram consideradas não aderentes ao tratamento da terapia hormonal, estando estas em

risco de não apresentar resposta terapêutica completa e beneficiar-se do tratamento. A equipe
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interdisciplinar necessita intensificar práticas de cuidado em saúde focada nestas pacientes.

Intervenções baseadas nestes resultados podem qualificar os cuidados e auxiliar na melhoria

da adesão.

Estes resultados apresentam potencial de melhorar a adesão para cuidados não

somente para as pacientes do Sul do Brasil, mas para todas as mulheres com câncer de mama

e contribuem para reforçar os dados científicos, que informam idade jovem e reações adversas

como preditores de não adesão à terapia hormonal em pacientes com câncer de mama.
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INFLUÊNCIA DO USO CONCOMITANTE DE FLUOXETINA E TAMOXIFENO NA
ADESÃO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA DO SUL DO BRASIL

Luisa Franciele de Souza Rocha 1,2, Jane Dagmar Pollo Renner 1, Ana Paula Helfer Schneider
3 e Lia Gonçalves Possuelo1*.

Resumo

Uso concomitante de medicações que comprometem a atividade de CYP2D6 (inibidores da

CYP2D6) com tamoxifeno (TAM), leva a concentração diminuída de endoxifeno, podendo

alterar o equilíbrio dos seus efeitos. Além do mais, o uso concomitante de inibidores da

CYP2D6, como inibidores seletivos de recaptação de serotonina (SSRIs) e inibidores

seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina (SNRIs), bem como baixa adesão pode

afetar negativamente a eficácia de TAM em pacientes com câncer de mama. Nós

investigamos a associação entre o uso concomitante de inibidores de CYP2D6 e a adesão do

TAM no tratamento do câncer de mama (CM). Estudo transversal que incluiu 98 mulheres

com diagnóstico de CM que utilizam o TAM, de um hospital referência em tratamento

oncológico no Sul do Brasil pelo Sistema Único Saúde. Usou-se questionário, pesquisa em

prontuário e sistema informatizado para coleta de dados de 26 de novembro de 2015 a 18 de

junho de 2016. As variáveis dependentes são medicamentos inibidores CY2D6 em uso

concomitante com TAM e adesão, avaliadas por auto-relato e pelo Teste Morisky-Green

(MMAS-8) 8 questões, respectivamente. Neste estudo considerou-se como aderentes as

pacientes com pontuação 8 no MMAS-8. Nossos resultados foram determinados pelo teste

qui-quadrado e exato de Fischer. A proporção de pacientes que usam inibidor CYP2D6

concomitante com TAM foi de 32% (intervalo de confiança (IC) 95%: 0,23-0,41) e destas

41% (IC 95%: 0,23-0,59) apresentam não adesão. Uso de fluoxetina foi associado com não

adesão (p=0,049), sendo as mulheres que usam fluoxetina, a maior frequência, foram

consideradas não aderentes. De acordo com a força (forte e médio), associaram-se com adesão

os inibidores médios (p=0,019) quando comparado aos inibidores fortes. Concomitante uso de

fluoxetina com TAM influencia negativamente na adesão da terapia hormonal no tratamento

do câncer de mama. Aproximadamente 1/3 das pacientes usam um inibidor CYP2D6

concomitante ao TAM e entre estas 41% (IC 95%: 0,23-0,59) são não aderentes. Intervenções

*Correspondente: liapossuelo@unisc.br
1 Programa de Pós-Graduação Mestrado em Promoção da Saúde
2 Hospital Ana Nery – Centro de Oncologia Integrado - Quimioterapia
3 Departamento de Biologia e Farmácia, Universidade de Santa Cruz do Sul
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baseadas nestes resultados e focadas nas pacientes que realizam uso de antidepressivos com

TAM devem ser realizadas pela equipe interdisciplinar.

Palavras-chaves Câncer de mama - Inibidor CYP2D6 – Fluoxetina – Adesão - Terapia

hormonal - Tamoxifeno.

Introdução

O tamoxifeno (TAM), um modulador seletivo do receptor de estrogênio, é um

tratamento hormonal para cânceres de mama receptores de estrogênio positivo [1,2]. TAM

reduz o risco de recorrência e mortalidade do câncer de mama [2,3,4]. No entanto, há ampla

variabilidade interindividual na eficácia clínica e nas reações adversas, em que alguns

pacientes podem ser refratários e muitos desenvolvem resistência ao tratamento [1,5].

TAM é um pró-fármaco metabolizado pelo citocromo P450 em vários metabólitos, no

entanto, o citocromo CYP2D6 foi o mais amplamente investigado, pois é o responsável pela

bioativação do metabólito mais importante, o endoxifeno [1,5,6,7].

O genótipo de CYP2D6 e uso concomitante de medicações que comprometem a

atividade de CYP2D6 (inibidores da CYP2D6) podem alterar o equilíbrio dos efeitos do TAM

[1,5]. Exemplos de inibidores CYP2D6, em graus variados, são os inibidores seletivos de

recaptação de serotonina (SSRIs) e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e

norepinefrina (SNRIs) [8]. O uso de medicações inibidores da CYP2D6 durante o tratamento

de TAM leva a diminuição de concentração no plasma de endoxifeno [5].

A adesão à terapia endócrina adjuvante é abaixo da ideal [9]. De acordo com Murphy

et al. (2012), uma revisão sistemática de 29 estudos, revelou uma prevalência de 12-59% de

não adesão para TAM [10,11]. O uso concomitante de inibidores da CYP2D6, como SSRIs e

SNRIs, bem como baixa adesão pode afetar negativamente a eficácia de TAM em pacientes

com câncer de mama [5,12]. O objetivo deste estudo foi relacionar o uso concomitante de

inibidores de CYP2D6 e a adesão do TAM no tratamento do câncer de mama em mulheres

atendidas em um Centro de Oncologia Integrado do Sul do Brasil.

Pacientes e métodos

Este estudo transversal realizado no Centro de Oncologia Integrado (COI) do Hospital

Ana Nery, referência em tratamento oncológico no Sul do Brasil pelo Sistema Único Saúde.

Foram realizadas entrevistas, com uso de um questionário estruturado e pesquisa em
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prontuários médicos e sistema informatizado da instituição Philips Tasy® de 26 de novembro

de 2015 a 18 de junho de 2016. As pacientes incluídas eram mulheres com diagnóstico de

câncer de mama com idade ≥18 anos comprovado por imuno-histoquímica, em uso de TAM

há mais de 6 meses, portadoras de capacidade cognitiva para responder ao questionário e que

concordaram em participar do estudo.

O tamanho da amostra foi calculado pelo programa de estatísticas epidemiológicas

Open Epi® versão 3,01 considerando o tamanho da população de 250 pacientes e uma

prevalência de 40% [4] de não aderentes, com intervalo de confiança de 80% e nível de

significância de 5%, totalizando 97 pacientes [13]. A amostra consecutiva foi selecionada

com uso do sistema informatizado da instituição por atenderem os critérios de inclusão, de

acordo com o fluxo de consultas com os médicos oncologistas. Foram excluídas 2 pacientes

por não saber informar o uso concomitante de inibidores CY2D6; e elegíveis no estudo 98

pacientes.

Definição de variáveis

As variáveis dependentes são medicamentos inibidores CY2D6 em uso concomitante

com TAM e adesão. Para avaliação do uso concomitante de medicamentos com inibidor

CY2D6 com TAM, elencaram-se alguns inibidores, como paroxetina, fluoxetina, bupropiona,

amitriptilina, nortriptilina, sertralina, citalopram, venlafaxina, cimetidina, clorpromazina,

haloperidol, amiodarona, verapamil e anlodipino; com suas respectivas indicações, e por auto-

relato se verificou se as pacientes realizavam uso destas medicações durante o tratamento com

TAM. As respostas eram categóricas nominais (sim, não ou não sabe informar). Os inibidores

CY2D6 foram classificados em inibidores fortes (paroxetina, fluoxetina, bupropiona) e

médios (amitriptilina, nortriptilna, sertralina, citalopram, venlafaxina, cimetidina,

clorpromazina, haloperidol, amiodarona, verapamil e anlodipino), segundo o Manual de

Oncologia do Brasil [14]. Foram divididos de acordo com o número de medicamentos

inibidores CYP2D6 utilizados concomitante com TAM pelas pacientes; para inibidores fortes

(não realiza uso, 1 e 2); e considerando inibidores médios (não realiza uso, 1, 2 e 3)

A adesão foi avaliada pelo Teste Morisky-Green (MMAS-8) de 8 questões com

resultado com escore de 0 a 8. Sete questões apresentam caráter dicotômico de “Sim” ou

“Não” e uma de escala Likert (sempre, frequentemente, algumas vezes, raramente e nunca).

Para cada resposta negativa e a resposta da escala Likert “Nunca” soma-se um ponto.

Pontuações ˂6 indicam baixa adesão, 6˂8 indicam média adesão e escore =8 indicam alta
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adesão[15]. Neste estudo foram considerados aderentes as pacientes com pontuação 8 no

MMAS-8 [16].

As variáveis independentes foram incluídas: idade (em anos), escolaridade (anos) (sem

escolaridade, ≤8˃), classificação econômica pela Associação Brasileira de Empresas de

pesquisa [17] (A e B, C, D e E), renda familiar mensal em salário mínimo [18] (≤1, 2≥ ), área

que residem (rural ou urbana), cor da pele [branca ou outras (preta, parda e amarela)],

situação ocupacional (trabalhando ou não trabalhando), com quem vive (com companheiro ou

sem companheiro), estádio tumoral (I,II,III,IV) e tempo de tratamento (meses)

(≤12,24,36,48,60≥). Idade, estádio tumoral e tempo de tratamento foram coletados por

prontuário médico e sistema informatizado da instituição.

Análise de dados

Análises bivariadas foram realizadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson (χ2) ou

teste exato de Fischer. Teste t-Student para variáveis contínuas. O programa estatístico

utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23. A pesquisa foi

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC)

pelo número de 1.300.660.

Resultados

A idade das mulheres com uso concomitante de inibidores CYD2P6 e TAM variou

entre 28 e 74 anos, com uma média de 52,84 (DP ±9,59) anos e mediana de 51,50 anos, mais

da metade das pacientes apresentam idade entre 50 e 69 anos, são de classe econômica C, com

renda familiar mensal de 2≥, residem em área urbana e 71% apresentam ≤8anos de estudo.

Aproximadamente 80% delas relataram ser de cor branca, não trabalham e vivem com

companheiro. Em sua maioria apresentam cânceres em estágio inicial e tempo de tratamento

≤12 meses (Tabela 1).
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Tabela 1 Características da amostra

Concomitante uso CY2D6

Características

Todos
(N=98)

Não
(N=66)

Sim
(N=32)

N % N % N % P
Idade (em anos) 0,362
≤49 34 34,7 22 33 12 37,5
50-69 51 52 33 50 18 56,3
70≥ 13 13,3 11 16,7 2 6,3
Escolaridade (anos) 0,229
Sem escolaridade 5 5,1 5 7,6 0 0
≤8 63 64,3 40 60,6 23 71,9
8˃ 30 30,6 21 31,8 9 28,1
Classificação econômica pela ABEP 0,800
A e B 23 23,5 16 24,2 7 21,9
C 60 61,2 41 62,1 19 59,4
D-E 15 15,3 9 13,6 6 18,8
Renda familiar mensal (salários mínimos)& 0,830
≤1 49 50 34 51,5 15 46,9
2≥ 49 50 32 48,5 17 53,1
Área que residem 0,036
Urbana 67 68,4 50 75,8 17 53,1
Rural 31 31,6 16 24,2 15 46,9
Cor da pele 1
Branca 80 81,6 54 81,8 26 81,3
Outras** 18 18,4 12 12,6 9 18,8
Situação ocupacional 0,158
Trabalhando 70 71,4 44 66,7 6 18,8
Não trabalhando 28 28,6 22 33,3 26 81,3
Com quem vive 0,079
Com companheiro 74 75,5 46 69,7 28 87,5
Sem companheiro 24 24,5 20 30,3 4 12,5
Estádio tumoral 0,471
I 36 36,7 21 31,8 15 46,9
II 33 33,7 24 36,4 9 28,1
III 24 24,5 18 27,3 6 18,8
IV 5 5,1 3 4,5 2 6,3
Tempo de terapia (meses) 0,871
≤12 28 28,6 17 25,8 11 34,4
24 24 24,5 17 25,8 7 21,9
36 18 18,4 12 18,2 6 18,8
48 13 13,3 10 15,2 3 9,4
60≥ 15 15,3 10 15,2 5 15,6
*Outras: Centro-Cerra e Carbonífera; **Outras: Preta, parda e amarela. Sigla: ABEP (Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa).&considerou-se salário mínimo R$ 880,00 conforme Lei nº 13.152 (2015) [18].

A proporção de mulheres com uso de medicamentos inibidores CYP2D6 é de 32%

(intervalo de confiança (IC) 95%: 0,23-0,41) e entre estas, 59% (IC 95%: 0,41-0,77) são

aderentes e 41% (IC 95%: 0,23-0,59) são não aderentes. Não houve diferença na média de

idade entre os grupos com adesão e não adesão (p=0,268). Na análise univariada, esteve

associado a uso concomitante de inibidores CYP2D6 a variável área que residem. Observou-

se que a maior frequência de mulheres que realizam uso de medicamentos inibidores de

CYP2D6 residem em área urbana (p=0,036) (Tabela 1).
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Em relação ao uso de inibidor CYP2D6 concomitante com TAM e adesão, apresentou-

se significativo (p=0,049) o uso de fluoxetina, estando associado à adesão da terapia

hormonal das pacientes com câncer de mama. Observou-se que a maior frequência de

mulheres que realizam uso de fluoxetina são não aderentes (Tabela 2).

Tabela 2 Uso de inibidor CYP2D6 concomitante com TAM, de acordo com sua classificação
(forte e média) e adesão

Inibidor CYP2D6&
Total (N=32) Adesão (N=19) Não adesão (N=13)

N N % N % p
Paroxetina 1 1 100 0 0 1
Fluoxetina 10 3 30 7 70 0,049
Bupropiona 3 2 66,7 1 33,3 1
Amitriptilina 10 7 70 3 30 0,467
Citalopram 10 7 70 3 30 0,467
Venlafaxina 7 2 28,6 5 71,4 0,061
Cimetidina 1 1 100 0 0 1
Haloperidol 1 1 100 0 0 1
Anlodipino 1 1 100 0 0 1
Forte 0,280
0 19 13 68,4 6 31,6
1 12 6 50 6 50
2 1 0 0 1 100
Médio 0,019
0 8 2 25 6 75
1 21 16 76,2 5 23,8
2 2 0 0 2 100
3 1 1 100 0 0
&Não houve respostas positivas para: nortriptilina, sertralina, clorpromazina, amiodarona e verapamil.

Classificando-se os inibidores de acordo com sua força (forte e média), associaram-se

com adesão os inibidores médios (p=0,019). Observou-se uma maior frequência de mulheres

aderentes que realizaram uso de um medicamento inibidor médio quando comparado ao uso

de inibidor forte. Há 4 pacientes que apresentaram uso de medicamentos inibidores CYP2D6

com ambas as forças, um forte e um médio e 1 paciente que realizou uso de um inibidor forte

e três médios. Não se encontrou relação do uso de medicamentos inibidores CYP2D6 e

adesão quando considerado os usos de inibidores de ambas as forças. A influência da força

dos medicamentos inibidores CYP2D6 sobre a adesão foi analisada individualmente (Tabela

2).

Discussão

De acordo com Fann et al. (2008) 41% das mulheres diagnosticadas com câncer de

mama apresentaram altos níveis de angústia, e destas cerca de 10-25% sofrerão de estados

depressivos mais graves [19]. Além disso, o TAM pode contribuir para o aumento da
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depressão, em que é uma das suas reações adversas, juntamente com ondas de calor e suores

noturnos [6,20,21]. Pelos distúrbios depressivos serem comuns em pacientes com câncer de

mama e também para outras indicações como tratamento de fogacho, os medicamentos

antidepressivos são frequentemente prescritos concomitantemente ao TAM [8]. Para Dezentjé

et al. (2010) o uso concomitante de inibidor CYP2D6 tem sido relatado em 30% de pacientes

com câncer de mama [5,22]. Estes dados corroboram com os achados de nosso estudo que

encontrou 32% (IC 95%: 0,23-0,41) das pacientes com uso concomitante de inibidores

CYP2D6 e TAM.

Os doentes com câncer de mama e com sintomas depressivos tendem a apresentar

menor adesão e consequentemente pior prognóstico [23, 24]. Existem muitas razões para que

os pacientes sejam não aderentes aos seus tratamentos, uma delas é a depressão [25]. A não

adesão da terapia com TAM é mais comum em mulheres que são co-administrados inibidores

da CYP2D6 [5,12]. Neste estudo considerando a adesão das pacientes com uso concomitante

de inibidores CYP2D6 e TAM obteve-se 59% (IC 95%: 0,41-0,77) de pacientes aderentes e

41% (IC 95%: 0,23-0,59) de não aderentes, este valor é semelhante ao de outros estudos

[4,26].

Segundo Haque et al. (2015) certos antidepressivos reduzem a eficácia de TAM [20].

Complementando, Valachis et al. (2016) afirma que há um efeito negativo do uso

concomitante de antidepressivos e agentes endócrinos, pois devido a interação das drogas,

torna-se um risco potencial de redução da atividade [25]. Medicações inibidoras CYP2D6

podem interferir no tratamento com TAM, pela diminuição da concentração do endoxifeno

[8]. Os inibidores de CYP2D6 utilizados com frequência são inibidores seletivos da

recaptação da serotonina (SSRIS), são prescritos como antidepressivos e para o tratamento de

fogachos e depressão [5,6,27]. Os médicos precisam escolher com cuidado ao decidir qual

SSRIS prescrever, já que muitos antidepressivos podem ter a capacidade de diminuir a eficácia

do tratamento com TAM [6].

SSRIS e inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina (SNRIs) são

conhecidos por inibir CYP2D6 em graus variados [8]. De acordo com as definições da Food

and Drug Administration (FDA) dos EUA, os inibidores da CYP2D6 foram classificados em

inibidores fortes, moderados e fracos [28,29]. A paroxetina e a fluoxetina são inibidores fortes

da CYP2D6, que demonstraram reduzir acentuadamente a formação de endoxifeno, sendo

relacionadas com pior desfecho clínico em mulheres que recebem TAM [8,22,30,31]. A

venlafaxina é um inibidor moderado da CYP2D6, diminuindo significativamente as

concentrações de endoxifeno [27]. A sertralina é um inibidor moderado de CYP2D6; o
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citalopram parece ter pouco efeito nas principais isoformas do CYP [32]. Drogas inibidoras

fracas CYP2D6, podem apenas ligeiramente reduzir as concentrações de endoxifeno; não

havendo associação estatisticamente significativa com recorrência em pacientes com uso

concomitante de inibidores fracos e TAM [8,33].

Em nosso estudo encontrou-se associação de uso concomitante de fluoxetina com

TAM e adesão (p=0,049), as mulheres que tomam fluoxetina tem menores taxas de adesão.

Para Valachis et al. (2016) a associação entre depressão, antidepressivo, terapia endócrina e

adesão à terapia endócrina é complexa; e não foi bem estudado o uso de antidepressivos

depois do diagnóstico de câncer de mama afetarem a adesão para a terapia endócrina [25].

Barron et al. (2007) relatou uma associação entre uso de antidepressivos antes do diagnóstico

de câncer e não adesão ao tratamento de TAM [25,34]. He et al. (2015) não encontrou

associação de uso de antidepressivos antes do inicio do tratamento como preditor de adesão

de terapia hormonal; mas seu uso durante o primeiro ano de tratamento da terapia hormonal

foi associado com aumento de risco de não adesão durante os próximos 4 anos [25,35]. Não

encontrou-se na literatura estudos destinados a investigar a associação de uso concomitante de

fluoxetina com TAM e adesão.

Em nosso estudo encontrou-se associação entre uso concomitante de um medicamento

inibidor médio e TAM com adesão, observou-se uma maior frequência de mulheres aderentes

que realizaram uso de um medicamento inibidor médio quando comparado ao uso de um

inibidor forte (p=0,019). O problema está nas pacientes que não estão inseridas nestas

estimativas positivas, por exemplo, as pacientes com uso concomitante de um inibidor forte e

que não aderem. Segundo Kelly et al. (2010) uso de paroxetina durante o tratamento com

TAM está associada com um risco aumentado de morte por câncer de mama, em contraste,

esse risco não foi observado com outros antidepressivos, como a fluoxetina [31]. Entretanto é

vasta a literatura que relaciona concentrações inferiores de endoxifeno ao aumento do risco de

recidiva do câncer de mama e um curto tempo de recorrência durante a terapia com TAM

[36,37,38,39,40,41].

Curiosamente, identificamos que residir em área urbana está associado com aumento

do uso concomitante de inibidores CYP2D6 quando comparado à área rural (p=0,036).

Corroborando com nossos resultados, Mercier et al. (2015) afirmou que residir em área

urbana é uma das características do paciente que influencia na prescrição de antidepressivos

dos médicos gerais [42]. Para Morrison et al. (2009) um excessivo número de prescrições de

antidepressivos foi significativamente associada a local urbano [43]. Médicos nas práticas

urbanas são mais propensos a prescrever antidepressivos do que aqueles em práticas rurais
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[44,45]. Pizzol et al. (2012) constatou que moradores de áreas urbanas e rurais apresentam um

padrão de uso de medicamentos diferentes. Área rural apresenta fatores que contribuem para o

menor consumo de medicamentos como: indisponibilidade de serviços de saúde próximos ao

local de residência ou acesso reduzido a serviços disponíveis em outros locais, por

dificuldades de transporte além das restrições financeiras e isolamento social [46].

Nosso estudo é inovador em investigar a associação de uso concomitante de fluoxetina

com TAM e adesão a terapia hormonal em pacientes com câncer de mama, mas apresenta

limitações que também precisam ser consideradas, como o uso de avaliação auto relatada, ser

de um único hospital, pequeno número amostral e não considerar o momento em que o

antidepressivo coadministrado com TAM foi prescrito, antes ou após o diagnóstico. Novos

estudos com números maiores de pacientes e com delineamento da pesquisa que permita o

monitoramento destes podem complementar estes resultados. Futuras pesquisas podem ser

realizadas adicionando-se nas avaliações a sobrevida destas pacientes.

Conclusão

O uso concomitante de fluoxetina com TAM influencia negativamente na adesão da

terapia hormonal no tratamento do câncer de mama. Realizar uso de um inibidor médio

influencia positivamente na adesão quando comparado aos inibidores fortes. Em nosso grupo

de pacientes 32% (IC 95%: 0,23-0,41) das pacientes usam um inibidor CYP2D6 concomitante

ao TAM e entre estas pacientes 41% (IC 95%: 0,23-0,59) são não aderentes, estando em risco

de apresentar pior resposta terapêutica, podendo chegar rapidamente ao desfecho de recidiva

do câncer e recorrência.

A equipe interdisciplinar necessita realizar ações conjuntas, com a classe médica e

paciente, considerando-se que os médicos necessitam estar cientes da importância da escolha

do antidepressivo coadministrado ao TAM no momento da prescrição, já que alguns podem

ter a capacidade de diminuir a eficácia do tratamento com TAM e outros não. Intensificar

práticas de cuidado em saúde focada nas pacientes com uso concomitante de antidepressivos

ao TAM informando a elas da importância de relatar a outros prescritores de que realizam

tratamento para câncer de mama, com uso do TAM; e da necessidade de se evitar a auto-

medicação. Intervenções baseadas nestes resultados devem qualificar os cuidados, evitar

prescrições de inibidores CYP2D6 fortes e médios concomitante com TAM e auxiliar na

melhoria da adesão.

Estes resultados apresentam potencial de enfatizar a importância de se o evitar uso

concomitante de inibidores CYP2D6 fortes e médios com TAM não somente para as
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pacientes do Sul do Brasil, mas para todas as mulheres com câncer de mama; e contribuem

para reforçar os dados científicos, que informam inibidores CYP2D6, podem interferir na

adesão à terapia hormonal em pacientes com câncer de mama.
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O EFEITO DA INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA SOBRE A ADESÃO E
CONHECIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DO TAMOXIFENO EM PACIENTES

COM CÂNCER DE MAMA NO SUL DO BRASIL

Luisa Franciele de Souza Rocha 1,2, Jane Dagmar Pollo Renner 1, Ana Paula Helfer Schneider
3 e Lia Gonçalves Possuelo1*.

1 Programa de Pós-Graduação Mestrado em Promoção da Saúde

2 Hospital Ana Nery – Centro de Oncologia Integrado - Quimioterapia

3 Departamento de Biologia e Farmácia, Universidade de Santa Cruz do Sul

Resumo

Introdução: A adesão das pacientes que usam o tamoxifeno (TAM) pode ser baixa, a

intervenção farmacêutica é uma ferramenta para qualificar os cuidados e auxiliar na melhoria

da adesão. Pretende-se estimar os efeitos da intervenção farmacêutica sobre o comportamento

de adesão e conhecimento farmacoterapêutico do medicamento TAM em pacientes com

câncer de mama.

Métodos: Estudo quase-experimental de medidas pré e pós-tratamento com grupo controle

não-equivalente que incluiu 50 mulheres, no grupo controle (N=24) e experimental (N=26);

com diagnóstico de CM que utilizam o TAM, de um hospital referência em tratamento

oncológico, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Sul do Brasil. Usou-se questionário,

pesquisa em prontuário e sistema informatizado para coleta de dados. As variáveis avaliadas

foram adesão e conhecimento farmacoterapêutico do TAM. Foi avaliada a adesão pelo Teste

Morisky-Green (MMAS-8) 8 questões e o conhecimento farmacoterapêutico por um teste

produzido baseado na bula do medicamento de referência do TAM. Neste estudo considerou-

se com baixa adesão as pacientes que apresentaram pontuação ˂6, média adesão 6˂8 e alta

adesão =8. Nossos resultados foram determinados pelo teste qui-quadrado e exato de Fischer,

para comparar médias Test-T de amostras em pares.

Resultados: Na análise referente à adesão, não encontrou-se alteração significativa entre as

medias do pré-teste versus o pós-teste. Na avaliação do conhecimento farmacoterapêutico do

TAM, para o grupo experimental, considerando o número de acertos (p=0,038), esquecimento

de dose (p=0,016) e reações adversas (p=0,05) encontramos a média pós-teste superior em

relação à do pré-teste.

*Correspondente: liapossuelo@unisc.br

mailto:liapossuelo@unisc.br
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Conclusão: A intervenção farmacêutica não demostrou influência no comportamento de

adesão, contudo, potencializou o conhecimento farmacoterapêutico do medicamento e atuou

no esclarecimento de reações adversas e esquecimento de dose.

Palavras-chave: Câncer de mama; Tamoxifeno; Intervenção farmacêutica; Adesão;

Educação.

Introdução

Excluindo os cânceres de pele, o câncer de mama é o câncer mais comum

diagnosticado entre as mulheres nos Estados Unidos e no Brasil [1,2]. Nos Estados Unidos

estima-se para 2017 uma incidência de aproximadamente 318 mil casos de câncer de mama,

sendo que 40.610 mulheres morrerão da doença [3]. No Brasil em 2016, estimou-se 57.960

casos novos de câncer de mama, destes 5.210 casos são esperados para o Rio Grande do Sul

[2].

É estimado que 75% dos cânceres de mama expressam receptores de estrógeno e/ou

progesterona [4,5]. Para estes cânceres realiza-se uso de terapia endócrina adjuvante ou

terapia hormonal para câncer de mama que envolve o uso de supressores hormonais para

inibir o crescimento tumoral [6]. Tratamento com 5 anos de terapia hormonal com modulador

seletivo do receptor de estrógeno, como o tamoxifeno (TAM), diminui o risco de recorrência

e mortalidade [4,5]. Entretanto, os estudos randomizados ATLAS (2013) e Collaborative

Group aTTom (2013) apresentaram de maneira consistente que o uso de TAM adjuvante por

10 anos apresentaria uma maior diminuição da recorrência e mortalidade do câncer de mama,

com aumento das reações adversas [7,8]. O longo período de tratamento do TAM e reações

adversas associadas ao seu uso diminui a adesão [6,9]. Podendo ser baixa, variando de 41% a

72% [4,10,11].

O papel tradicional dos farmacêuticos é fabricar e fornecer medicamentos [12,13].

Recentemente, pela crescente e complexa gama de medicamentos e a baixa adesão, forçou-se

a evolução do papel deste, em uma abordagem mais voltada para o paciente [12]. O cuidado

centrado no paciente é incorporado nas capacidades dos farmacêuticos, que interagem com

pacientes e profissionais de saúde, garantindo o adequado uso de medicamentos, segurança e

adesão [14].

A atenção farmacêutica é a melhor qualidade de atenção ao paciente [15,16]. O

conceito de intervenção farmacêutica é definido para denominar todas as ações em que o
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farmacêutico participa ativamente da tomada de decisões, na terapêutica do paciente e na

avaliação dos resultados [15].

Diante do exposto acima, o objetivo deste estudo foi estimar os efeitos da intervenção

farmacêutica sobre o comportamento de adesão e conhecimento farmacoterapêutico do

medicamento TAM em pacientes com câncer de mama.

Pacientes e métodos

O presente estudo é um quase-experimental de medidas pré e pós-tratamento com

grupo controle não-equivalente com coleta de dados por auto-relato com uso de questionário

estruturado e pesquisa em prontuários médicos e sistema informatizado Philips Tasy®. A

pesquisa foi realizada com pacientes com diagnóstico de câncer de mama que comprovado

por imuno-histoquímica receberam prescrição de terapia hormonal, com o TAM, atendidas no

Centro de Oncologia Integrado (COI)/quimioterapia do Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do

Sul, do Brasil. O COI abrange seu atendimento para cerca de 820 mil pessoas nas regiões

Vale do Rio Pardo, Centro Serra e Carbonífera no interior do Rio Grande do Sul, é referência

em tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) [17].

As pacientes incluídas tinham idade ≥18 anos, estavam em uso de TAM há mais de 6

meses, portadoras de capacidade cognitiva para responder ao questionário e que concordaram

em participar do estudo. A amostra consecutiva foi selecionada com uso do sistema

informatizado da instituição por atenderem os critérios de inclusão, de acordo com o fluxo de

consultas das pacientes com os médicos oncologistas. O tamanho da amostra foi calculado

assumindo α unilateral=0,05, β=0,05 e magnitude padronizada do efeito (E/DP)=1, resultando

em 23 pacientes por grupo, com aumento de 10% para eventuais abandonos, a amostra foi

totalizada em 25 pacientes por grupo [18]. A amostra foi composta por 50 mulheres, alocadas

26 pacientes no grupo experimental (intervenção) e 24 pacientes no grupo controle. Os grupos

foram divididos por conveniência, em que uma paciente foi inserida no grupo experimental e

a seguinte no grupo controle. O grupo experimental recebeu a intervenção farmacêutica e o

grupo controle apenas o folder; e ambos os grupos receberam os cuidados habituais. Foi

considerado o grupo sem intervenção as pacientes no momento do pré-teste, pois foi realizada

primeiramente a coleta de dados e após a entrega do folder ou intervenção. O pós-teste foi

realizado dentro do intervalo de 4 a 7 meses após a aplicação do pré-teste, de acordo com o

fluxo de retorno das pacientes ao serviço de saúde. O período de coleta de dados foi de 26 de

novembro de 2015 a 31 de outubro de 2016.
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Intervenção Farmacêutica

Realizou-se uma educação estruturada ao paciente, com utilização de um material

educativo em forma de folder explicativo sobre a farmacoterapia do TAM, contendo:

importância de tomar o medicamento corretamente e conhecimentos gerais sobre o

medicamento, como: indicação, tempo de tratamento, orientação de uso correto, esquecimento

de dose, possíveis reações adversas e interações medicamentosas. Oralmente a farmacêutica

explicou o folder ao paciente e forneceu explicações dos pontos de dúvida. Anteriormente a

consulta médica os pacientes realizaram uma consulta farmacêutica, com duração média de 30

minutos.

Definição de Variáveis

A variável dependente foi adesão. A adesão foi avaliada pelo Teste Morisky-Green

(MMAS-8) de 8 questões com resultado com escore de 0 a 8.  Sete questões apresentam

caráter dicotômico de “Sim” ou “Não” e uma de escala Likert (sempre, frequentemente,

algumas vezes, raramente e nunca). Para cada resposta negativa e a resposta da escala Likert

“Nunca” soma-se um ponto. Pontuações ˂6 indicam baixa adesão, 6˂8 indicam média adesão

e escore =8 indicam alta adesão[19].

As variáveis independentes incluídas foram idade (em anos), escolaridade (anos) (sem

escolaridade, ≤8˃), classificação econômica pela Associação Brasileira de Empresas de

pesquisa [21] (A e B, C, D e E), renda familiar mensal em salário mínimo [22] (≤1, 2≥ ), área

que residem (rural ou urbana), cor da pele (branca ou outras (preta, parda e amarela)),

situação ocupacional (trabalhando ou não trabalhando), com quem vive (com companheiro ou

sem companheiro), estádio tumoral (I,II,III,IV), tempo de tratamento (meses)

(≤12,24,36,48,60≥), reações adversas (sim ou não), comorbidades (sim ou não) e interações

medicamentosas (sim ou não; não sabe informar). Idade, estádio tumoral e tempo de

tratamento foram coletados em prontuário médico e sistema informatizado da instituição.

O conhecimento farmacoterapêutico de TAM foi avaliado por um teste produzido

baseado na bula do medicamento de referência [20], com 6 questões (indicação, benefícios de

tomar corretamente, posologia, esquecimento de dose e reações adversas), onde para respostas

corretas soma-se um ponto. Foram questionadas as pacientes “para qual doença o tamoxifeno

é indicado”, “porque é tão importante tomar o TAM”, “qual o tempo estimado de tratamento

do TAM”, “como você deve tomar seu comprimido de TAM”, “se você esquecer de tomar um
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dos seus comprimidos de TAM. O que deve fazer” e “todos os medicamentos podem

desenvolver efeitos adversos (efeitos indesejados do medicamento) em quem os toma. De

modo geral, quais os principais efeitos adversos que o TAM pode causar”. Os resultados

apresentam escores de 0 a 6, onde ˂3 indica baixo conhecimento farmacoterapêutico, 4

indicam médio conhecimento farmacoterapêutico e 5≥ indicam alto conhecimento

farmacoterapêutico.

Análise de Dados

Análises bivariadas foram realizadas pelo teste de qui-quadrado de Pearson (χ2) ou

teste exato de Fischer. Teste t-Student para variáveis contínuas. Para comparar médias Test-T

de amostras em pares. O programa estatístico utilizado foi o Statistical Package for the Social

Sciences (SPSS) versão 23.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa

Cruz do Sul (UNISC) pelo número de 1.300.660.

Resultados

A média de idade das mulheres foi de 53,46 (±11,47), aproximadamente metade das

pacientes apresentam idade entre 50 e 69 anos e baixo nível de educação, sendo que 66%

apresentam ≤8 anos. A maior parte delas tem renda familiar mensal de ≤1 salário mínimo, são

de classe econômica C, residem em área urbana, declaram-se brancas, não trabalham e vivem

com companheiro. Um total de 96% e 92% relataram apresentar respectivamente, reação

adversa e comorbidades (Tabela 1). Cerca de um terço delas está em terapia há no máximo 12

meses e realizam uso de um medicamento inibidor CYP2D6 concomitante com o TAM.

Cinquenta pacientes foram inseridas e alocadas: 24 avaliadas no grupo controle e 26

no grupo experimental. A média de idade do grupo controle foi de 53,25 (±11,67) e no grupo

experimental foi de 53,65 (±11,52). Entre os grupos, não houve diferença na média de idade e

nas características da amostra (p˃0,05) (Tabela 1).
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Tabela 1
Características da amostra

Características

Grupo
Controle
(N=24)

Experimental
(N=26)

Todos
(N=50)

N % N % N % P
Idade (em anos) 0,142
≤49 12 50 7 26,9 19 38
50-69 9 37,5 17 65,4 26 52
70≥ 3 12,5 2 7,7 5 10
Escolaridade (anos) 0,364
Sem escolaridade 11 45,8 15 57,7 2 4
≤8 6 25 4 15,4 33 66
8˃ 7 29,2 7 26,9 15 30
Classificação econômica pela ABEP & 0,352
A e B 4 16,7 2 7,7 6 12
C 15 62,5 21 80,8 33 72
D-E 5 20,8 3 11,5 8 16
Renda familiar mensal (salários mínimos) 1
≤1 14 58,3 15 57,7 29 58
2≥ 10 41,7 11 42,3 21 42
Área que residem 0,767
Urbana 15 62,5 18 69,2 33 66
Rural 9 37,5 8 30,8 17 34
Cor da pele 0,373
Branca 22 91,7 22 84,6 44 88
Outras** 2 8,3 4 15,4 6 12
Situação ocupacional 0,190
Trabalhando 8 33,3 4 15,4 12 24
Não trabalhando 16 66,7 22 84,6 38 76
Com quem vive 0,728
Com companheiro 20 83,3 20 76,9 40 80
Sem companheiro 4 16,7 6 23,1 10 20
Tempo de terapia (meses) 0,220
≤12 9 37,5 7 26,9 16 32
24 6 25 8 30,8 14 28
36 7 29,2 3 11,5 10 20
48 1 4,2 5 19,2 6 12
60≥ 1 4,2 3 11,5 4 8
Reações adversas 1
Sim 23 95,8 25 96,2 48 96
Não 1 4,2 1 3,8 2 4
Comorbidades 1
Sim 22 91,7 24 92,3 46 92
Não 2 8,3 2 7,7 4 8
Interações medicamentosas 0,575
Sim 7 29,2 8 30,8 15 30
Não 16 66,7 18 69,2 34 68
Não sabe informar 1 4,2 0 0 1 2

*Outras: Centro-Cerra e Carbonífera; **Outras: Preta, parda e amarela. Sigla: ABEP (Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa). &considerou-se salário mínimo R$ 880,00 conforme Lei nº 13.152 (2015) [22].

No teste da adesão não encontrou-se alteração significativa entre as medias do pré-

teste versus o pós-teste em ambas as avaliações número de acertos e categorias; e quando

avaliado individualmente os grupos: controle versus experimental no pré-teste versus pós-

teste.
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No teste de conhecimento farmacoterapêutico, considerando o número de acertos, a

média no pós-teste em relação ao pré-teste foi maior (p=0,010). Na avaliação como variável

categórica, a média no pós-teste em relação ao pré-teste foi significativamente menor

(p=0,026). Para a categoria média, encontramos a média no pós-teste˂pré-teste (p˂0,01) e

para a categoria alta pós-teste˃pré-teste (p˂0,01); para a baixa não houve alteração

significativa nas médias (Tabela 2).

Na análise da avaliação dos grupos do teste de conhecimento farmacoterapêutico, para

o grupo controle, considerando o número de acertos e avaliação de variáveis categóricas, não

houve alteração significativa na média entre pré-teste versus pós-teste. Para a classificação

alta encontramos no pós-teste em relação ao pré-teste a média maior (p=0,022); nas

classificações média e baixa não houve alteração significativa nas médias.  Para o grupo

experimental, considerando o número de acertos, encontramos a média no pós-teste em

relação ao pré-teste maior (p=0,038). Avaliando o conhecimento farmacoterapêutico em

categorias não houve alteração significativa na média. Encontramos a média na classificação

média no pós-teste˂pré-teste (p=0,001) e para a alta pós-teste˃pré-teste (p=0,008); para a

baixa não houve alteração significativa nas médias (Tabela 2).

Tabela 2
Médias dos testes de conhecimento farmacoterapêutico do TAM e adesão das pacientes no
pré-teste e pós-teste e com distribuição nos grupos controle e experimental

Testes

Grupo
Controle
(N=24)

Experimental
(N=26)

Pré-
teste

(N=50)

Pós-
teste

(N=50)

Pré-
teste

(N=24)

Pós-
teste

(N=24)
P

Pré-
teste

(N=26)

Pós-
teste

(N=26)
Médias P Médias Médias P

Adesão
N° de acertos
(1-8)

7,18 7,16 0,883 7,17 7,13 0,846 7,19 7,19 1

Categorias 2,54 2,42 0,204 2,54 2,38 0,257 2,54 2,46 0,538

Classificação
Baixa 0,08 0,08 1 0,04 0,08 0,575 0,12 0,08 0,574
Média 0,30 0,42 0,204 0,38 0,08 0,575 0,23 0,38 0,212
Alta 0,62 0,50 0,135 0,58 0,46 0,328 0,65 0,54 0,265

Conhecimento farmacoterapêutico
N° acertos (1-6) 4,44 4,78 0,010 4,33 4,58 0,137 4,54 4,96 0,038
Categorias 1,64 1,42 0,026 1,71 1,50 0,135 1,58 1,35 0,110

Classificação
Baixa 0,06 0,08 0,659 0,08 0,08 1 0,04 0,08 0,327
Média 0,52 0,22 <0,01 0,54 0,33 0,057 0,50 0,12 0,001
Alta 0,42 0,68 <0,01 0,38 0,58 0,022 0,46 0,77 0,008

N°: número de acertos
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Em relação às questões do teste de conhecimento farmacoterapêutico encontrou-se

para reações adversas, a média do pós-teste˃pré-teste (p=0,005). Na análise individual dos

grupos, considerando as reações adversas em ambos os grupos à média do pós-teste foi maior

que no pré-teste (p≤0,05). Para esquecimento de dose, somente no grupo experimental,

apresentou à média do pós-teste em relação ao pré-teste maior (p=0,016).

Tabela 3
Médias das questões do teste de conhecimento farmacoterapêutico do TAM das pacientes no
pré-teste e pós-teste e com distribuição nos grupos controle e experimental

Questões
Grupo

Controle Experimental
Pré-
Teste

(N=50)

Pós-
Teste

(N=50)

Pré-
Teste

(N=24)

Pós-
Teste

(N=24)

Pré-
Teste

(N=26)

Pós-
Teste

(N=26)
Médias P Médias P Médias P

Indicação 1 1 Ø 1 1 Ø 1 1 Ø
Importância 0,98 0,92 0,083 0,96 0,92 0,328 1 0,92 1,161
Tempo de tratamento 0,90 0,94 0,322 0,83 0,96 0,083 0,96 0,92 0,327
Posologia 0,98 0,98 1 1 0,96 0,328 0,96 1 0,327
Esquecimento de dose 0,38 0,50 0,083 0,42 0,38 0,575 0,35 0,62 0,016
Reações adversas 0,20 0,48 0,005 0,13 0,42 0,050 0,27 0,54 0,050
Ø :Erro padrão da diferença foi igual a 0.

Discussão

Rapidamente o câncer tornar-se-á um dos principais problemas de saúde,

especialmente nos países em desenvolvimento, onde são diagnosticados 60% da incidência

mundial [23]. O câncer de mama é a principal causa de morte entre mulheres em países em

desenvolvimento e também nos desenvolvidos [24]. Nos países de baixa e média renda a

terapia endócrina é representada pelo uso do TAM, em que este foi incluído em 75% das listas

nacionais de medicamentos essenciais [25]. Mas a adesão ao TAM pode ser baixa e baixa

adesão foi associada à menor sobrevida [26,27,28].

O aumento no uso de medicamentos orais evidenciou um problema potencial na

adesão ao tratamento do câncer, influenciando a saúde das pacientes e condições econômicas

dos serviços de saúde [29]. Se os pacientes não tomam seus medicamentos não irão

beneficiar-se da terapia, resultando em pior qualidade de vida, aumento da morbidade e

mortalidade, custos e consumo de recursos de cuidado [6,10,27,28].

Em nosso estudo a intervenção farmacêutica não foi associada com aumento da adesão

das pacientes com câncer de mama. Este resultado é divergente a outros estudos, que

aumentaram a adesão dos pacientes por influência da intervenção farmacêutica [29,30,31,32].
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Ensaios clínicos randomizados de intervenções para melhorar a adesão da medicação

apresentaram seus resultados positivos limitados [33,34,35]. Uma possível justificativa para

não conseguirmos comprovar a associação da nossa intervenção farmacêutica com adesão,

seria o foco desta na educação do paciente. Para Grant et al. (2003) as estratégias que tiveram

o maior impacto, ainda que modesto, é multimodal, combinando a educação personalizada do

paciente com lembretes, feedback e outros tipos de apoio [33,36,37]. Os métodos atuais para

melhorar a adesão aos problemas de saúde crônicos são em grande parte complexos e não

muito eficazes, de modo que os benefícios totais do tratamento podem não ser realizados

[34,38].

De acordo Kalogianni (2012) a educação do paciente desempenha um importante

papel para adesão [39]. Em nosso estudo a intervenção farmacêutica foi associada ao aumento

do conhecimento farmacoterapêutico do TAM, pelo aumento do número de acertos das

pacientes (p=0,038). Entretanto, o sucesso da intervenção foi limitado, pois não apresentou

melhoras quando considerado as categorias (baixa, média, alta) do conhecimento das

pacientes.

Farmacêuticos realizam programas de gestão de medicamentos, resultando em

diminuição da não adesão e descontinuação da terapia das doenças crônicas [30,40,41].

Contudo, como resultados secundários, as consultas de aconselhamento estruturado e

monitoramento contínuo do uso de medicamentos melhoram a satisfação do paciente e

conhecimento sobre a medicação [31,40]. Em nosso estudo a intervenção farmacêutica, sendo

o folder com sinergismo da atividade farmacêutica foi associada ao aumento do conhecimento

farmacoterapêutico, pelo aumento do número de acertos das pacientes (p=0,010).

Segundo Lunardi et al. (2009) o guia de orientação ao paciente é elaborado para

esclarecer dúvidas e fornecer informações importantes sobre o tratamento, devendo apresentar

uma linguagem simples e ser elucidativo trazendo informações sobre o uso correto do

medicamento, reações adversas esperadas, interações com outros medicamentos [42]. A

ANVISA (2009) sugere a distribuição de materiais educacionais para pacientes com

informações sobre os riscos do medicamento em uso, como uma ação de minimização de

riscos e aumento da segurança individual [43,44]. Em nosso estudo sugerimos que obtivemos

um maior esclarecimento das reações adversas esperadas ao TAM, pelo uso do folder, com ou

sem intervenção farmacêutica (p=0,005).

Atenção Farmacêutica é fundamental no uso de medicamentos oncológicos via oral,

propiciando a orientação do uso correto, acompanhamento das reações adversas e interações,

almejando diminuição dos riscos de erros e descontinuidade do tratamento [42]. Quando
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investigamos em nosso estudo os benefícios da intervenção farmacêutica no conhecimento

farmacoterapêutico, observou-se maior esclarecimento das reações adversas esperadas ao

TAM (p=0,050), com adição, do esquecimento de dose (p=0,016).

Segundo Pellegrini et al. (2010) principalmente entre os primeiros meses após início

do tratamento com TAM, as mulheres precisam de explicações sobre reações adversas, estas

informações são essenciais para as pacientes superá-las[45]. Os efeitos adversos do TAM

incluem problemas sexuais e sintomas de menopausa [6]. Os sintomas da menopausa

associados ao tratamento com TAM são conhecidos por aumentar três meses após o início do

tratamento com melhora gradual com o tempo [45,46,47]. Outros efeitos adversos foram

associados a não adesão neste grupo de pacientes como retenção de líquido, possivelmente

vista como tornozelos inchados, fogachos ou calorões e mialgia [48]. Há uma necessidade das

pacientes de compreensão de seus corpos e a origem exata de seus problemas, em que a

procura pelo profissional de saúde, é crucial para a forma de como lidam com o tratamento

[45].

A intervenção farmacêutica pode também ser adaptada em pacientes com não adesão e

de alto risco, deixando a relação custo-eficácia favorável, superando uma das principais

limitações de muitos estudos [31,40]. Nosso estudo apresenta limitações que também

precisam ser consideradas, como o uso de avaliação auto-relatada, ser de um único hospital,

pequeno número amostral e não apresentar um grupo sem intervenção. Futuros estudos com

números maiores de pacientes por longos períodos, com monitoração das pacientes e

avaliação dos resultados das intervenções podem complementar estes resultados.

Conclusão

Neste estudo, em comparação aos cuidados habituais, complementado com material

educativo em forma de folder sobre o medicamento TAM e explicação oral farmacêutica não

demostrou influência no comportamento de adesão, contudo, potencializou o conhecimento

farmacoterapêutico do medicamento e atuou no esclarecimento de reações adversas e

esquecimento de dose. Somente a entrega do folder para as pacientes não aumentou o

conhecimento farmacoterapêutico do medicamento, entretanto, mostrou-se também eficaz no

esclarecimento das reações adversas. A intervenção farmacêutica demostrou um efeito

positivo nas pacientes com câncer de mama em tratamento com terapia hormonal, com o

medicamento TAM.
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As pacientes com câncer de mama com não adesão ao tratamento da terapia hormonal

estão em risco de pior qualidade de vida, morbidade e mortalidade. Na equipe interdisciplinar,

o farmacêutico é imprescindível, necessitando intensificar práticas de cuidado em saúde

focada nestas pacientes. O desenvolvimento de intervenções farmacêuticas baseadas nestes

resultados podem qualificar os cuidados e auxiliar na melhoria da adesão.

Estes resultados serão de suma importância para o desenvolvimento de novas

abordagens de intervenção farmacêutica. Objetivando encontrar novas e inovadoras

estratégias para melhorar a adesão e métodos da sua monitorização, não somente de pacientes

com câncer de mama, mas de todos os pacientes oncológicos que realizam uso de medicação

via oral.
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CAPITULO VI
NOTA A IMPRENSA

O efeito da intervenção farmacêutica sobre o hábito de tomar a medicação e
conhecimento do medicamento tamoxifeno em pacientes com câncer de mama

No período de novembro de 2015 a novembro de 2016 realizou-se um projeto com as

pacientes com câncer de mama do Centro de Oncologia Integrado (COI) - Quimioterapia do

Hospital Ana Nery. Participaram do estudo da intervenção farmacêutica 50 mulheres, que

utilizavam como forma de tratamento a terapia hormonal com o medicamento tamoxifeno

(TAM). A duração da terapia é longa, no mínimo 5 anos e por isto, o uso correto do

medicamento pode ficar prejudicado. Inserido na equipe interdisciplinar do serviço de saúde,

o profissional farmacêutico, necessita realizar abordagens em saúde voltada para o paciente,

garantindo a orientação do uso correto das medicações, acompanhamento das reações

adversas e interações, almejando diminuição dos riscos de erros e descontinuidade do

tratamento, sendo corresponsável pelos resultados do paciente. Este estudo apresentou

objetivo de estimar os efeitos de uma intervenção farmacêutica (material educativo em forma

de folder sobre o medicamento TAM com explicação oral da farmacêutica) sobre o hábito de

tomar a medicação e conhecimento sobre o medicamento TAM (indicação, importância e

tempo de tratamento, posologia, esquecimento de dose e reações adversas) em pacientes com

câncer de mama.  Os resultados encontrados foram que, em comparação aos cuidados

habituais do serviço de saúde complementado com a intervenção farmacêutica, não se teve

efeito sobre o hábito das pacientes de tomar a medicação. Contudo, a intervenção

farmacêutica potencializou o conhecimento sobre o medicamento TAM e promoveu o

esclarecimento de reações adversas e esquecimento de dose. O folder explicativo do TAM

mostrou-se eficaz no esclarecimento das reações adversas. A intervenção farmacêutica

demostrou um efeito positivo nas pacientes com câncer de mama em tratamento com terapia

hormonal, com o medicamento TAM.  Na equipe interdisciplinar, o farmacêutico é

imprescindível e necessita intensificar práticas de cuidado em saúde focada nas pacientes que

não tomam corretamente seu medicamento. O desenvolvimento de intervenções farmacêuticas

baseadas nestes resultados podem qualificar os cuidados e auxiliar na melhoria do uso correto

do medicamento. Além deste estudo, este projeto originou mais 2 estudos, que mostraram as

características que influenciam negativamente o tratamento das pacientes com câncer de

mama, como: ter menos que 49 anos, apresentar reações adversas como fogachos ou calorões,

mialgia (dor muscular) e retenção de líquido (possivelmente vista como tornozelos inchados);

e uso de alguns tipos de antidepressivos (inibidores da enzima hepática CYP2D6) tomados



116

juntamente com TAM. Contemplando os 3 estudos foram inseridas no projeto no total 100

pacientes. Estes resultados são oriundos da dissertação do Mestrado em Promoção da Saúde

“FATORES ASSOCIADOS COM NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO COM

TAMOXIFENO EM PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA: um estudo de intervenção da

atividade farmacêutica” da farmacêutica oncológica do COI do hospital Ana Nery Luisa

Franciele de Souza Rocha, sob orientação da professora Doutora Lia Gonçalves Possuelo.
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
FATORES ASSOCIADOS COM NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO COM TAMOXIFENO

EM PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA: um estudo de intervenção da atividade
farmacêutica

1. A pesquisa intitulada apresenta relevância de realizar a educação das pacientes com câncer de mama
referente ao tratamento medicamentoso com tamoxifeno. Tem objetivo estimar os efeitos da atividade
farmacêutica de educação sobre o comportamento de adesão e conhecimento farmacoterapêutico do
medicamento tamoxifeno em pacientes com câncer de mama.

2. Para a pesquisa haverá busca de informações em prontuários e será realizado 2 (duas) entrevistas
diretas em momentos diferentes, devendo os participantes responder aos questionários, com duração
média de 15 minutos. Os participantes serão divididos em 2 grupos chamados de intervenção e controle.
O grupo intervenção receberá um folder explicativo referente ao medicamento tamoxifeno e educação
farmacêutica e o controle terá os cuidados habituais do serviço do Centro de Oncologia Integrado –
Quimioterapia e folder. A divisão dos grupos será feita pela pesquisadora.

3. O possível desconforto poderá acontecer em virtude de conceder entrevista e responder questionários;
permitir ser observado e relatar ao entrevistador particularidades. Comprometer-se em responder 2
(dois) questionários em momentos diferentes.

4. Espera-se com este estudo contribuir para a reformulação do processo do atendimento do serviço e
atingir melhores resultados na adesão ao medicamento. Prever quais os pacientes não aderentes ao
medicamento tamoxifeno, que encontram-se em risco, por não beneficiar-se do tratamento

5. Haverá a aplicação de um folder educativo com orientações de uso e informações relevantes
relacionados ao medicamento tamoxifeno.

6. O projeto será patrocinado pela pesquisadora e pelo projeto PROSAÚDE.

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que autorizo a minha participação
neste projeto de pesquisa, pois fui informado, de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma de
constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa, dos procedimentos que serei submetido, dos riscos,
desconfortos e benefícios, assim como das alternativas às quais poderia ser submetido, todos acima listados.
Ademais, declaro que, quando for o caso, autorizo a utilização de minha imagem e voz de forma gratuita pelo
pesquisador, em qualquer meio de comunicação, para fins de publicação e divulgação da pesquisa.
Fui, igualmente, informado:

da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida a cerca dos
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;

da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuação de meu cuidado e tratamento;

da garantia de que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que as informações
obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de pesquisa;

do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa
afetar a minha vontade em continuar participando;

da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a legislação, caso
existam danos a minha saúde, diretamente causados por esta pesquisa;

de que se existirem gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa.

O Pesquisador Responsável por este Projeto de Pesquisa é Luisa Franciele de Souza Rocha (Fone 51-
97389549).
O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário da pesquisa ou seu
representante legal e outra com o pesquisador responsável.
O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser consultado, para fins de
esclarecimento, através do telefone: 051 3717 7680.
Data __ / __ / ____

________________________                   _______________________                _______________________
Nome e assinatura do                                  Nome e assinatura do                              Nome e assinatura do

Paciente ou Voluntário                           Responsável Legal, quando for o caso       responsável pela obtenção do
presente consentimento



119

ANEXO B – ORÇAMENTO DO PROJETO

ORÇAMENTO DO PROJETO

TÍTULO DA PESQUISA: FATORES ASSOCIADOS COM NÃO ADESÃO AO
TRATAMENTO COM TAMOXIFENO EM PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA: um
estudo de intervenção da atividade farmacêutica.
GESTOR FINANCEIRO: Pesquisadora Luisa Franciele de Souza Rocha.

Itens a serem financiados Valor
Unitário
R$

Valor
Total
R$

Fonte
Viabilizadora

Especificações Quantidade

Folha de ofício A4
Pasta com elástico
Caneta azul/preta
Caneta vermelha
Lápis preto
Borracha
Prancheta de Eucattex
Cartucho de tinta
Pen-drive
Pasta de Arquivo
Transporte dos entrevistadores
Traduções para outros idiomas
Ligações telefônicas

04
06
30
10
30
20
30
03
01
02
400
15
215

15,00
3,00
1,50
1,50
0,50
0,30
5,00
50,00
40,00
15,00
2,55
60,00
5,00

60,00
18,00
45,00
15,00
15,00
6,00
150,00
150,00
40,00
30,00
1020,00
900,00
1075,00

2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
5
2
5

TOTAL GERAL R$ 3.524,00

Pesquisador

1. Instituição vinculada a área da saúde R$ 0      Ass. Direção Instituição _________________
2. Patrocinador Projeto Prosaúde R$ 1.389,00    Anexar comprovante com cronograma
3. Agência de Fomento                 R$ 0               Anexar comprovante Agência de Fomento
4. Prestação de Serviço R$ 0               Ass. Chefe do Departamento______________
5. Pesquisadora Luisa F. de S. Rocha R$ 2.135,00 Ass. Pesquisador______________________
6. Desnecessária (Estudo Retrospectivo)
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ANEXO C – CARTA DA INSTITUIÇÃO
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO I

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
Programa de Pós Graduação Mestrado em Promoção da Saúde

Projeto de pesquisa:“Fatores associados com não adesão ao
tratamento com tamoxifeno em paciente com câncer de mama:

um estudo de intervenção da atividade farmacêutica”.

Nome: Iniciais:__ __ __ __ __
Data da coleta: Coldat:__ __ __
Telefone:                                                                         N°: Númquest:__ __
Nome do entrevistador(a): Entrev:__ __

Questionário I – 1° Parte
As informações a seguir deverão ser coletadas em entrevista direta com a paciente.

Bloco A
<Responda a alternativa correta>.

<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre conhecimentos gerais do tamoxifeno>
Marque a alternativa correta:

1. Para qual doença o tamoxifeno é indicado?
(1) Dor de cabeça (2) Câncer de mama (3) Infecções (4) Dor nas pernas CFIND_

2. Porque é tão importante tomar o tamoxifeno?
(1) Aumenta apenas meu bem-estar.
(2) Aumenta chance de cura e vida e diminui a chance da ”doença
voltar” e que uma nova apareça, mas, em outro lugar diferente na
minha mama.
(3) Aumenta minha imunidade.
(4) É um fortificante, como uma vitamina. CFIMP_

3. Qual o tempo estimado de tratamento do tamoxifeno?
(1) 6 meses (2) 1 ano (3) 3 anos (4) 5 anos no mínimo
(5) Não sabe informar CFTTRAT_

4. Como você deve tomar seu comprimido de tamoxifeno?
(1) 1cp em dias alternados (um dia sim outro não).
(2) 1cp ao dia no mesmo horário.
(3) Meio (1/2) comprimido em jejum.
(4) 1 comprimido no horário que eu preferir. CFPOS_

5. Se você esquecer de tomar um dos seus comprimidos de tamoxifeno.
O que deve fazer?
(1) Tomar as duas doses juntas na próxima dose. Afinal melhor tomar
a mais do que a menos!
(2) Tomar o comprimido somente se faltar 12 horas para próxima
dose.
(3) Não devo tomar e cuidar mais para as próximas vezes não
esquecer.
(4) Não tomar e não falar para o médico, pois não quero incomodá-lo.
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(5) Não sabe informar. CFESQ_
6. Todos os medicamentos podem desenvolver efeitos adversos (efeitos

indesejados do medicamento) em quem os toma. De modo geral, quais
os principais efeitos adversos que o tamoxifeno pode causar?
(1) Dor nas costas e nos dentes.
(2) Náusea, acúmulo de líquido (tornozelos inchados), fogacho ou
calorões, cansaço, catarata, cãibras e dor muscular, corrimento e
sangramento vaginal.
(3) Insônia e dificuldade para dormir.
(4) Todas as alternativas anteriores. (5) Não sabe informar. CFEAD_
<Agora vou lhe fazer perguntas referentes a seus hábitos sobre o tamoxifeno>

7. Você às vezes se esquece de tomar seu comprimido de tamoxifeno?
(1) Sim (2) Não TMESQ__

8. Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia, que você não
tomou o seu remédio tamoxifeno? (1) Sim (2) Não TMDUAS_

9. Alguma vez você já parou de tomar seu remédio tamoxifeno sem
informar ao seu médico?
(1) Sim (2) Não TMNAM_

10. Quando viaja ou sai de casa, às vezes, você se esquece de levar o seu
remédio tamoxifeno? (1) Sim (2) Não TMVIA_

11. Você gostaria de ter tomado o seu comprimido de tamoxifeno de ontem,
mas por algum motivo, acabou não o tomando? (1) Sim (2) Não TMONT_

12. Quando você sente que sua “doença está sob controle”, às vezes você
para de tomar o seu remédio tamoxifeno?
(1) Sim (2) Não TMCONT_

13. Tomar o remédio todos os dias é um verdadeiro transtorno para algumas
pessoas. Você já se sentiu incomodada sobre tomar o seu remédio
tamoxifeno por no mínimo 5 anos? (1) Sim (2) Não TMINC_

14. Com que frequência você tem dificuldade em lembrar de tomar o seu
remédio tamoxifeno?
(1) Sempre
(2) Frequentemente
(3) Algumas vezes
(4) Raramente
(5) Nunca TMDL_

<Agora vamos falar sobre o seu tratamento com o tamoxifeno>
15. Quais destes sintomas você já apresentou e/ou apresenta?

(1) Náusea (enjoo) (1) Sim (2) Não
(2) Retenção de líquido (inchaço) (1) Sim (2) Não
(3) Fogacho ou calorões (1) Sim (2) Não
(4) Fadiga (cansaço) (1) Sim (2) Não
(5) Sangramento vaginal (1) Sim (2) Não
(6) Corrimento vaginal (1) Sim (2) Não
(7) Catarata (1) Sim (2) Não
(8) Cãibras (1) Sim (2) Não
(9) Mialgias (dor muscular) (1) Sim (2) Não

VFEADN_
VFEADL_
VFEADCF_
VFEADF_
VFEADS_
VFEADC_
VFEADCT_
VFEADCA_
VFEADM_

<Agora eu gostaria que você pensasse em todos os remédios que precisa utilizar
continuamente por indicação médica, isto é, precisa usar todos os dias (ou quase todos) sem

data para parar>
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16. Você toma outras medicações sem ser o tamoxifeno diariamente?
(1) Sim (2) Não (Passe para a alternativa 18)

17. Qual(s)? 7._________________
1.                                 4. 8.
2. 5. 9.
3. 6. 10. Não sabe informar

VFOMED_

VFQMED_

18. Você já tomou algum destes medicamentos juntamente com o
tamoxifeno?
(1) Paroxetina (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(2) Fluoxetina (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(3) Bupropiona (antidepressivo e antitabagico) (1) Sim (2) Não
(4) Amitriptilina (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(5) Nortriptilina (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(6) Sertralina (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(7) Citalopram (antidepressivo) (1) Sim (2) Não
(8) Venlafaxina (antidrepressivo) (1) Sim (2) Não
(9) Cimetidina (distúrbios gastrointestinais) (1) Sim (2) Não
(10)Clorpromazina (esquizofrenia) (1) Sim (2) Não
(11)Haloperidol (antipsicótico) (1) Sim (2) Não
(12)Amiodarona (antiarrítmico do coração) (1) Sim (2) Não
(13)Verapamil (pressão alta) (1) Sim (2) Não
(14)Anlodipino (pressão alta) (1) Sim (2) Não
(15)Não sabe informar

VFMP_
VFMF_
VFMFB_
VFMFAM_
VFMN_
VFMS_
VFMCIT_
VFMVEN_
VFMCIM_
VFMCLO_
VFMH_
VFMAMI_
VFMVER_
VFMAN_
VFMNSI_

Bloco B
<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre seus hábitos referentes a você>

19. Referindo-se ao cigarro. Você se considera?
(1) Ex-fumante (Passe para a questão 20) (2) Fumante atual (3) Nunca

fumou (Respostas 2 e 3: Passe para a questão 21).
20. Há quanto tempo (anos) parou de fumar?___(00) (se ˂1ano).

CCIG_

CCEF_
21. Referindo-se ao consumo de bebida alcoólica. Você?

(1) Alcoolista (2) Bebe socialmente (3) Não bebe CCBA_
22. Qual a frequência que você prática exercício físico?

(1) Sempre (2) Ás vezes (3) Raramente (4) Nunca CFPEF_
23. Os efeitos adversos dos medicamentos são conhecidos pelo efeito não

desejado do remédio. Você tem medo de desenvolver os efeitos
adversos do tamoxifeno?
(1) Sempre (2) Às vezes (3) Nunca CMDEA_

24. Como o tamoxifeno funciona para você?
(1) Bem (2) Regular (3) Não funciona CAPT_

25. Qual é o seu hábito no momento de “tomar o seu tamoxifeno”?
(1) Esquece (2) Tem preguiça (3) Não quer (4) Toma corretamente
(5) Todas as alternativas anteriores em momentos alternados CHT_

26. No geral, você pode dizer que sua saúde é?
(1) Excelente (2) Muito boa (3) Razoável (4) Ruim SAP_

27. Como você classificaria a sua qualidade de vida global, durante a última
semana?
1                 2              3              4              5               6                7
Péssima                                                                                   Ótima SQVG_

28. Algum médico já disse que você tem?
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a) Hipertensão ou pressão alta? (1) Sim (2) Não
b) Problemas de circulação ou vasculares (trombose, má circulação dos

pés, “veias varicosas” e doenças cardiovasculares (infarto e AVC))?
(1) Sim (2) Não

c) Diabetes ou açúcar no sangue? (1) Sim (2) Não
d) Colesterol alto ou gordura no sangue (1) Sim (2) Não
e) Osteoporose ou fraqueza dos ossos? (1) Sim (2) Não
f) Reumatismo/artrite/artrose? (1) Sim (2) Não

Problemas:
g) Psiquiátrico (depressão, ansiedade e problemas dos nervos)? (1) Sim

(2) Não
h) Renal ou rins ou dificuldade em urinar? (1) Sim (2) Não
i) Hepático ou no fígado? (1) Sim (2) Não
j) Pulmonar (bronquite e asma)? (1) Sim (2) Não
k) Ginecológico ou uterino (corrimento e sangramento vaginal,

aumento do endométrio e pólipo endometrial)? (1) Sim (2) Não
l) Gastrointestinas (gastrite, diarreia, constipação)? (1) Sim (2) Não
m) Tireoide (hipotireoidismo ou hipertireoidismo)? (1) Sim (2) Não

CHIP_
CCIR_

CDS_
CC_
CO_
CRA_

CPP_

CR__
CH_
CP_
CG_

CGAST_
CT_

29. Você sentiu dor nas últimas 4 semanas? (1) Sim (2) Não (Passe para a
alternativa 31) CD_

<Utilize a escala da intensidade da dor para apontar o que melhor lhe representa. Indique:>.
30. Qual a intensidade da dor que você sentiu nas últimas 4 semanas?

(1) Leve (2) Moderada (3) Intensa

CID_
Bloco C

<Agora vou lhe fazer perguntas sobre o serviço prestado a você>
31. Como você considera sua relação com o seu médico oncologista

durante as suas consultas?
(1) Ótimo (2) Bom (3) Regular (4) Ruim (5) Indiferente SERVMP_

32. Você teve acompanhamento da psicologia antes e durante o seu
tratamento?
(1) Sim (2) Não SERVAP_

33. Você teve apoio social após descoberta da “doença”?
(1) Sim (2) Não (Passe para a alternativa 35)

34. De quem?
(1) Serviço de quimioterapia (2) Família e amigos (3) Associações
(4) Secretaria da saúde (5) Todos

SERVAS_

SERVASQ_

Bloco D
<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre você>

35. Em relação a sua cor da pele, você se declara?
(1) Branca (2) Preta (3) Parda (4) Amarela (5) Indígena SDCP_

36. Qual município você mora? ___________________________________ SDM_
37. Em que área você mora? (1) Rural (2) Urbana SDA_
38. Qual sua escolaridade?

(1) Sem escolaridade (2) Ensino fundamental incompleto (3) Ensino
fundamental completo (4) Ensino médio incompleto (5) Ensino médio
completo (6) Ensino superior incompleto (7) Ensino superior completo
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SEES_
39. Qual sua renda familiar?

(1) 0 (˂ R$ 880,00)
(2) 1 (R$ 880,00)
(3) 2 (até R$ 1760,00)
(4) 3 ( até R$ 2640,00)
(5) 4 (até R$ 3520,00)
(6) 4˃ (≥ R$ 3521,00) SERF_

40. Qual sua situação ocupacional?
(1) Trabalhando (2) Aposentada (3) Desempregada (4) Encostada

(5) Dona de casa (6) Estudante (7) Aposentada e trabalhando SESO_
41. E o seu estado civil?

(1) Solteira
(2) Casada ou união estável ou com companheiro
(3) Divorciada ou separada
(4) Viúva SEESTC_
< As perguntas a seguir, serão utilizadas apenas para fins da pesquisa, não sendo
utilizadas para nenhum outro fim. Fonte: ABEP – 2015.

42. Você possui em sua casa:

43. Grau de instrução do “chefe da família”:

44. Acesso aos serviços públicos:

45. Cortes do Critério Brasil (Responda a partir das respostas das questões:
41, 42 e 43).



126

Classificação: (1) A (2) B (3) C (4) D-E

SECE_

2° Parte
Bloco E

As informações a seguir deverão ser coletadas em prontuário ou sistema
informatizado.

46. Idade:_______________ IDAD_
47. Estádio tumoral:

(1) I (2) II (3) III (4) IV CLINET_
48. Tempo de terapia:

(1) ≤1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5≥ CLINETT_
49. Classificação da terapia:

(1) Adjuvante (2) Paliativa (3) Neoadjuvante CLINCT_
50. Tratamento(s) prévio:

(1) Cirurgia (2) Radioterapia (3) Quimioterapia
(4)Terapia alvo (Trastuzumabe) CLINT_

51. Número de consultas com o médico oncologista
(até a data da coleta): _______________ NUMCO_

3° Parte
As informações a seguir devem ser respondidas pela pesquisadora baseada nas

respostas das pacientes.
Bloco F

52. Número de medicações contínuas utilizadas concomitantemente com
o tamoxifeno _______________ NMEDC_

53. Número de previsíveis interações medicamentosas______________ NINT_
54. Número de comorbidades___________ NC_
55. Número de reações adversas___________ NRA__
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO II

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC
Programa de Pós Graduação Mestrado em Promoção da Saúde

Projeto de pesquisa:“Fatores associados com não adesão ao
tratamento com tamoxifeno em paciente com câncer de mama:

um estudo de intervenção da atividade farmacêutica”.

Nome: Iniciais:__ __ __ __ __
Data da coleta: Coldat:__ __ __
Telefone:                                                                         N°: Númquest:__ __
Nome do entrevistador(a): Entrev:__ __

Questionário II – 1° Parte
As informações a seguir deverão ser coletadas em entrevista direta com a paciente.

Bloco A
<Responda a alternativa correta>.

<Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre conhecimentos gerais do tamoxifeno>
Marque a alternativa correta:

1. Para qual doença o tamoxifeno é indicado?
(1) Dor de cabeça (2) Câncer de mama (3) Infecções (4) Dor nas pernas CFIND_

2. Porque é tão importante tomar o tamoxifeno?
(1) Aumenta apenas meu bem-estar.
(2) Aumenta chance de cura e vida e diminui a chance da ”doença
voltar” e que uma nova apareça, mas, em outro lugar diferente na
minha mama.
(3) Aumenta minha imunidade.
(4) É um fortificante, como uma vitamina. CFIMP_

3. Qual o tempo estimado de tratamento do tamoxifeno?
(1) 6 meses (2) 1 ano (3) 3 anos (4) 5 anos no mínimo
(5) Não sabe informar CFTTRAT_

4. Como você deve tomar seu comprimido de tamoxifeno?
(1) 1cp em dias alternados (um dia sim outro não).
(2) 1cp ao dia no mesmo horário.
(3) Meio (1/2) comprimido em jejum.
(4) 1 comprimido no horário que eu preferir. CFPOS_

5. Se você esquecer de tomar um dos seus comprimidos de tamoxifeno.
O que deve fazer?
(1) Tomar as duas doses juntas na próxima dose. Afinal melhor tomar
a mais do que a menos!
(2) Tomar o comprimido somente se faltar 12 horas para próxima
dose.
(3) Não devo tomar e cuidar mais para as próximas vezes não
esquecer.
(4) Não tomar e não falar para o médico, pois não quero incomodá-lo.
(5) Não sabe informar

CFESQ_

6. Todos os medicamentos podem desenvolver efeitos adversos (efeitos
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indesejados do medicamento) em quem os toma. De modo geral, quais
os principais efeitos adversos que o tamoxifeno pode causar?
(1) Dor nas costas e nos dentes.
(2) Náusea, acúmulo de líquido (tornozelos inchados), fogacho ou
calorões, cansaço, catarata, cãibras e dor muscular, corrimento e
sangramento vaginal.
(3) Insônia e dificuldade para dormir.
(4) Todas as alternativas anteriores (5) Não sabe informar.

CFEAD_

<Agora vou lhe fazer perguntas referentes a seus hábitos sobre o tamoxifeno>
7. Você às vezes se esquece de tomar seu comprimido de tamoxifeno?

(1) Sim (2) Não TMESQ__
8. Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia, que você não

tomou o seu remédio tamoxifeno? (1) Sim (2) Não TMDUAS_
9. Alguma vez você já parou de tomar seu remédio tamoxifeno sem

informar ao seu médico? (1) Sim (2) Não TMNAM_
10. Quando viaja ou sai de casa, às vezes, você se esquece de levar o seu

remédio tamoxifeno? (1) Sim (2) Não TMVIA_
11. Você gostaria de ter tomado o seu comprimido de tamoxifeno de ontem,

mas por algum motivo, acabou não o tomando? (1) Sim (2) Não TMONT_
12. Quando você sente que sua “doença está sob controle”, às vezes você

para de tomar o seu remédio tamoxifeno?
(1) Sim (2) Não TMCONT_

13. Tomar o remédio todos os dias é um verdadeiro transtorno para algumas
pessoas. Você já se sentiu incomodada sobre tomar o seu remédio
tamoxifeno por no mínimo 5 anos? (1) Sim (2) Não TMINC_

14. Com que frequência você tem dificuldade em lembrar de tomar o seu
remédio tamoxifeno?
(1) Sempre
(2) Frequentemente
(3) Algumas vezes
(4) Raramente
(5) Nunca TMDL_
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ANEXO F – FOLDER
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ANEXO G – TREINAMENTO BOLSISTAS
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ANEXO H – FLUXOGRAMA DO CONTATO TELEFÔNICO

(Bom dia ou boa tarde ou boa noite) é o número de telefone da Sra. _(nome da
paciente)_.Quem está falando é a farmacêutica Luisa do Centro de Oncologia Integrado
(COI)/Quimioterapia. Tudo bom? Eu gostaria de confirmar se Sra. _(nome da paciente)
utiliza o medicamento tamoxifeno em seu tratamento.

SimNão

Estou realizando mestrado na Universidade de Santa
Cruz do Sul (UNISC) e necessito fazer uma pesquisa
para conclusão do curso, então farei com as pacientes do
COI especialmente com as que utilizam o medicamento
tamoxifeno. Estudarei o “hábito de tomada do
medicamento tamoxifeno”, ou seja, irei observar se as
pacientes tomam o seu medicamento corretamente; e
também irei averiguar o conhecimento que você tem
sobre ele. As pacientes que aceitarem participar
ganharão um folder explicativo sobre o medicamento.
Você terá que responder a um questionário em dois
momentos diferentes, para não necessitar que você se
desloque até o serviço o além do habitual, tentaremos
encaixar sua participação na pesquisa com sua consulta
do médico oncologista. Gostaria de saber se a Sr.
__(nome da paciente)_ tem interesse em participar da
pesquisa?

Para quando a Sra. __(nome da paciente)_ tem agendado a sua consulta médica ou irá até o Hospital Ana
Nery, com disponibilidade  para mim lhe passar maiores informações sobre a pesquisa e se confirmado sua
participação, a aplicação do questionário?_(data prevista para elucidar a natureza do estudo e seus objetivos
e após solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, se a paciente concordar terá a
aplicação do questionário I, entrega do folder, e para o grupo experimental atividade farmacêutica)_. Se
tiveres alguma dúvida ou não conseguires contato comigo na data agendada peço que entre em contato com
o COI/quimioterapia e peça para falar com a farmacêutica Luisa ou entre em contato pelo meu contato
particular, número (51) 97389549.

Estou realizando mestrado na
Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC) e necessito fazer uma pesquisa
para conclusão do curso, então farei com
as pacientes do COI especialmente com
as que utilizam o medicamento
tamoxifeno.

Desde já agradeço pela sua atenção e peço
desculpas por qualquer transtorno
realizado. Tchau!

Não Sim
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ANEXO I - NORMAS COMPLETAS DA BIOMED CENTRAL CANCER

Research articles should report on original primary research, but may report on

systematic reviews of published research provided they adhere to the appropriate reporting

guidelines which are detailed in our editorial policies. Please note that non-commissioned

pooled analyses of selected published research will not be considered.

BMC Cancer strongly encourages that all datasets on which the conclusions of the

paper rely should be available to readers. We encourage authors to ensure that their datasets

are either deposited in publicly available repositories (where available and appropriate) or

presented in the main manuscript or additional supporting files whenever possible. Please see

Springer Nature’s information on recommended repositories. Where a widely established

research community expectation for data archiving in public repositories exists, submission to

a community-endorsed, public repository is mandatory. A list of data where deposition is

required, with the appropriate repositories, can be found on the Editorial Policies Page.

Preparing your manuscript

The information below details the section headings that you should include in your

manuscript and what information should be within each section.

Please note that your manuscript must include a 'Declarations' section including all of the

subheadings (please see below for more information).

Title page

The title page should:

• Present a title that includes, if appropriate, the study design e.g.:

• "A versus B in the treatment of C: a randomized controlled trial", "X is a risk factor

for Y: a case control study", "What is the impact of factor X on subject Y: A

systematic review";

• or for non-clinical or non-research studies a description of what the article reports;

• list the full names, institutional addresses and email addresses for all authors;

• if a collaboration group should be listed as an author, please list the Group name as an

author. If you would like the names of the individual members of the Group to be

searchable through their individual PubMed records, please include this information in

the “Acknowledgements” section in accordance with the instructions below;

• indicate the corresponding author.
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Abstract

The Abstract should not exceed 350 words. Please minimize the use of abbreviations and

do not cite references in the abstract. Reports of randomized controlled trials should follow

the CONSORT extension for abstracts. The abstract must include the following separate

sections:

• Background: the context and purpose of the study;

• Methods: how the study was performed and statistical tests used;

• Results: the main findings;

• Conclusions: brief summary and potential implications;

• Trial registration: If your article reports the results of a health care intervention on

human participants, it must be registered in an appropriate registry and the registration

number and date of registration should be in stated in this section. If it was not

registered prospectively (before enrollment of the first participant), you should include

the words 'retrospectively registered'. See our editorial policies for more information

on trial registration.

Keywords

Three to ten keywords representing the main content of the article.

Background

The Background section should explain the background to the study, its aims, a

summary of the existing literature and why this study was necessary or its contribution to the

field.

Methods

• The methods section should include:the aim, design and setting of the study;

• the characteristics of participants or description of materials;
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• a clear description of all processes, interventions and comparisons. Generic drug

names should generally be used. When proprietary brands are used in research,

include the brand names in parentheses;

• the type of statistical analysis used, including a power calculation if appropriate.

Results

This should include the findings of the study including, if appropriate, results of

statistical analysis which must be included either in the text or as tables and figures.

Discussion

This section should discuss the implications of the finding in context of existing

research and highlight limitations of the study.

Conclusions

This should state clearly the main conclusions and provide an explanation of the

importance and relevance of the study reported.

List of abbreviations

If abbreviations are used in the text they should be defined in the text at first use, and a

list of abbreviations should be provided.

Declarations

All manuscripts must contain the following sections under the heading 'Declarations':

• Ethics approval and consent to participate

• Consent for publication;

• Availability of data and material;

• Competing interests;

• Funding;



147

• Authors' contributions;

• Acknowledgements;

• Authors' information (optional).

Please see below for details on the information to be included in these sections. If any

of the sections are not relevant to your manuscript, please include the heading and write

'Not applicable' for that section.

Ethics approval and consent to participate

Manuscripts reporting studies involving human participants, human data or human tissue

must:

• include a statement on ethics approval and consent (even where the need for approval

was waived);

• include the name of the ethics committee that approved the study and the committee’s

reference number if appropriate;

Studies involving animals must include a statement on ethics approval.

See our editorial policies for more information.

If your manuscript does not report on or involve the use of any animal or human data or

tissue, please state “Not applicable” in this section.

Consent for publication

If your manuscript contains any individual person’s data in any form (including

individual details, images or videos), consent for publication must be obtained from that

person, or in the case of children, their parent or legal guardian. All presentations of case

reports must have consent for publication.

You can use your institutional consent form or our consent form if you prefer. You

should not send the form to us on submission, but we may request to see a copy at any stage

(including after publication).

See our editorial policies for more information on consent for publication.

If your manuscript does not contain data from any individual person, please state “Not

applicable” in this section.
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Availability of data and materials

All manuscripts must include an ‘Availability of data and materials’ statement. Data

availability statements should include information on where data supporting the results

reported in the article can be found including, where applicable, hyperlinks to publicly

archived datasets analysed or generated during the study. By data we mean the minimal

dataset that would be necessary to interpret, replicate and build upon the findings reported in

the article. We recognise it is not always possible to share research data publicly, for instance

when individual privacy could be compromised, and in such instances data availability should

still be stated in the manuscript along with any conditions for access.

Data availability statements can take one of the following forms (or a combination of

more than one if required for multiple datasets):

• The datasets generated and/or analysed during the current study are available in the

[NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS]

• The datasets used and/or analysed during the current study are available from the

corresponding author on reasonable request.

• All data generated or analysed during this study are included in this published article

[and its supplementary information files].

• The datasets generated and/or analysed during the current study are not publicly

available due [REASON WHY DATA ARE NOT PUBLIC] but are available from the

corresponding author on reasonable request.

• Data sharing is not applicable to this article as no datasets were generated or analysed

during the current study.

• The data that support the findings of this study are available from [third party name]

but restrictions apply to the availability of these data, which were used under license

for the current study, and so are not publicly available. Data are however available

from the authors upon reasonable request and with permission of [third party name].

• Not applicable. If your manuscript does not contain any data, please state 'Not

applicable' in this section.

More examples of template data availability statements, which include examples of

openly available and restricted access datasets, are available here.

BioMed Central also requires that authors cite any publicly available data on which the

conclusions of the paper rely in the manuscript. Data citations should include a persistent
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identifier (such as a DOI) and should ideally be included in the reference list. Citations of

datasets, when they appear in the reference list, should include the minimum information

recommended by DataCite and follow journal style. Dataset identifiers including DOIs should

be expressed as full URLs. For example:

Hao Z, AghaKouchak A, Nakhjiri N, Farahmand A. Global integrated drought monitoring and
prediction system (GIDMaPS) data sets. figshare.
2014. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.853801

With the corresponding text in the Availability of data and materials statement:

The datasets generated during and/or analysed during the current study are available in the
[NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS].[Reference number]

Competing interests

All financial and non-financial competing interests must be declared in this section.

See our editorial policies for a full explanation of competing interests. If you are unsure

whether you or any of your co-authors have a competing interest please contact the editorial

office.

Please use the authors initials to refer to each author's competing interests in this

section.

If you do not have any competing interests, please state "The authors declare that they

have no competing interests" in this section.

Funding

All sources of funding for the research reported should be declared. The role of the

funding body in the design of the study and collection, analysis, and interpretation of data and

in writing the manuscript should be declared.

Authors' contributions

The individual contributions of authors to the manuscript should be specified in this

section. Guidance and criteria for authorship can be found in our editorial policies.

Please use initials to refer to each author's contribution in this section, for example:

"FC analyzed and interpreted the patient data regarding the hematological disease and the

http://dx.doi.org/10.6084/
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transplant. RH performed the histological examination of the kidney, and was a major

contributor in writing the manuscript. All authors read and approved the final manuscript."

Acknowledgements

Please acknowledge anyone who contributed towards the article who does not meet

the criteria for authorship including anyone who provided professional writing services or

materials.

Authors should obtain permission to acknowledge from all those mentioned in the

Acknowledgements section.

See our editorial policies for a full explanation of acknowledgements and authorship

criteria.

If you do not have anyone to acknowledge, please write "Not applicable" in this

section.

Group authorship (for manuscripts involving a collaboration group): if you would like

the names of the individual members of a collaboration Group to be searchable through their

individual PubMed records, please ensure that the title of the collaboration Group is included

on the title page and in the submission system and also include collaborating author names as

the last paragraph of the “Acknowledgements” section. Please add authors in the format First

Name, Middle initial(s) (optional), Last Name. You can add institution or country information

for each author if you wish, but this should be consistent across all authors.

Please note that individual names may not be present in the PubMed record at the time

a published article is initially included in PubMed as it takes PubMed additional time to code

this information.

Authors' information

This section is optional.

You may choose to use this section to include any relevant information about the

author(s) that may aid the reader's interpretation of the article, and understand the standpoint

of the author(s). This may include details about the authors' qualifications, current positions

they hold at institutions or societies, or any other relevant background information. Please

refer to authors using their initials. Note this section should not be used to describe any

competing interests.
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Endnotes

Endnotes should be designated within the text using a superscript lowercase letter and

all notes (along with their corresponding letter) should be included in the Endnotes section.

Please format this section in a paragraph rather than a list.

References

All references, including URLs, must be numbered consecutively, in square brackets,

in the order in which they are cited in the text, followed by any in tables or legends. The

reference numbers must be finalized and the reference list fully formatted before submission.

Examples of the BioMed Central reference style are shown below. Please ensure that

the reference style is followed precisely.

See our editorial policies for author guidance on good citation practice.

Web links and URLs: All web links and URLs, including links to the authors' own

websites, should be given a reference number and included in the reference list rather than

within the text of the manuscript. They should be provided in full, including both the title of

the site and the URL, as well as the date the site was accessed, in the following format: The

Mouse Tumor Biology Database. http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do. Accessed

20 May 2013. If an author or group of authors can clearly be associated with a web link (e.g.

for blogs) they should be included in the reference.

Example reference style:

Article within a journal
Smith JJ. The world of science. Am J Sci. 1999;36:234-5.

Article within a journal (no page numbers)
Rohrmann S, Overvad K, Bueno-de-Mesquita HB, Jakobsen MU, Egeberg R, Tjønneland A,
et al. Meat consumption and mortality - results from the European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition. BMC Med. 2013;11:63.

Article within a journal by DOI
Slifka MK, Whitton JL. Clinical implications of dysregulated cytokine production. Dig J Mol
Med. 2000; doi:10.1007/s801090000086.

Article within a journal supplement
Frumin AM, Nussbaum J, Esposito M. Functional asplenia: demonstration of splenic activity
by bone marrow scan. Blood 1979;59 Suppl 1:26-32.

Book chapter, or an article within a book
Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: Bourne GH,

http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do
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Danielli JF, Jeon KW, editors. International review of cytology. London: Academic; 1980. p.
251-306.
OnlineFirst chapter in a series (without a volume designation but with a DOI)
Saito Y, Hyuga H. Rate equation approaches to amplification of enantiomeric excess and
chiral symmetry breaking. Top Curr Chem. 2007. doi:10.1007/128_2006_108.

Complete book, authored
Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the management of common
illness. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science; 1998.

Online document
Doe J. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal
Society of Chemistry. 1999. http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Accessed
15 Jan 1999.

Online database
Healthwise Knowledgebase. US Pharmacopeia, Rockville. 1998. http://www.healthwise.org.
Accessed 21 Sept 1998.

Supplementary material/private homepage
Doe J. Title of supplementary material. 2000. http://www.privatehomepage.com. Accessed 22
Feb 2000.

University site
Doe, J: Title of preprint. http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html (1999). Accessed 25 Dec
1999.

FTP site
Doe, J: Trivial HTTP, RFC2169. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2169.txt (1999). Accessed 12
Nov 1999.

Organization site
ISSN International Centre: The ISSN register. http://www.issn.org (2006). Accessed 20 Feb
2007.

Dataset with persistent identifier
Zheng L-Y, Guo X-S, He B, Sun L-J, Peng Y, Dong S-S, et al. Genome data from sweet and
grain sorghum (Sorghum bicolor). GigaScience Database. 2011.
http://dx.doi.org/10.5524/100012.

Preparing tables

When preparing tables, please follow the formatting instructions below.

• Tables should be numbered and cited in the text in sequence using Arabic numerals

(i.e. Table 1, Table 2 etc.).

http://www.rsc.org/dose/title
http://www.healthwise.org
http://www.privatehomepage.com
http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html
http://www.issn.org
http://dx.doi.org/10.5524/
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• Tables less than one A4 or Letter page in length can be placed in the appropriate

location within the manuscript.

• Tables larger than one A4 or Letter page in length can be placed at the end of the

document text file. Please cite and indicate where the table should appear at the

relevant location in the text file so that the table can be added in the correct place

during production.

• Larger datasets, or tables too wide for A4 or Letter landscape page can be uploaded as

additional files. Please see [below] for more information.

• Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet

(.xls) or comma separated values (.csv). Please use the standard file extensions.

• Table titles (max 15 words) should be included above the table, and legends (max 300

words) should be included underneath the table.

• Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files, but should be formatted

using ‘Table object’ function in your word processing program.

• Color and shading may not be used. Parts of the table can be highlighted using

superscript, numbering, lettering, symbols or bold text, the meaning of which should

be explained in a table legend.

• Commas should not be used to indicate numerical values.
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ANEXO J - NORMAS COMPLETAS DA BREAST CANCER RESEARCH

AND TREATMENT

The journal publishes articles dealing with original laboratory investigations and articles

dealing with clinical studies. It also hosts reviews, pro and con discussions of controversial

subjects, meeting reports, editorials, and letters.

The length of submitted papers should not exceed 3500 words. Word count does not

include abstract, title page, tables and figures or references.

Letters to the Editor

Manuscript body text is limited to 750 words. There is no abstract. There may be 1 figure,

up to 3 references, and no more than 3 authors, with author affiliations only including main

institution, place name and (state plus) country (i.e. no departments, etc.).

MANUSCRIPT SUBMISSION

Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published

before; that it is not under consideration for publication anywhere else; that its publication has

been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible authorities – tacitly or

explicitly – at the institute where the work has been carried out. The publisher will not be held

legally responsible should there be any claims for compensation.

Permissions

Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been

published elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) for both

the print and online format and to include evidence that such permission has been granted

when submitting their papers. Any material received without such evidence will be assumed

to originate from the authors.

Online Submission

Please follow the hyperlink “Submit online” on the right and upload all of your

manuscript files following the instructions given on the screen.

Title page

The title page should include:

• The name(s) of the author(s);
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• A concise and informative title;

• The affiliation(s) and address(es) of the author(s);

• The e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author.

Abstract

Please provide a structured abstract of 150 to 250 words which should be divided into the

following sections:

• Purpose (stating the main purposes and research question);

• Methods;

• Results;

• Conclusions;

Keywords

Please provide 4 to 6 keywords which can be used for indexing purposes.

Text

Text Formatting

Manuscripts should be submitted in Word.

• Use a normal, plain font (e.g., 10-point Times Roman) for text.

• Use italics for emphasis.

• Use the automatic page numbering function to number the pages.

• Do not use field functions.

• Use tab stops or other commands for indents, not the space bar.

• Use the table function, not spreadsheets, to make tables.

• Use the equation editor or MathType for equations.

• Note: If you use Word 2007, do not create the equations with the default equation

editor but use the Microsoft equation editor or MathType instead.

Save your file in doc format. Do not submit docx files.

Manuscripts with mathematical content can also be submitted in LaTeX.

• LaTeX macro package (zip, 182 kB)

Headings

Please use no more than three levels of displayed headings.

Abbreviations
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Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. A table

of Abbreviations can be included following the Abstract.

Footnotes

Footnotes can be used to give additional information, which may include the citation of a

reference included in the reference list. They should not consist solely of a reference citation,

and they should never include the bibliographic details of a reference. They should also not

contain any figures or tables.

Footnotes to the text are numbered consecutively; those to tables should be indicated by

superscript lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical data).

Footnotes to the title or the authors of the article are not given reference symbols.

Always use footnotes instead of endnotes.

Acknowledgments and Funding Information

Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section

before the reference list. The names of funding organizations should be written in full. In

addition, please provide the funding information in a separate step of the submission process

in the peer review system. Funder names should preferably be selected from the standardized

list you will see during submission. If the funding institution you need is not listed, it can be

entered as free text. Funding information will be published as searchable metadata for the

accepted article, whereas acknowledgements are published within the paper.

References

Citation

Reference citations in the text should be identified by numbers in square brackets. Some

examples:

1. Negotiation research spans many disciplines [3].

2. This result was later contradicted by Becker and Seligman [5].

3. This effect has been widely studied [1-3, 7].

Reference list

The list of references should only include works that are cited in the text and that have

been published or accepted for publication. Personal communications and unpublished works

should only be mentioned in the text. Do not use footnotes or endnotes as a substitute for a

reference list.

The entries in the list should be numbered consecutively.
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• Journal article

Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009)

Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children.

Eur J Appl Physiol 105:731-738. doi: 10.1007/s00421-008-0955-8

Ideally, the names of all authors should be provided, but the usage of “et al” in long author

lists will also be accepted:

Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl J Med

965:325–329

• Article by DOI

Slifka MK, Whitton JL (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production.

J Mol Med. doi:10.1007/s001090000086

• Book

South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London

• Book chapter

Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern

genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

• Online document

Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.

http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007

• Dissertation

Trent JW (1975) Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California

Always use the standard abbreviation of a journal’s name according to the ISSN List of

Title Word Abbreviations, see:

ISSN.org LTWA

If you are unsure, please use the full journal title.

For authors using EndNote, Springer provides an output style that supports the formatting

of in-text citations and reference list.

EndNote style (zip, 2 kB)

Authors preparing their manuscript in LaTeX can use the bibtex file spbasic.bst which is

included in Springer’s LaTeX macro package.

http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1
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Tables

• All tables are to be numbered using Arabic numerals.

• Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.

• For each table, please supply a table caption (title) explaining the components of the

table.

• Identify any previously published material by giving the original source in the form of

a reference at the end of the table caption.

• Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks

for significance values and other statistical data) and included beneath the table body.

Ethical standards

Manuscripts submitted for publication must contain a declaration that the experiments

comply with the current laws of the country in which they were performed. Please include this

note in a separate section before the reference list.

Conflict of interest

Authors must indicate whether or not they have a financial relationship with the

organization that sponsored the research. This note should be added in a separate section

before the reference list.

If no conflict exists, authors should state: The authors declare that they have no conflict of

interest.

English language editing

For editors and reviewers to accurately assess the work presented in your manuscript you

need to ensure the English language is of sufficient quality to be understood. If you need help

with writing in English you should consider:

• Asking a colleague who is a native English speaker to review your manuscript for

clarity.
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• Visiting the English language tutorial which covers the common mistakes when

writing in English.

• Using a professional language editing service where editors will improve the English

to ensure that your meaning is clear and identify problems that require your review.

Two such services are provided by our affiliates Nature Research Editing Service and

American Journal Experts.

 English language tutorial;

 Nature Research Editing Service;

 American Journal Experts.

Please note that the use of a language editing service is not a requirement for publication

in this journal and does not imply or guarantee that the article will be selected for peer review

or accepted.

If your manuscript is accepted it will be checked by our copyeditors for spelling and

formal style before publication.

AFTER ACCEPTANCE

Upon acceptance of your article you will receive a link to the special Author Query

Application at Springer’s web page where you can sign the Copyright Transfer Statement

online and indicate whether you wish to order OpenChoice and offprints.

Once the Author Query Application has been completed, your article will be processed

and you will receive the proofs.

• Offprints

Offprints can be ordered by the corresponding author.

• Color illustrations

Publication of color illustrations is free of charge.

• Proof reading

The purpose of the proof is to check for typesetting or conversion errors and the

completeness and accuracy of the text, tables and figures. Substantial changes in content, e.g.,

new results, corrected values, title and authorship, are not allowed without the approval of the

Editor.

After online publication, further changes can only be made in the form of an Erratum,

which will be hyperlinked to the article.
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• Online First

The article will be published online after receipt of the corrected proofs. This is the

official first publication citable with the DOI. After release of the printed version, the paper

can also be cited by issue and page numbers.

Open choice

In addition to the normal publication process (whereby an article is submitted to the

journal and access to that article is granted to customers who have purchased a subscription),

Springer provides an alternative publishing option: Springer Open Choice. A Springer Open

Choice article receives all the benefits of a regular subscription-based article, but in addition

is made available publicly through Springer’s online platform SpringerLink.

Copyright and license term – CC BY-NC

Open Choice articles do not require transfer of copyright as the copyright remains with the

author. In opting for open access, the author(s) agree to publish the article under the Creative

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ethical responsibilities of authors

This journal is committed to upholding the integrity of the scientific record. As a member

of the Committee on Publication Ethics (COPE) the journal will follow the COPE guidelines

on how to deal with potential acts of misconduct.

Authors should refrain from misrepresenting research results which could damage the

trust in the journal, the professionalism of scientific authorship, and ultimately the entire

scientific endeavour. Maintaining integrity of the research and its presentation can be

achieved by following the rules of good scientific practice, which include:

• The manuscript has not been submitted to more than one journal for simultaneous

consideration.

• The manuscript has not been published previously (partly or in full), unless the new

work concerns an expansion of previous work (please provide transparency on the re-

use of material to avoid the hint of text-recycling (“self-plagiarism”)).
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• A single study is not split up into several parts to increase the quantity of submissions

and submitted to various journals or to one journal over time (e.g. “salami-

publishing”).

• No data have been fabricated or manipulated (including images) to support your

conclusions

• No data, text, or theories by others are presented as if they were the author’s own

(“plagiarism”). Proper acknowledgements to other works must be given (this includes

material that is closely copied (near verbatim), summarized and/or paraphrased),

quotation marks are used for verbatim copying of material, and permissions are

secured for material that is copyrighted.

Important note: the journal may use software to screen for plagiarism.

• Consent to submit has been received explicitly from all co-authors, as well as from

the responsible authorities - tacitly or explicitly - at the institute/organization

where the work has been carried out, before the work is submitted.

• Authors whose names appear on the submission have contributed sufficiently to

the scientific work and therefore share collective responsibility and accountability

for the results.

• Authors are strongly advised to ensure the correct author group, corresponding

author, and order of authors at submission. Changes of authorship or in the order

of authors are not accepted after acceptance of a manuscript.

• Adding and/or deleting authors at revision stage may be justifiably warranted. A

letter must accompany the revised manuscript to explain the role of the added

and/or deleted author(s). Further documentation may be required to support your

request.

• Requests for addition or removal of authors as a result of authorship disputes after

acceptance are honored after formal notification by the institute or independent

body and/or when there is agreement between all authors.

• Upon request authors should be prepared to send relevant documentation or data in

order to verify the validity of the results. This could be in the form of raw data,

samples, records, etc. Sensitive information in the form of confidential proprietary

data is excluded.

If there is a suspicion of misconduct, the journal will carry out an investigation following

the COPE guidelines. If, after investigation, the allegation seems to raise valid concerns, the
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accused author will be contacted and given an opportunity to address the issue. If misconduct

has been established beyond reasonable doubt, this may result in the Editor-in-Chief’s

implementation of the following measures, including, but not limited to:

• If the article is still under consideration, it may be rejected and returned to the

author.

• If the article has already been published online, depending on the nature and

severity of the infraction, either an erratum will be placed with the article or in

severe cases complete retraction of the article will occur. The reason must be given

in the published erratum or retraction note. Please note that retraction means that

the paper is maintained on the platform, watermarked "retracted" and explanation

for the retraction is provided in a note linked to the watermarked article.

• The author’s institution may be informed.

Compliance with ethical standards

To ensure objectivity and transparency in research and to ensure that accepted

principles of ethical and professional conduct have been followed, authors should include

information regarding sources of funding, potential conflicts of interest (financial or non-

financial), informed consent if the research involved human participants, and a statement on

welfare of animals if the research involved animals.

Authors should include the following statements (if applicable) in a separate section

entitled “Compliance with Ethical Standards” when submitting a paper:

• Disclosure of potential conflicts of interest

• Research involving Human Participants and/or Animals

• Informed consent

Please note that standards could vary slightly per journal dependent on their peer review

policies (i.e. single or double blind peer review) as well as per journal subject discipline.

Before submitting your article check the instructions following this section carefully.

The corresponding author should be prepared to collect documentation of compliance with

ethical standards and send if requested during peer review or after publication.
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The Editors reserve the right to reject manuscripts that do not comply with the above-

mentioned guidelines. The author will be held responsible for false statements or failure to

fulfill the above-mentioned guidelines.

Disclosure of potential conflicts of interest

Authors must disclose all relationships or interests that could have direct or potential

influence or impart bias on the work. Although an author may not feel there is any conflict,

disclosure of relationships and interests provides a more complete and transparent process,

leading to an accurate and objective assessment of the work. Awareness of a real or perceived

conflicts of interest is a perspective to which the readers are entitled. This is not meant to

imply that a financial relationship with an organization that sponsored the research or

compensation received for consultancy work is inappropriate. Examples of potential conflicts

of interests that are directly or indirectly related to the research may include but are not

limited to the following:

• Research grants from funding agencies (please give the research funder and the grant

number);

• Honoraria for speaking at symposia;

• Financial support for attending symposia;

• Financial support for educational programs;

• Employment or consultation;

• Support from a project sponsor;

• Position on advisory board or board of directors or other type of management

relationships;

• Multiple affiliations;

• Financial relationships, for example equity ownership or investment interest;

• Intellectual property rights (e.g. patents, copyrights and royalties from such rights);

• Holdings of spouse and/or children that may have financial interest in the work;

In addition, interests that go beyond financial interests and compensation (non-financial

interests) that may be important to readers should be disclosed. These may include but are not

limited to personal relationships or competing interests directly or indirectly tied to this

research, or professional interests or personal beliefs that may influence your research.
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The corresponding author collects the conflict of interest disclosure forms from all

authors. In author collaborations where formal agreements for representation allow it, it is

sufficient for the corresponding author to sign the disclosure form on behalf of all authors.

Examples of forms can be found:

The corresponding author will include a summary statement in the text of the manuscript

in a separate section before the reference list, that reflects what is recorded in the potential

conflict of interest disclosure form(s).

Please make sure to submit all Conflict of Interest disclosure forms together with the

manuscript.

See below examples of disclosures:

Funding: This study was funded by X (grant number X).

Conflict of Interest: Author A has received research grants from Company A. Author B

has received a speaker honorarium from Company X and owns stock in Company Y. Author

C is a member of committee Z.

If no conflict exists, the authors should state:

Conflict of Interest: The authors declare that they have no conflict of interest.

Research involving human participants

Statement of human rights

When reporting studies that involve human participants, authors should include a

statement that the studies have been approved by the appropriate institutional and/or national

research ethics committee and have been performed in accordance with the ethical standards

as laid down in the 1964 Declaration of Helsinki and its later amendments or comparable

ethical standards.

If doubt exists whether the research was conducted in accordance with the 1964 Helsinki

Declaration or comparable standards, the authors must explain the reasons for their approach,

and demonstrate that the independent ethics committee or institutional review board explicitly

approved the doubtful aspects of the study.

The following statements should be included in the text before the References section:

Ethical approval: “All procedures performed in studies involving human participants were

in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research

committee and with the 1964 Helsinki declaration and its later amendments or comparable

ethical standards.”
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For retrospective studies, please add the following sentence:

“For this type of study formal consent is not required.”

Informed consent

All individuals have individual rights that are not to be infringed. Individual participants

in studies have, for example, the right to decide what happens to the (identifiable) personal

data gathered, to what they have said during a study or an interview, as well as to any

photograph that was taken. Hence it is important that all participants gave their informed

consent in writing prior to inclusion in the study. Identifying details (names, dates of birth,

identity numbers and other information) of the participants that were studied should not be

published in written descriptions, photographs, and genetic profiles unless the information is

essential for scientific purposes and the participant (or parent or guardian if the participant is

incapable) gave written informed consent for publication. Complete anonymity is difficult to

achieve in some cases, and informed consent should be obtained if there is any doubt. For

example, masking the eye region in photographs of participants is inadequate protection of

anonymity. If identifying characteristics are altered to protect anonymity, such as in genetic

profiles, authors should provide assurance that alterations do not distort scientific meaning.

The following statement should be included:

Informed consent: “Informed consent was obtained from all individual participants

included in the study.”

If identifying information about participants is available in the article, the following

statement should be included:

“Additional informed consent was obtained from all individual participants for whom

identifying information is included in this article.”

Copyright transfer

Authors will be asked to transfer copyright of the article to the Publisher (or grant the

Publisher exclusive publication and dissemination rights). This will ensure the widest possible

protection and dissemination of information under copyright laws.

Open Choice articles do not require transfer of copyright as the copyright remains with the

author. In opting for open access, the author(s) agree to publish the article under the Creative

Commons Attribution Noncommercial License.
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ANEXO L - NORMAS COMPLETAS DA THE BREAST

The journal publishes articles in the following categories: Original Research Papers:

Original full-length research papers which have not been published previously, except in a

preliminary form, may be submitted as regular papers. Original research papers should not

exceed 3,000 words (The 3,000 words is for the text of the paper only. It excludes the

abstract, references, tables and captions). In length and should contain an abstract.

Submission checklist

You can use this list to carry out a final check of your submission before you send it to the

journal for review. Please check the relevant section in this Guide for Authors for more

details.

Ensure that the following items are present:

One author has been designated as the corresponding author with contact details:

• E-mail address;

• Full postal address.

All necessary files have been uploaded:

Manuscript:

• Include keywords;

• All figures (include relevant captions);

• All tables (including titles, description, footnotes);

• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided;

• Indicate clearly if color should be used for any figures in print.

Graphical Abstracts / Highlights files (where applicable)

Supplemental files (where applicable)

• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked';

• All references mentioned in the Reference List are cited in the text, and vice versa;

• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other sources

(including the Internet);

• Relevant declarations of interest have been made;

• Journal policies detailed in this guide have been reviewed;

• Referee suggestions and contact details provided, based on journal requirements.

BEFORE YOU BEGIN
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Ethics in publishing

Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines for

journal publication.

Human and animal rights

If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that the work

described has been carried out in accordance with The Code of Ethics of the World Medical

Association (Declaration of Helsinki) for experiments involving humans; Uniform

Requirements for manuscripts submitted to Biomedical journals. Authors should include a

statement in the manuscript that informed consentwas obtained for experimentation with

human subjects. The privacy rights of human subjects mustalways be observed.

All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should be carried

out in accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 1986 and associated

guidelines, EU Directive 2010/63/EU for animal experiments, or the National Institutes of

Health guide for the care and use of Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised

1978) and the authors should clearly indicate in the manuscript that such guidelines have been

followed.

Declaration of interest

All authors must disclose any financial and personal relationships with other people or

organizations that could inappropriately influence (bias) their work. Examples of potential

conflicts of interest include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid

expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. If there are no

conflicts of interest then please state this: 'Conflicts of interest: none'.

Submission declaration

Submission of an article implies that the work described has not been published

previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic

thesis or as an electronic preprint, see 'Multiple, redundant or concurrent publication' section

of our ethics policy for more information), that it is not under consideration for publication
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elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the

responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be

published elsewhere including electronically in the same form, in English or in any other

language, without the written consent of the copyright-holder.

Reporting clinical trials

Randomized controlled trials should be presented according to the CONSORT guidelines.

At manuscript submission, authors must provide the CONSORT checklist accompanied by a

flow diagram that illustrates the progress of patients through the trial, including recruitment,

enrollment, randomization, withdrawal and completion, and a detailed description of the

randomization procedure. The CONSORT checklist and template flow diagram are available

online.

Registration of clinical trials

Registration in a public trials registry is a condition for publication of clinical trials in this

journal in accordance with International Committee of Medical Journal Editors

recommendations. Trials must register at or before the onset of patient enrolment. The clinical

trial registration number should be included at the end of the abstract of the article. A clinical

trial is defined as any research study that prospectively assigns human participants or groups

of humans to one or more health-related interventions to evaluate the effects of health

outcomes. Health-related interventions include any intervention used to modify a biomedical

or health-related outcome (for example drugs, surgical procedures, devices, behavioural

treatments, dietary interventions, and process-of-care changes). Health outcomes include any

biomedical or health-related measures obtained in patients or participants, including

pharmacokinetic measures and adverse events. Purely observational studies (those in which

the assignment of the medical intervention is not at the discretion of the investigator) will not

require registration.

Article transfer service

This journal is part of our Article Transfer Service. This means that if the Editor feels your

article is more suitable in one of our other participating journals, then you may be asked to

consider transferring the article to one of those. If you agree, your article will be transferred

automatically on your behalf with no need to reformat. Please note that your article will be

reviewed again by the new journal.
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Copyright

Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal Publishing

Agreement'. An e-mail will be sent to the corresponding author confirming receipt of the

manuscript together with a 'Journal Publishing Agreement' form or a link to the online version

of this agreement.

Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles including

abstracts for internal circulation within their institutions. Permission of the Publisher is

required for resale or distribution outside the institution and for all other derivative works,

including compilations and translations. If excerpts from other copyrighted works are

included, the author(s) must obtain written permission from the copyright owners and credit

the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in these cases.

For open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete

an'Exclusive License Agreement'. Permitted third party reuse of open access articles is

determined by the author's choice of user license.

Author rights

As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse your work.

Elsevier supports responsible sharing

Find out how you can share your research published in Elsevier journals.

Role of the funding source

You are requested to identify who provided financial support for the conduct of the

research and/or preparation of the article and to briefly describe the role of the sponsor(s), if

any, in study design; in the collection, analysis and interpretation of data; in the writing of the

report; and in the decision to submit the article for publication. If the funding source(s) had no

such involvement then this should be stated.

Funding body agreements and policies

Elsevier has established a number of agreements with funding bodies which allow authors

to comply with their funder's open access policies. Some funding bodies will reimburse the

author for the Open Access Publication Fee. Details of existing agreements are available

online.
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After acceptance, open access papers will be published under a noncommercial license.

For authors requiring a commercial CC BY license, you can apply after your manuscript is

accepted for publication.

Open access

This journal offers authors a choice in publishing their research:

Open access

• Articles are freely available to both subscribers and the wider public with permitted

reuse.

• An open access publication fee is payable by authors or on their behalf, e.g. by their

research funder or institution.

Subscription

• Articles are made available to subscribers as well as developing countries and patient

groups through our universal access programs.

• No open access publication fee payable by authors.

Regardless of how you choose to publish your article, the journal will apply the same peer

reviewcriteria and acceptance standards.

For open access articles, permitted third party (re)use is defined by the following Creative

Commons user licenses:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to include in

a collective work (such as an anthology), as long as they credit the author(s) and provided

they do not alter or modify the article.

The open access publication fee for this journal is USD 3000, excluding taxes. Learn more

about Elsevier's pricing policy: https://www.elsevier.com/openaccesspricing.

Green open access

Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a number

of green open access options available. We recommend authors see our green open access

page for further information. Authors can also self-archive their manuscripts immediately and

enable public access from their institution's repository after an embargo period. This is the

version that has been accepted for publication and which typically includes author-

incorporated changes suggested during submission, peer review and in editor-author

communications. Embargo period: For subscription articles, an appropriate amount of time is

www.elsevier.com/openaccesspricing
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needed for journals to deliver value to subscribing customers before an article becomes freely

available to the public. This is the embargo period and it begins from the date the article is

formally published online in its final and fully citable form. Find out more.

This journal has an embargo period of 12 months.

Language (usage and editing services)

Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a

mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to

eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English

may wish to use the English Language Editing service available from Elsevier's WebShop.

Informed consent and patient details

Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent,

which should be documented in the paper. Appropriate consents, permissions and releases

must be obtained where an author wishes to include case details or other personal information

or images of patients and any other individuals in an Elsevier publication. Written consents

must be retained by the author and copies of the consents or evidence that such consents have

been obtained must be provided to Elsevier on request. For more information, please review

the Elsevier Policy on the Use of Images or Personal Information of Patients or other

Individuals. Unless you have written permission from the patient (or, where applicable, the

next of kin), the personal details of any patient included in any part of the article and in any

supplementary materials (including all illustrations and videos) must be removed before

submission.

Submission

Our online submission system guides you stepwise through the process of entering your

article details and uploading your files. The system converts your article files to a single PDF

file used in the peer-review process. Editable files (e.g., Word, LaTeX) are required to typeset

your article for final publication. All correspondence, including notification of the Editor's

decision and requests for revision, is sent by e-mail.

Submit your article

Please submit your article via http://ees.elsevier.com/thebreast.

Referees

http://ees.elsevier.com/thebreast


172

Please submit the names and institutional e-mail addresses of several potential referees.

For more details, visit our Support site. Note that the editor retains the sole right to decide

whether or not the suggested reviewers are used.

New submissions

Submission to this journal proceeds totally online and you will be guided stepwise

through the creation and uploading of your files. The system automatically converts your files

to a single PDF file, which is used in the peer-review process.

As part of the Your Paper Your Way service, you may choose to submit your manuscript

as a single file to be used in the refereeing process. This can be a PDF file or a Word

document, in any format or layout that can be used by referees to evaluate your manuscript. It

should contain high enough quality figures for refereeing. If you prefer to do so, you may still

provide all or some of the source files at the initial submission. Please note that individual

figure files larger than 10 MB must be uploaded separately.

References

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be

in any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s),

journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book

chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference

style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage.

Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct.

Formatting requirements

There are no strict formatting requirements but all manuscripts must contain the essential

elements needed to convey your manuscript, for example Abstract, Keywords, Introduction,

Materials and Methods, Results, Conclusions, Artwork and Tables with Captions.

If your article includes any Videos and/or other Supplementary material, this should be

included in your initial submission for peer review purposes.

Divide the article into clearly defined sections.

Figures and tables embedded in text

Please ensure the figures and the tables included in the single file are placed next to the

relevant text in the manuscript, rather than at the bottom or the top of the file. The

corresponding caption should be placed directly below the figure or table.
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Revised submissions

Use of word processing software

Regardless of the file format of the original submission, at revision you must provide us

with an editable file of the entire article. Keep the layout of the text as simple as possible.

Most formatting codes will be removed and replaced on processing the article. The electronic

text should be prepared in a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the

Guide to Publishing with Elsevier). See also the section on Electronic artwork.

To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and

'grammar-check' functions of your word processor.

Article structure

Subdivision - unnumbered sections

Divide your article into clearly defined sections. Each subsection is given a brief heading.

Each heading should appear on its own separate line. Subsections should be used as much as

possible when crossreferencing text: refer to the subsection by heading as opposed to simply

'the text'.

Introduction

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed

literature survey or a summary of the results.

Material and methods

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. Methods already published

should be indicated by a reference: only relevant modifications should be described.

Results

Results should be clear and concise.

Discussion

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A

combined Results and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and

discussion of published literature.

Conclusions

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which

may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section.

Appendices
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If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and

equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a

subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig.

A.1, etc.

Essential title page information

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems.

Avoid abbreviations and formulae where possible.

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family

name(s) of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors'

affiliation addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all

affiliations with a lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front

of the appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the

country name and, if available, the e-mail address of each author.

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of

refereeing and publication, also post-publication. Ensure that the e-mail address is given and

that contact details are kept up to date by the corresponding author.

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the

article was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may

be indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did

the work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are

used for such footnotes.

A concise and factual abstract is required (maximum length 250 words for full-length

papers or 100 words for short communications). The abstract should state briefly the purpose

of the research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented

separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References

should be avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or

uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first

mention in the abstract itself.

Highlights

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet

points that convey the core findings of the article and should be submitted in a separate

editable file in the online submission system. Please use 'Highlights' in the file name and



175

include 3 to 5 bullet points (maximum 85 characters, including spaces, per bullet point). You

can view example Highlights on our information site.

Keywords

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American

spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example,

'and', 'of'). Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field

may be eligible. These keywords will be used for indexing purposes.

Abbreviations

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the

first page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be

defined at their first mention there, as well as in the footnote. Ensure consistency of

abbreviations throughout the article.

Acknowledgements

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the

references and do not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or

otherwise. List here those individuals who provided help during the research (e.g., providing

language help, writing assistance or proof reading the article, etc.).

Formatting of funding sources

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements:

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers

xxxx, yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the

United States Institutes of Peace [grant number aaaa].

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and

awards. When funding is from a block grant or other resources available to a university,

college, or other research institution, submit the name of the institute or organization that

provided the funding.

If no funding has been provided for the research, please include the following sentence:

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public,

commercial, or not-for-profit sectors.

Units

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of

units (SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI.
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Footnotes

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article.

Many word processors build footnotes into the text, and this feature may be used. Should this

not be the case, indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes

themselves separately at the end of the article.

Artwork

Electronic artwork

General points

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.

• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, Courier.

• Number the illustrations according to their sequence in the text.

• Use a logical naming convention for your artwork files.

• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image.

• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, and tables

within a single file at the revision stage.

• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in separate

source files.

A detailed guide on electronic artwork is available.

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given

here.

Formats

Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, please 'save

as' or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for

line drawings, halftones, and line/halftone combinations given below):

EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'.

TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi.

TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi.

TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of

500 dpi is required.

Please do not:

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the

resolution is too low.
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• Supply files that are too low in resolution.

• Submit graphics that are disproportionately large for the content.

Color artwork

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or

PDF) or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) in addition to

color reproduction in print. Further information on the preparation of electronic artwork.

Illustration services

Elsevier's WebShop offers Illustration Services to authors preparing to submit a

manuscript but concerned about the quality of the images accompanying their article.

Elsevier's expert illustrators can produce scientific, technical and medical-style images, as

well as a full range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is also available, where our

illustrators take your image(s) and improve them to a professional standard. Please visit the

website to find out more.

Figure captions

Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief title (not on

the figure itself) and a description of the illustration. Keep text in the illustrations themselves

to a minimum but explain all symbols and abbreviations used.

Tables

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to

the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively

in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body.

Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate

results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and shading in

table cells.

References

Citation in text

Please ensure that every reference cited in the text is also present in the reference list (and

vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. Unpublished results and
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personal communications are not recommended in the reference list, but may be mentioned in

the text. If these references are included in the reference list they should follow the standard

reference style of the journal and should include a substitution of the publication date with

either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of a reference as 'in press'

implies that the item has been accepted for publication.

Web references

As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list.

Data references

This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your manuscript by

citing them in your text and including a data reference in your Reference List. Data references

should include the following elements: author name(s), dataset title, data repository, version

(where available), year, and global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the

reference so we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not

appear in your published article.

Reference management software

Most Elsevier journals have their reference template available in many of the most

popular reference management software products. These include all products that support

Citation Style Language styles, such as Mendeley and Zotero, as well as EndNote. Using the

word processor plug-ins from these products, authors only need to select the appropriate

journal template when preparing their article, after which citations and bibliographies will be

automatically formatted in the journal's style. If no template is yet available for this journal,

please follow the format of the sample references and citations as shown in this Guide.

Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal by

clicking the following link: http://open.mendeley.com/use-citation-style/the-breast

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the

Mendeley plugins for Microsoft Word or LibreOffice.

Reference formatting

There are no strict requirements on reference formatting at submission. References can be

in any style or format as long as the style is consistent. Where applicable, author(s) name(s),

journal title/book title, chapter title/article title, year of publication, volume number/book

chapter and the pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference

http://open.mendeley.com/use-citation-style/the-breast
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style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the proof stage.

Note that missing data will be highlighted at proof stage for the author to correct. If you do

wish to format the references yourself they should be arranged according to the following

examples:

Reference style

Text: Indicate references by number(s) in square brackets in line with the text. The actual

authors can be referred to, but the reference number(s) must always be given.

List: Number the references (numbers in square brackets) in the list in the order in which

they appear in the text.

Examples:

Reference to a journal publication:

[1] Van der Geer J, Hanraads JAJ, Lupton RA. The art of writing a scientific article. J Sci

Commun 2010;163:51–9.

Reference to a book:

[2] Strunk Jr W, White EB. The elements of style. 4th ed. New York: Longman; 2000.

Reference to a chapter in an edited book:

[3] Mettam GR, Adams LB. How to prepare an electronic version of your article. In:

Jones BS, Smith RZ, editors. Introduction to the electronic age, New York: E-Publishing Inc;

2009, p. 281–304.

Reference to a website:

[4] Cancer Research UK. Cancer statistics reports for the UK,

http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/; 2003 [accessed

13.03.03].

Reference to a dataset:

[dataset] [5] Oguro M, Imahiro S, Saito S, Nakashizuka T. Mortality data for Japanese oak

wilt disease and surrounding forest compositions, Mendeley Data, v1; 2015.

http://dx.doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1.

Note shortened form for last page number. e.g., 51–9, and that for more than 6 authors the

first 6 should be listed followed by 'et al.' For further details you are referred to 'Uniform

Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals' (J Am Med Assoc

1997;277:927–34) .

Journal abbreviations source

Journal names should be abbreviated according to the List of Title Word Abbreviations.

http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/
http://dx.doi.org/10.17632/
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Avoid abbreviations in the Title and Summary. All unusual abbreviations should be fully

explained at their first occurrence in the text. All measurements should be expressed in SI

units. Imperial units are acceptable from USA contributors. For more detailed

recommendations, authors may consult the Royal Society of Medicine publication entitled

Units, Symbols and Abbreviations: A Guide for Biological and Medical Editors and Authors.

Proprietary names of drugs, instruments, etc. should be indicated by the use of initial capital

letters.

Supplementary material

Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be published

with your article to enhance it. Submitted supplementary items are published exactly as they

are received (Excel or PowerPoint files will appear as such online). Please submit your

material together with the article and supply a concise, descriptive caption for each

supplementary file. If you wish to make changes to supplementary material during any stage

of the process, please make sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections

on a previous version. Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft Office files

as these will appear in the published version.

Research data

This journal encourages and enables you to share data that supports your research

publication where appropriate, and enables you to interlink the data with your published

articles. Research data refers to the results of observations or experimentation that validate

research findings. To facilitate reproducibility and data reuse, this journal also encourages you

to share your software, code, models, algorithms, protocols, methods and other useful

materials related to the project.

Below are a number of ways in which you can associate data with your article or make a

statement about the availability of your data when submitting your manuscript. If you are

sharing data in one of these ways, you are encouraged to cite the data in your manuscript and

reference list. Please refer to the "References" section for more information about data

citation. For more information on depositing, sharing and using research data and other

relevant research materials, visit the research data page.

Data linking
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If you have made your research data available in a data repository, you can link your

article directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of repositories to link

articles on ScienceDirect with relevant repositories, giving readers access to underlying data

that give them a better understanding of the research described.

There are different ways to link your datasets to your article. When available, you can

directly link your dataset to your article by providing the relevant information in the

submission system.

For supported data repositories a repository banner will automatically appear next to your

published article on ScienceDirect.

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers within the text of

your manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., TAIR: AT1G01020;

CCDC: 734053; PDB: 1XFN).

Audio slides

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published

article.

AudioSlides are brief, webinar-style presentations that are shown next to the online article

on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize their research in their own

words and to help readers understand what the paper is about. More information and examples

are available. Authors of this journal will automatically receive an invitation e-mail to create

an AudioSlides presentation after acceptance of their paper.

AFTER ACCEPTANCE

Online proof correction

Corresponding authors will receive an e-mail with a link to our online proofing system,

allowing annotation and correction of proofs online. The environment is similar to MS Word:

in addition to editing text, you can also comment on figures/tables and answer questions from

the Copy Editor.

Web-based proofing provides a faster and less error-prone process by allowing you to

directly type your corrections, eliminating the potential introduction of errors.
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If preferred, you can still choose to annotate and upload your edits on the PDF version.

All instructions for proofing will be given in the e-mail we send to authors, including

alternative methods to the online version and PDF.

We will do everything possible to get your article published quickly and accurately.

Please use this proof only for checking the typesetting, editing, completeness and correctness

of the text, tables and figures. Significant changes to the article as accepted for publication

will only be considered at this stage with permission from the Editor. It is important to ensure

that all corrections are sent back to us in one communication. Please check carefully before

replying, as inclusion of any subsequent corrections cannot be guaranteed. Proofreading is

solely your responsibility.

Offprints

The corresponding author will, at no cost, receive a customized Share Link providing 50

days free access to the final published version of the article on ScienceDirect. The Share Link

can be used for sharing the article via any communication channel, including email and social

media. For an extra charge, paper offprints can be ordered via the offprint order form which is

sent once the article is accepted for publication. Both corresponding and co-authors may order

offprints at any time via Elsevier's Webshop. Corresponding authors who have published their

article open access do not receive a Share Link as their final published version of the article is

available open access on ScienceDirect and can be shared through the article DOI link.


