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RESUMO

Justificativa e ObJetivOs: Evidências apontam que cer-
ca de metade dos pacientes com câncer apresentam altos níveis de 
estresse, condição que ainda permanece pouco diagnosticada e tra-
tada. Este estudo piloto visou investigar a utilização do instrumen-
to Termômetro de Estresse (TE) aplicando-o a pacientes idosos em 
vigência de tratamento quimioterápico, de forma a identificar pos-
síveis fatores preditivos de estresse nessa população. 
MétOdO: Foram selecionados aleatoriamente 40 pacientes com 
idade igual ou superior a 65 anos, portadores de neoplasia sólida 
ou hematológica, em tratamento quimioterápico nos serviços vin-
culados à Faculdade de Medicina do ABC. Estes responderam ao 
TE e a questionários para avaliação de qualidade de vida, atividades 
da vida diária, escala de sintomas relacionados à quimioterapia, es-
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cala de depressão geriátrica, mini-exame do estado mental e mini-
-avaliação nutricional. 
ResultadOs: A pontuação média do TE foi de 4,20, sendo 
que 65% dos pacientes apresentaram alto nível de estresse (pon-
tuação de corte maior ou igual a 4). Verificou-se a correlação do 
TE ao Questionário de Atividades Instrumentais de Lawton (p = 
0,035), à Escala de Sintomas de Edmonton (p = 0,043) e à Escala 
de Depressão Geriátrica (p = 0,030). 
cOnclusãO: Pacientes idosos em tratamento quimioterápico 
sofrem de estresse, que pode estar relacionado à diminuição da ca-
pacidade de desenvolver atividades instrumentais da vida diária, 
aos próprios sintomas do regime quimioterápico e à manifestação 
de sintomas de depressão.
descritores: Câncer, Estresse, Idoso, Quimioterapia, Termômetro 
de estresse. 

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Up to half of all can-
cer patients experience clinically significant levels of stress and 
much of this stress goes unrecognized and untreated. This pilot 
study aimed to evaluate the Distress Thermometer (DT) in el-
derly patients undergoing chemotherapy in oncology services 
related to the School of Medicine of ABC and to identify pos-
sible predictors.
MetHOd: We randomly selected 40 patients aged over 65 years 
with hematologic or solid tumors undergoing chemotherapy treat-
ment. They were asked to respond to the DT and questionnaires 
for assessing quality of life, activities of daily living, symptoms re-
lated to chemotherapy, geriatric depression scale, mini-mental state 
and mini-nutritional assessment. 
Results: Regarding the DT, the average score was 4.20 and 26 
patients (65% of total) had scores above 4 (the optimal DT cutoff 
score). In the correlation analysis, we obtained a correlation of TD 
to the questionnaires of Instrumental Activities of Daily Living (p 
= 0.035), Edmonton Symptom Assessment Scale (p = 0.043) and 
Geriatric Depression Scale (p = 0.030).
cOnclusiOn: Elderly patients undergoing chemotherapy suf-
fer from stress that can be related to the decline in their ability to 
develop instrumental daily activities, to the symptoms related to 
the chemotherapy and to the development of depression symp-
toms.
Keywords: Cancer, Chemotherapy, Distress thermometer, Elderly, 
Stress.
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intRODUÇÃO

Evidências apontam a ocorrência de estresse em aproximada-
mente metade dos pacientes com câncer1. Pesquisas recentes de 
rastreamento têm demonstrado taxas de estresse em níveis cli-
nicamente significativos em pacientes oncológicos de diversos 
países2-5. Estudo6 desenvolvido no hospital Johns Hopkins que 
contou com mais de 5000 pacientes verificaram que 35% dos 
pacientes com câncer apresentavam níveis elevados de estresse, 
sendo de 45% a taxa encontrada entre os pacientes com neoplasia 
de pulmão6. Valores semelhantes foram descritos em estudos no 
Canadá7, em países da Europa3, bem como na América do Sul8 e 
Ásia9. Porém, apesar desses números e dos grandes esforços dos 
pesquisadores, a ocorrência de estresse em pacientes oncológicos 
é atualmente uma condição que ainda permanece muito pouco 
diagnosticada e muito pouco tratada5. 
Como parte de um esforço para melhorar o cuidado dos pacientes 
com câncer, instituições como a National Comprehensive Cancer Ne-
twork (NCCN) e a American Society of Clinical Oncology (ASCO) 
desenvolveram diretrizes orientando o manuseio de estresse na 
prática clínica oncológica, incluindo recomendações sobre rastrea-
mento, diagnóstico e tratamento1,10. Dentre os diversos instru-
mentos de avaliação recomendados, têm recebido maior destaque 
na literatura o Beck Depression Inventory, questionário composto 
por 21 itens, usado para avaliar sintomas de depressão, somáticos 
e cognitivos, o Brief Symptom Inventory, que consta de 53 itens e 
avalia possíveis transtornos psiquiátricos e a escala HAD (Hospital 
Anxiety and Depression Scale), que abrange 14 itens destinados a 
medir ansiedade e depressão1. No entanto, a maioria desses instru-
mentos demanda tempo considerável de aplicação, além de pessoal 
qualificado, fato que explica a orientação mais recente da NCCN 
recomendando a utilização ambulatorial da ferramenta de triagem 
denominada “Distress Thermometer”, aqui traduzido por Termôme-
tro de Estresse (TE)1,10.
Diferentemente das outras escalas, o TE contém apenas um item, e 
vem-se destacando como meio rápido e eficaz de rastreamento para 
o estresse em pacientes com câncer8. O TE é composto de uma 
figura representativa de um termômetro, onde o paciente marca o 
nível de estresse em uma escala numérica que parte do valor zero, 
correspondente a “sem estresse”, até o valor 10, correspondente a 
“nível máximo de estresse”. No Brasil, o estudo11 de validação do 
instrumento foi publicado em 2009, por Decat, Laros e Araujo que 
optaram por manter a nomenclatura original adotada pela NCCN, 
utilizando a expressão “Termômetro de Distress”. Nos resultados, 
quando em comparação à escala HAD, o TE apresentou equiva-
lência para a avaliação de estresse, com sensibilidade de 82% e es-
pecificidade de 98%11.
Estudo12 publicado no Journal of Clinical Oncology (JCO) ava-
liou o nível de estresse em pacientes oncológicos de idade igual 
ou maior que 65 anos, identificando nessa população uma taxa 
de 41% de alto estresse (com pontuação de corte maior ou igual 
a 4). O melhor fator preditivo encontrado foi a baixa capacidade 
física funcional, relacionada à maior necessidade de assistência para 
realizar atividades instrumentais da vida diária12. Já em âmbito na-
cional, não há evidências de propostas semelhantes, que tenham 
avaliado a utilização do TE em população de idosos com câncer.
O objetivo deste estudo foi investigar a utilização do instrumento 

TE em pacientes idosos em tratamento quimioterápico nos ser-
viços de oncologia vinculados à Faculdade de Medicina do ABC, 
de forma a identificar possíveis fatores preditivos de estresse nessa 
população.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina do ABC, sob o registro de número 325/2009, realizou-se 
este estudo em que foram selecionados aleatoriamente 40 pacientes 
com idade igual ou superior a 65 anos, portadores de neoplasia só-
lida ou hematológica, em vigência de tratamento quimioterápico, 
entre os meses de março e maio de 2010. Pacientes em tratamento 
paliativo exclusivo foram excluídos. 
Após serem considerados elegíveis e tendo devidamente assinado 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, breve explanação 
pré-determinada pelos pesquisadores foi fornecida aos pacientes, 
em linguagem de fácil compreensão, para que não houvesse diver-
gências a respeito do significado do termo “estresse”.
Procedeu-se então à avaliação geriátrica propriamente dita, utili-
zando-se de questionários validados para o uso em português do 
Brasil, selecionados com base no Comprehensive Geriatric Assess-
ment13, abordagem clínica de referência no atendimento oncoló-
gico ao idoso, que preconiza a avaliação do paciente a partir de 
uma visão médica ampla e individualizada. Foram aplicados os 
seguintes instrumentos validados: WHOQOL-bref (World Health 
Organization Quality of Life – versão abreviada)14, Índice de Katz 
para Avaliação das Atividades Básicas de Vida Diária15, Escala de 
Lawton para Avaliação das Atividades Instrumentais da Vida Diá-
ria15, Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton16, Mini-Exa-
me do Estado Mental (MEEM)17, Escala de Depressão Geriátrica 
(GDS)18, Mini-Avaliação Nutricional (MAN)19 e Termômetro de 
Estresse (TE)11.
A escala WHOQOL-bref é uma versão abreviada da escala WHO-
QOL-100, ambas desenvolvidas para avaliação da qualidade de 
vida (QV). A Organização Mundial de Saúde, (OMS) responsável 
pela elaboração desses instrumentos, define qualidade de vida por 
“percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida no 
contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em 
relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 
A versão abreviada foi escolhida neste estudo por apresentar a van-
tagem de ser de curta extensão, composta apenas por 26 questões, 
e aplicável em qualquer população, podendo ser respondida inde-
pendentemente do nível de escolaridade14. A tradução, aplicação e 
validação do WHOQOL-bref para o português do Brasil foi reali-
zada por Fleck e col.14

Para a avaliação das atividades básicas de vida diária (ABVD) 
foi utilizado o índice de Katz, que consiste de um questionário 
composto por seis atividades básicas: banhar-se, vestir-se, fazer 
higiene pessoal, transferir-se, ter continência e alimentar-se. Esse 
índice foi construído por Katz, em 1963, baseando-se na premis-
sa de que o declínio funcional e a perda da capacidade para exe-
cutar as ABVD nos pacientes idosos seguem um mesmo padrão 
de evolução, ou seja, perde-se primeiramente a capacidade para 
banhar-se e, a seguir, para vestir-se, transferir-se da cadeira para a 
cama e vice-versa, depois a capacidade de continência e, por fim, 
de se alimentar sem ajuda15. Há várias versões do índice de Katz 



114

Lera AT, Miranda MC, Trevizan LLB e col.

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2011 mar-abr;9(2):112-6

validadas na literatura. Aqui foi utilizada a versão reduzida, que 
considera: pontuação de 6 como indicativa de que o idoso é inde-
pendente, ou seja, possui habilidade para desempenhar as tarefas 
cotidianas; pontuação de 4 indicando uma dependência parcial, 
em que o idoso necessita ou não auxílio; e pontuação igual ou 
inferior a 2, que implica em necessidade de assistência, indicando 
importante dependência15.
A escala de Lawton, presente na maioria das avaliações geriátricas 
atuais, foi utilizada para a avaliação das atividades instrumentais 
da vida diária. Essa escala compõe-se de nove questões15. Para cada 
questão, a primeira alternativa tem valor de 3 pontos e significa 
independência; a segunda alternativa vale 2 pontos e significa ca-
pacidade com ajuda e a terceira alternativa vale 1 ponto e significa 
dependência. A pontuação de máxima independência é de 27 pon-
tos e a de máxima dependência é de 9 pontos15.
Já a escala de Edmonton relaciona nove sintomas físicos e psico-
lógicos frequentemente identificados em pacientes com câncer, 
avaliando-os quanto a sua intensidade e frequência. Um sintoma 
que não esteja entre os nove anteriores e seja referido pelo paciente 
pode ser adicionado e avaliado ao final da escala16. A pontuação 
de cada sintoma pode variar de zero a 10, onde zero representa a 
ausência do sintoma e 10 o sintoma em sua mais forte intensidade. 
A pontuação final do questionário pode variar entre 0 e 100, sendo 
que valores mais elevados correlacionam-se com maior frequência 
e intensidade de sintomas16.
A avaliação da função cognitiva foi realizada por meio do MEEM, 
composto por questões agrupadas em sete categorias, cada uma 
delas com o objetivo de avaliar funções cognitivas específicas: 
orientação para tempo (5 pontos), orientação para local (5 pon-
tos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 
lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e ca-
pacidade construtiva visual (1 ponto). O escore pode variar de um 
mínimo de zero até um total máximo de 30 pontos. As pontuações 
finais são classificadas em: normal (25 a 30 pontos), com alteração 
leve (21 a 25 pontos), alteração moderada (10 a 20 pontos) ou 
alteração intensa (menor que 10 pontos)17. A versão utilizada neste 
estudo é a de Bertolucci e col. (1994)17 / Folstein, Folstein McHugh, 
validada para o português do Brasil18.
Foi escolhida, para a avaliação de depressão, a escala GDS, em sua 
forma reduzida de 15 questões, que tem apresentado bons resulta-
dos de aplicação em estudos oncológicos com idosos. O ponto de 
corte utilizado para determinar a presença de sintomas depressivos 
foi de 5 pontos, sendo a pontuação menor ou igual a 5 classificada 
como “normal”, pontuação entre 6 e 10 correspondente a “depres-
são leve” e pontuação acima de 11, à “depressão grave”19.
A Mini-Avaliação Nutricional é um instrumento capaz de identi-
ficar pacientes idosos que estejam desnutridos ou apresentem risco 
para desnutrição. Optou-se neste estudo pela realização da etapa 
de triagem da avaliação, que identifica pacientes com risco para 
desnutrição. Na triagem, o número máximo de pontos possíveis 
atingidos é de 14, sendo que o escore de 12 pontos ou mais con-
sidera o idoso como normal, e o escore de 11 pontos ou menos 
indica risco para desnutrição20.
Para a análise estatística, utilizou-se o programa SPSS®, versão 13.0. 
Os valores das variáveis quantitativas foram organizados e descritos 
por meio da mediana, da média e do desvio-padrão. Para as variá-
veis qualitativas foram descritas as frequências absolutas e relativas.

RESUltADOS

Foram incluídos para análise 40 pacientes idosos com câncer em 
vigência de tratamento quimioterápico nos serviços de oncologia 
clínica vinculados à Faculdade de Medicina do ABC. Na tabela 
1, estão apresentadas as características demográficas e clínicas dos 
pacientes. A média de idade foi de 72,23 anos. A maior parte dos 
pacientes era do sexo feminino (52,5%), de etnia branca (80%) e 
escolaridade até o ensino fundamental completo (75%). Do total 
de pacientes, 55% declararam estar afastados do trabalho e 30% 
estavam afastados em função da doença. Os tipos de câncer mais 
referidos foram de pulmão (25%) e de trato gastrintestinal (25%), 
seguidos por câncer de mama (17,5%) e de próstata (12,5%). 
Quarenta por cento dos pacientes declararam ser tabagistas.

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos pacientes

Características
Pacientes

Nº %
Idade (média) 72,23 -
Sexo
   Feminino 21 52,5
   Masculino 19 47,5
Etnia
   Branca 32 80
   Não branca 8 20
Escolaridade
   Analfabeto 3 7,5
   Ensino fundamental incompleto 12 30
   Ensino fundamental completo 15 37,5
   Ensino médio incompleto 4 10
   Ensino médio completo 4 10
   Ensino superior incompleto 1 2,5
   Ensino superior completo 1 2,5
Afastado do trabalho
   Sim 22 55
   Não 5 12,5
   Não se aplica 13 32,5
Afastado do trabalho pela doença
   Sim 12 30
   Não 10 25
   Não se aplica 18 45
Tabagista
   Sim 16 40
   Não 24 60
Tipos de câncer
   Pulmão 10 25
   Gastrintestinal 10 25
   Mama 7 17,5
   Próstata 5 12,5
   Hematológico 3 7,5
   Gênitourinário 1 2,5
   Outros 4 10

Na tabela 2, estão representadas as pontuações médias calculadas 
para cada questionário aplicado, bem como os valores máximos 
e mínimos obtidos. No questionário WHOQOL-bref, a pontu-
ação média foi de 74,45 pontos em uma escala de 100, equiva-
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lendo a sem déficit de qualidade de vida. Para o Índice de Katz, 
a média obtida foi de 5,85 (independência em relação às ativida-
des básicas da vida diária). Na Escala de Lawton, a média foi de 
24,22 pontos (independência para as atividades instrumentais). 
Já na Escala de Avaliação de Sintomas de Edmonton, a média 
final encontrada foi de 24,38 pontos em uma escala que varia 
entre zero e 100, em que zero equivale à ausência dos 10 sintomas 
avaliados (paciente não apresenta sintomas de dor, cansaço, náu-
sea, depressão, ansiedade, sonolência, falta de apetite, mal estar, 
falta de ar, nem outro sintoma referido diferente dos anteriores) 
e a pontuação de 100 equivale à ocorrência dos 10 sintomas ava-
liados, em maior intensidade possível (paciente apresenta, em in-
tensidade máxima, os sintomas de dor, cansaço, náusea, depres-
são, ansiedade, sonolência, falta de apetite, mal estar, falta de ar, 
além de outro sintoma referido diferente dos anteriores). Quanto 
ao MEEM, a média foi de 26,63 pontos, equivalendo a sem al-
teração. Na aplicação da GDS, a média de pontos obtida foi de 
3,93 (sem alteração). Já na MAN, a média foi de 10,03 pontos, 
equivalendo a risco para desnutrição. Por fim, com relação ao TE, 
a pontuação média foi de 4,20, equivalente a alto estresse (com 
corte maior ou igual a quatro), sendo que o total de idosos que 
apresentaram alto estresse foi de 65%.

Tabela 2 – Pontuação média obtida nos questionários
Questionários (pontuação) Média Variação
Qualidade de Vida - WHOQOL-BREF (0-100) 74,45 37-95
Atividades Básicas de Vida Diária – KATZ (0-6) 5,85 3-6
Atividades Instrumentais de Vida Diária de 
Lawton (9-27) 24,22 14-27

Escala de Sintomas de Edmonton (0-100) 24,38 0-76
Mini-Exame do Estado Mental – MEEM (0-30) 26,63 6-30
Escala de Depressão Geriátrica – GDS (0-15) 3,93 0-11
Mini-Avaliação Nutricional – MAN (0-14) 10,03 4-14
Termômetro de Estresse (0-10) 4,20 0-10

Na tabela 3, estão apresentados os resultados das análises entre a 
pontuação obtida no TE em relação às pontuações obtidas nos ques-
tionários, a partir dos testes de Correlação de Pearson para variáveis 
paramétricas (Qualidade de vida, Sintomas de Edmonton, MEEM, 
GDS e MAN ou testes de Correlação de Spearman para variáveis 
não paramétricas (Atividades Instrumentais de Lawton e Atividades 
Básicas da Vida Diária). Observa-se que houve significância estatís-
tica (p < 0,05) quando analisadas as correlações entre: maior pontu-
ação no TE e menor pontuação na Escala de Lawton (coeficiente de 
correlação = - 0,333); maior pontuação no TE e maior pontuação 
na Escala de Sintomas de Edmonton (coeficiente de correlação = 
0,323); maior pontuação no TE e maior pontuação na Escala GDS 
(coeficiente de correlação = 0,343). Tais achados verificam as seguin-
tes correlações: os pacientes que apresentaram maior nível de estresse 
medido pelo TE também apresentaram maior nível de dependência 
para a realização das atividades instrumentais da vida diária (Escala 
de Lawton); os pacientes que apresentaram maior nível de estresse 
medido pelo TE também foram os que mais apresentaram sintomas 
intensos relacionados à quimioterapia (Escala de Edmonton); e, por 
fim, os pacientes que apresentaram maior nível de estresse medido 
pelo TE também foram os que apresentaram maiores níveis de de-
pressão geriátrica (GDS).    

Tabela 3 – Pontuação do termômetro de estresse em relação às 
pontuações dos questionários
Questionários Valor 

de p
Coeficiente de

Correlação
Qualidade de Vida - WHOQOL-BREF 0,519 -0,105
Atividades Básicas de Vida Diária – KATZ 0,540 0,100
Atividades Instrumentais de Vida Diária de 
Lawton

0,035 -0,333

Escala de Sintomas de Edmonton 0,042 0,323
Mini-Exame do Estado Mental – MEM 0,508 -0,108
Escala de Depressão Geriátrica – GDS 0,030 0,343
Mini-Avaliação Nutricional – MAN 0,610 0,083

DiSCUSSÃO

Estima-se que 60% dos casos diagnosticados de neoplasia ocorram 
na população com idade superior a 65 anos21. No entanto, dian-
te da evolução natural do processo de envelhecimento, que não 
obedece a um padrão cronológico de alterações biomoleculares ou 
fisiopatológicas, a crescente população de idosos com câncer tem 
sido caracterizada como um grupo fisiologicamente heterogêneo, 
em que se observam níveis distintos de redução da capacidade or-
gânica de resposta ao estresse22.
Em função dessa realidade, torna-se cada vez mais necessária a ado-
ção de uma abordagem clínica ampla no atendimento ao paciente 
idoso portador de câncer, que enfoque tanto em aspectos geriátri-
cos quanto oncológicos23, permitindo estimar o estado funcional 
do idoso, identificar situações como desnutrição, depressão e défi-
cit cognitivo, avaliar o estado de fragilidade e a capacidade do idoso 
de tolerar o tratamento antineoplásico, considerando a presença de 
comorbidades e o suporte social e familiar que o paciente apresenta 
para enfrentar o tratamento proposto13. Dessa forma, o oncolo-
gista e o geriatra acabam por investir um tempo considerável na 
realização minuciosa da avaliação geriátrica global13, antes que seja 
iniciado o tratamento antineoplásico propriamente dito.
Nesse contexto, estudos recentes em oncogeriatria têm verificado na 
população de idosos maior incidência de transtornos psicossociais rela-
cionados ao sofrimento que o paciente com câncer vivencia durante as 
diferentes fases do tratamento24. Em oncologia, essa condição passou 
a ser denominada pelo termo “distress”10 (aqui traduzido por estresse). 
A National Comprehensive Cancer Network define o distress psicoló-
gico como “uma experiência emocional desagradável e multifatorial, 
de natureza psicológica, social e/ou espiritual que pode interferir na 
habilidade de lidar efetivamente com o câncer, os sintomas físicos e o 
tratamento da doença”10. Em suas diretrizes1 mais recentes, a NCCN 
passou a recomendar a utilização do instrumento “Distress Thermome-
ter” para a triagem de estresse na prática clínica oncológica.
Porém, poucos estudos têm sido realizados para a avaliação da 
ocorrência de estresse na população idosa portadora de câncer12. 
As poucas evidências encontradas sugerem que a identificação de 
estresse nesses pacientes parece ter utilidade não apenas para a pre-
venção de transtornos psiquiátricos e psicossociais, mas também 
para a verificação da ocorrência de estresse em pacientes idosos em 
realização de quimioterapia, que parece estar associada à importan-
te repercussão clínica na capacidade funcional do idoso, que mui-
tas vezes se encontra diminuída em função dos próprios sintomas 
relacionados ao tratamento quimioterápico12.
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Este estudo piloto demonstrou ser de grande utilidade a aplica-
ção de um instrumento para rastreamento de estresse em pacientes 
idosos em realização de quimioterapia. Houve correlação da maior 
pontuação de estresse verificada pelo TE, com maior pontuação 
de depressão obtida na GDS; sugerindo que o instrumento TE 
pode ser utilizado para o rastreamento de estresse psicológico em 
pacientes oncogeriátricos.
A ocorrência de maior estresse na população estudada também se 
relacionou à maior dependência do idoso em quimioterapia para a 
realização das atividades instrumentais de vida diária. Também se 
verificou a correlação do maior nível de estresse em pacientes que 
apresentavam sintomas mais intensos na escala de avaliação dos 
sintomas mais frequentemente relacionados à quimioterapia. Esses 
achados são semelhantes aos de Hurria e col.12, e sugerem que a 
identificação de estresse em pacientes oncogeriátricos em quimio-
terapia pode ser um fator preditivo da ocorrência de diminuição 
da capacidade funcional do idoso para a realização das atividades 
instrumentais da vida diária12, bem como da maior presença nesses 
pacientes de sintomas relacionados ao tratamento quimioterápico.
Este estudo é pioneiro no país em avaliar a aplicação do instrumen-
to TE em pacientes oncogeriátricos e em investigar a correlação 
entre a presença de estresse em idosos recebendo tratamento qui-
mioterápico e o desempenho funcional desses pacientes, avaliados 
por questionários do Comprehensive Geriatric Assessment13. 
No entanto, este estudo também apresenta algumas limitações. 
Como estudo piloto, visou uma avaliação transversal de estresse em 
amostra relativamente pequena de pacientes em realização de trata-
mento quimioterápico. Faz-se necessária, portanto, uma futura in-
vestigação dos resultados aqui apresentados; porém, utilizando-se 
de uma amostra maior de pacientes, para melhor caracterização do 
estresse no idoso nas diversas fases do tratamento, a fim de que se-
jam traçadas estratégias necessárias de intervenção e melhoria desta 
e de outras condições associadas.
Novos estudos como este são fundamentais para melhorar tanto 
a qualidade de vida dos pacientes idosos com câncer, quanto para 
proporcionar maior facilidade e rapidez na definição de conduta 
por parte do oncologista.
Por fim, não se pode deixar de mencionar um importante achado 
acidental deste estudo, que demonstrou um alto risco para des-
nutrição na amostra de pacientes idosos estudados. Medidas para 
melhor caracterizar o estado nutricional dessa população são ne-
cessárias, visando à elaboração de estratégias para a realização de 
futuras intervenções.

COnClUSÃO

Pacientes idosos em tratamento quimioterápico sofrem de estresse, 
que pode estar relacionado à diminuição da capacidade de desenvol-
ver atividades instrumentais da vida diária, aos próprios sintomas do 
regime quimioterápico e à manifestação de sintomas de depressão.
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