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Resumo 

 
Objetivos: A avaliação da qualidade de vida (QV) pode agregar conhecimento ao 

estudo do câncer gástrico e esse desfecho também pode ser usado para comparar 

os resultados em oncologia de diferentes hospitais. O presente estudo objetiva 

avaliar a relação entre QV e os tipos de hospitais (geral ou especializado) no 

tratamento de doentes com adenocarcinoma gástrico submetidos a cirurgia com 

intenção curativa. Método: Este foi um estudo transversal, envolvendo 104 

pacientes. Análises descritiva e inferencial foram utilizadas para comparar hospitais 

gerais e um centro especializado em câncer, avaliando os escores dos questionários 

FACT-Ga (Functional Assessment of Cancer Therapy – For Patients with Gastric 

Cancer) e MOS-SF36 (Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health 

Survey) para análise de QV (utilizados testes de Mann-Whitney e, ou Kruskal-

Wallis); sexo, tabagismo, quimioterapia e testes de Helicobacter pylori (teste Qui-

Quadrado de Pearson); alcoolismo, etnia, tipos histológicos de Lauren, localização 

do tumor no estômago e tipo de cirurgia (Extensão do teste exato de Fisher); e o 

número de linfonodos ressecados (ANOVA com Fator Fixo). Análise comparativa de 

sobrevida foi realizada empregando o teste Log-Rank. Resultados: Os grupos se 

mostraram equilibrados na comparação da maioria das variáveis. Há mais etilistas 

no hospital geral A e no hospital especializado (p=0,026), há mais negros e pardos 

no hospital geral A (p=0,002) e a renda é maior no hospital geral B (p=0,037), mas 

essas variáveis não se relacionam com QV em nossa amostra. O grau de 

diferenciação celular foi maior no hospital especializado. Doentes do hospital 

especializado apresentaram pontuações mais altas do FACT-Ga (bem-estar físico, 

PWB, p=0,006; bem-estar funcional, FWB, p=0,011 e FACT-G total score, p=0,023). 

Os escores do MOS-SF36 apresentaram comportamento semelhante, mas sem 

diferenças significantes. Doentes do hospital especializado apresentaram melhores 

escores em bem-estar emocional (EWB, p = 0,034 e p = 0,047) comparados aos dos 

hospitais gerais. Não houve diferença na sobrevida entre os três hospitais (p=0,214). 
Conclusão: Em nosso estudo, foi possível demonstrar a relação entre escores de 

QV (MOS-SF36 e FACT-Ga) com a centralização da assistência em hospital 

especializado no tratamento de doentes com adenocarcinoma gástrico submetidos a 

cirurgias realizadas com intenção curativa.  
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Abstract 
 
Objectives: Quality of life (QoL) assessment can add knowledge to the study of 

gastric cancer. This outcome can also be used to compare the results in oncology 

from different hospitals. The present study aims to evaluate a possible relationship 

between QOL and the types of hospitals (general or specialized) in treating patients 

with gastric adenocarcinoma undergoing surgery with curative intent. Method: This 

was a cross-sectional study involving 104 patients. Descriptive and inferential 

analyzes were used to compare general hospitals and a specialized cancer center, 

evaluating the scores from the FACT-Ga (Functional Assessment of Cancer Therapy 

– For Patients with Gastric Cancer) and MOS-SF-36 (Medical Outcomes Study 36 –

Item Short Form Health Survey) questionnaires to QOL analysis (Mann-Whitney and 

Kruskal-Wallis tests were used); sex, chemotherapy status, smoking status, and 

Helicobacter pylori test status (Pearson's Chi-Square test); alcoholism, ethnicity, 

Lauren's histological types, tumor location in the stomach, and type of surgery 

(Fisher's exact test extension); and the number of resected lymph nodes (Fixed 

Factor ANOVA). Comparative survival analysis was performed using the Log-Rank 

test. Results: The groups were balanced in the comparison of most variables. There 

are more alcoholics at general hospital A and the specialized hospital (p=0.026), 

there are more blacks and browns at general hospital A (p=0.002), and income is 

higher at general hospital B (p=0.037). Still, these variables are not related to QoL in 

our sample. The degree of cell differentiation was higher at the specialized hospital. 

Specialty hospital patients had higher FACT-Ga scores (physical well-being, PWB, 

p=0.006; functional well-being, FWB, p=0.011 and FACT-G total score, p=0.023). 

The MOS-SF-36 scores showed similar behavior but without significant differences. 

Specialized hospital patients had better emotional well-being scores (EWB, p = 0.034 

and p = 0.047) compared to those operated in general hospitals. There was no 

difference in survival between the three hospital centers (p=0.214). Conclusion: In 

our study, it was possible to demonstrate the relationship between QoL scores 

(MOS-SF-36v2 and FACT-Ga) with the centralization of care in a hospital 

specializing in the treatment of patients with gastric adenocarcinoma undergoing 

surgery with curative intent. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer gástrico possui três apresentações principais: adenocarcinoma, 

forma mais frequente com 95% dos casos, linfoma e sarcomas, representando uma 

das neoplasias mais comuns do aparelho digestivo.1-4 O adenocarcinoma de 

estômago atinge, em sua maioria, homens por volta dos 60-70 anos. Cerca de 65% 

dos pacientes têm mais de 50 anos.1,2 No Brasil, o câncer de estômago é o terceiro 

tipo mais incidente entre homens e o quinto entre as mulheres, sendo estimados 

para cada ano do triênio 2020-2022, 13.360 casos novos de câncer de estômago 

entre homens e 7.870 nas mulheres.1,2 Nas cinco regiões geográficas do país, sem 

considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer gástrico em homens é o 

segundo mais frequente na Região Norte (11,75/100 mil), seguido pela Região 

Nordeste (10,63/100 mil) ocupando a terceira posição. Nas Regiões Sul (16,02/100 

mil), Sudeste (13,99/100 mil) e Centro-Oeste (9,38/100 mil) é o quarto mais 

frequente. Para as mulheres, é o quinto mais frequente nas Regiões Sul (9,15/100 

mil) e Norte (6,03/100 mil). Nas demais Regiões, Centro-Oeste (6,71/100 mil) e 

Nordeste (7,03/100 mil), ocupa a sexta posição, seguido pela Região Sudeste 

(7,30/100 mil), onde ocupa a sétima posição.1,2 

A ressecção cirúrgica é a terapêutica com potencial curativo. No entanto, a 

abordagem interdisciplinar é determinante de melhora em resultados.2,5,6 Além disso, 

mesmo o melhor tratamento obtendo a cura do tumor pode resultar em efeitos 

negativos (como dificuldade de alimentação, dor, isolamento social e familiar, medo 

de falha do tratamento) para a qualidade de vida (QV) desses pacientes, tornando 

difícil o equilíbrio entre o tratamento padronizado e a sua melhor resposta.2,7,8          

             O conceito mais completo de “qualidade de vida”, mesmo que já bem 

fundamentado, ainda é pouco divulgado e motivo de controvérsias para alguns 

autores, que confundem avaliações funcionais e de alguns aspectos isolados da vida 

dos pacientes com a definição utilizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que considera os aspectos  subjetivo e multidimensional da qualidade de vida e a 

define como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores (inclusive espirituais) nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas e padrões” 9-12 São incorporados a esse conceito 

aspectos como experiências de vida, bem-estar, satisfação, funções sociais e 
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físicas, que são influenciados por fatores físicos, socioeconômicos, fatores 

psicológicos, percepção do estado de saúde e satisfação geral com a vida.2,10-30 

A literatura médica é farta em descrever as vantagens prognósticas e técnicas 

do treinamento cirúrgico específico, associado a grande volume de casos e hospitais 

dedicados a essa enfermidade. Relatos de melhora da morbimortalidade estão 

associados com a qualidade do tratamento e redução de custos da doença, 

sugerindo que a centralização do cuidado em unidades de referência possa trazer 

ganho mensurável importante.29-52 Essa centralização do tratamento com auditoria 

de resultados contribuiu para a melhora de resultados e menor mortalidade 

hospitalar na Dinamarca39, Inglaterra42 e Holanda38,47. Porém, principalmente no 

Ocidente, observamos diferenças na realização da cirurgia e muitas vezes 

testemunhamos a prática de procedimentos inadequados, com disparidades por 

vários fatores.53  

 Por outro lado, a centralização do atendimento pode estar associada a um 

aumento na necessidade de viagens e deslocamentos dos pacientes e piora das 

discrepâncias existentes relacionadas ao tratamento em centros de alto volume 

versus centros de baixo volume.54-5 Quando complicações ocorrem após essas 

operações de alto risco e os pacientes que não podem ou não querem se locomover 

para o hospital de referência e são admitidos em um hospital comum, podemos ter 

como resultado a fragmentação da assistência em cirurgias oncológicas complexas, 

com potencial associação ao aumento da mortalidade.54,56 
 O conceito de qualidade de vida que será aqui explorado é o da qualidade de 

vida relacionada à saúde (Health-related quality of life). Este mede o impacto de uma 

doença e de seus tratamentos na qualidade de vida de um indivíduo. Qualidade de 

vida relacionada com a saúde é um conceito centrado na avaliação subjetiva do 

paciente e quantificado com a precisão de ferramentas estatísticas, relacionado ao 

impacto da saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente.12,29,30 

Diferentes estudos foram realizados, com diversos resultados sobre a relação 

da qualidade da sobrevida dos pacientes com câncer gástrico e suas modalidades 

terapêuticas. Avaliaram a QV comparando cirurgias laparoscópicas e convencionais, 

com superioridade no primeiro procedimento, demonstraram melhora de sintomas 

após tratamento cirúrgico, compararam a QV pós-gastrectomias subtotais e totais 

sem diferenças entre os dois procedimentos, evidenciaram maior QV em 
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gastrectomias subtotais9-11,29,30, avaliaram o efeito de diversos esquemas 

quimioterápicos para a doença, com melhora da QV10, avaliaram diferentes tipos 

de reconstrução de trânsito intestinal, sem evidência definitiva de diferenças 

significantes entre elas, contrariando outros que sugeriram melhora da QV com 

determinadas técnicas de reconstrução9,11 e desenvolveram questionários 

específicos e de crescente eficiência.25-30  

A avaliação da qualidade de vida pode ser realizada utilizando instrumentos 

validados internacionalmente em várias línguas, reprodutíveis, que costumam 

abordar as diversas dimensões de bem-estar, físico, psicológico, ocupacional, 

relações sociais, ambientais e espirituais (crenças pessoais e religião) mantendo 

sempre um caráter multidimensional e avaliando a percepção geral da qualidade de 

vida enfatizando os sintomas ou limitações decorrentes de uma doença. Os 

instrumentos de avaliação podem ser genéricos (quando aplicáveis 

inespecificamente a diferentes doenças, proporcionam uma visão mais abrangente e 

podem ser utilizados na população em geral), ou específicos (aplicáveis ao paciente 

com uma doença ou sintoma específico, como o câncer gástrico, identificam melhor 

as características relacionadas a uma determinada doença e enfatizam os sintomas 

ou limitações decorrentes desta).9-12,29,30 

      O estudo do desfecho QV, além da contribuição já exposta, pode ser 

utilizado em gestão de saúde pública, trazendo luz a informações populacionais 

valiosas que junto a dados de análise de morbimortalidade clássica, pode alicerçar o 

melhor juízo no planejamento de linhas de cuidado em oncologia, em especial no 

câncer gástrico.2,29,30     

      O presente estudo procura estabelecer a relação entre os resultados do 

estudo da qualidade de vida e diferentes tipos de hospitais, tentando entender 

possíveis vantagens da centralização da assistência em oncologia também à luz 

desta análise. Nesse sentido, se reveste de importância, por tentar agregar 

conhecimento atual ao tema e contribuir para escolhas consubstanciadas no 

tratamento do câncer gástrico, utilizando a comparação específica do desfecho 

qualidade de vida em diferentes centros de tratamento dessa enfermidade (hospitais 

gerais versus hospital especializado em câncer), trazendo ao protagonismo a 

avaliação do próprio paciente estatisticamente mensurada.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO
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2 OBJETIVO 
 

Avaliar a possível relação entre o desfecho qualidade de vida com os tipos de 

hospitais (geral ou especializado) utilizados no tratamento de doentes portadores de 

adenocarcinoma gástrico submetidos a tratamento cirúrgico realizado com intenção 

curativa.  
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Procedimento 
 
           A amostra por conveniência selecionada neste estudo de desenho transversal 

foi composta inicialmente por 104 doentes portadores de adenocarcinoma gástrico 

submetidos a tratamento cirúrgico realizado com intenção curativa, sendo 23 

doentes (22,1%) provenientes do centro HGA-hospital geral A, hospital universitário 

federal da região norte, credenciado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) para tratamento oncológico como UNACON (Unidade de Assistência 

de Alta Complexidade em Oncologia, segundo definido em sua Portaria no. 

1399/2019), com cerca de 229 leitos, realizando próximo de 100 gastrectomias por 

ano; 36 doentes (34,6%) provenientes do centro HGB-hospital geral B, hospital geral 

da região centro-oeste, credenciado ao SUS para tratamento oncológico pelo 

Ministério da Saúde como CACON (Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia, segundo definido em sua Portaria no. 1399/2019), com cerca de 634 

leitos, realizando cerca de 60 gastrectomias por ano e 7 doentes (6,7%) operados 

em hospitais gerais não credenciados ao SUS da mesma cidade; além de 38 

doentes (36,5%) provenientes do centro HC, hospital especializado em Oncologia da 

região sudeste, credenciado também como CACON, com cerca de 295 leitos, 

realizando 80 gastrectomias por ano.  

          Com o intuito de homogeneização de grupos para comparação mais fidedigna, 

foram excluídos posteriormente os sete doentes operados em hospitais não 

credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS)  e 25 doentes operados por 

cirurgiões não portadores de residência específica em Cirurgia Oncológica, restando 

assim ao final, 72 doentes para comparação (Figura 1). 

          Os doentes foram consultados (89 tiveram seu questionário autoaplicado e 15 

receberam auxílio e entrevistador treinado) quanto à qualidade de vida (QV), em 

diferentes períodos de seus pós-operatórios (em intervalo variável de tempo), 

identificando-se indivíduos em diferentes tempos de tratamento de 0,3 meses (8 

dias) a 125,9 meses (período de até 10 anos e meio aproximadamente), tempo este 

medido entre o dia da cirurgia e a aplicação dos questionários. Utilizamos banco de 

dados e respostas; obtidos após aprovação dos Comitês de Ética; de indivíduos 
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vivos, selecionados de forma sequencial, portadores de adenocarcinoma gástrico, 

previamente submetidos a tratamento cirúrgico com intenção curativa e operados 

por cirurgiões com treinamento específico em Cirurgia Oncológica.29 

O presente protocolo de estudo foi aprovado por quatro Comitês de Ética em 

Pesquisa por meio de inclusão na Plataforma Brasil sob os CAAE nº 

36817120.1.3004.8153 (Comitê do Hospital de Base do Distrito Federal); 

36817120.1.3001.0003 (Comitê da Universidade Federal do Amapá); 

36817120.1.3003.5505 (Comitê da Universidade Federal de São Paulo) e 

36817120.1.0000.5434 (Comitê do Hospital Amaral Carvalho), além de seus 

respectivos pareceres favoráveis sob os números 4.423.307; 4.453.878; 4.557.834 e 

4.310.107.(Anexo 1) 

Todos os doentes assinaram um mesmo Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) antes da inscrição no estudo (Apêndice 1). Este estudo foi 

realizado de acordo com a Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

e com os princípios da Declaração de Helsinque (1964) e suas posteriores versões.  

Pesquisas em prontuários médicos físicos ou eletrônicos nas diferentes 

instituições participantes foram realizadas, com coleta de dados relevantes definidos 

em questionário epidemiológico. Dados inconsistentes ou ausentes não foram 

computados, sendo a análise descritiva realizada segundo a amostra coletada de 

cada informação. 

Aqueles que concordaram em participar tiveram seus questionários 

autoaplicados (89 pacientes), ou foram presencialmente entrevistados  

(15 pacientes analfabetos) por investigadores médicos das equipes assistentes, 

previamente treinados para aplicação dos questionários de qualidade de vida em 

português, ambos já validados para utilização na população brasileira e com as 

devidas autorizações do uso de direitos autorais para este estudo (Anexos 2 e 3).29 

Foram utilizados instrumentos de prospecção de qualidade de vida, sendo um 

deles genérico (Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey ou 

MOS-SF36) e outro específico para câncer gástrico (Functional Assessment of 

Cancer Therapy ou FACT-Ga), ambos validados para utilização na população 

brasileira (Anexos 4 e 5). 

O MOS-SF36 é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida 

multidimensional, permitindo a sua comparação com outras doenças crônicas e com 
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a população geral. É traduzido e validado para a população brasileira, formado por 

36 itens englobados em 8 domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, 

estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental. Para cada questão é atribuído um valor em notas de 8 domínios que variam 

de 0 = pior a 100 = melhor, para cada domínio.2,13,17,21,22,24,29,30 

O FATC-Ga é um instrumento específico para avaliar a qualidade de vida em 

doentes com câncer gástrico, composto por 27 itens, divididos em escalas de bem-

estar físico (PWB), bem-estar funcional (FWB), bem-estar social / familiar (SWB) e 

bem-estar emocional (EWB), preocupações adicionais (GaCS) e quando somados 

derivam um índice Trial Outcome Index - TOI (PWB + FWB + GaCS) ou um escore 

total FACT-G (PWB + SWB + EWB + FWB) ou um escore total gástrico FACT-

GASTRIC (PWB + SWB + EWB + FWB + GaCS). A somatória dos escores em cada 

questão adota a polaridade maior / melhor, com maior pontuação correspondente a 

melhor qualidade de vida, sendo a escala aceita como indicador de qualidade de 

vida, quando respondida em mais de 80% de seus itens. 2,27-30 
 

3.2 Critérios de inclusão e exclusão 
 

Foram incluídos doentes de ambos os gêneros, com adenocarcinoma gástrico 

e seus subtipos, maiores de 18 anos, submetidos a tratamento oncológico padrão 

(incluindo tratamentos sistêmicos neoadjuvantes e adjuvantes29,30), com realização 

de gastrectomias parciais ou totais, associadas a suas respectivas linfadenectomias 

adequadas a padrões descritos em literatura pertinente, com intenção curativa 

(segundo as equipes que efetivaram o tratamento), nas quais se busca obedecer 

aos princípios da cirurgia radical (Figura 1). 

Foram excluídos os doentes que não compreenderam os instrumentos e os 

doentes que se recusaram a participar do estudo, além dos doentes operados em 

hospitais não credenciados ao SUS (somente foram aceitos aqueles tratados em 

hospitais públicos e/ou credenciados ao SUS) ou por cirurgiões sem residência 

médica completa na especialidade Cirurgia Oncológica. 

 As definições das naturezas dos hospitais (especializado ou geral) foram 

realizadas por suas próprias equipes, a partir de critérios de análise das 

características dos diferentes hospitais. A definição de cirurgião especialista utilizou 
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os critérios de realização de residência médica específica em Cirurgia Oncológica 

(duração mínima de três anos, além da residência prévia em Cirurgia Geral) 

definidos pelo Ministério da Educação/Secretaria de Ensino Superior (Resolução no. 

10, de 08 de abril de 2019), Conselho Federal de Medicina (Resolução no. 2.162, de 

18 de maio de 2017) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica.  

 
SUS – Sistema Único de Saúde  
 
Figura 1. Critérios de inclusão e exclusão  
 

 
 

3.3 Análise estatística  
 
 

A análise estatística de todas as informações coletadas nesta pesquisa foi 

inicialmente feita de forma descritiva através da média, mediana, valores mínimo e 

máximo, desvio-padrão, frequências absoluta e relativa (porcentagem). 

 A definição do tamanho da amostra foi realizada por comparação aos 

estudos obtidos em pesquisa da literatura, por conveniência e por aplicação do 

teorema central do limite. 

As análises inferenciais empregadas com o intuito de confirmar ou refutar 

evidências encontradas na análise descritiva foram: 

• Teste de Mann-Whitney57 na comparação entre hospitais gerais e hospital 

especializado, quanto aos escores nos domínios dos questionários de 

qualidade de vida FACT-Ga e MOS-SF36. 

RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO

MÉTODO:
Cronograma e aplicação de critérios

Relação entre centralização da assistência e qualidade de vida em cirurgias para  adenocarcinoma gástrico 

Total após exclusões

n=72 

Critérios de exclusão:
Operados por cirurgiões não 
oncológicos, em hospitais não 
credenciados ao SUS

Critérios de inclusão:
>18 anos

Adenocarcinoma

Cirurgias com intenção curativa
104 pacientes

Hospitais Gerais 

(-7 pacientes em hospitais não 
credenciados ao SUS)

Hospital Geral A

n=23 
Hospital Geral B

n=36

Hospital Especializado 

(-25 pacientes)

Hospital Especializado 

n=13
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• Teste de Kruskal-Wallis57 na comparação entre hospitais gerais (com 

equipes especializadas em oncologia) e hospital especializado, quanto aos 

escores nos domínios dos questionários de qualidade de vida FACT-Ga e 

MOS-SF36, idade e escolaridade, renda, tempo de tratamento, estadiamento 

do tumor (T do TNM), estadiamento linfonodal (N do TNM), Grau de 

diferenciação celular. 

• Teste do Qui-Quadrado de Pearson na comparação das variáveis gênero, 

tabagismo (consumo de produtos do tabaco), quimioterapia e positividade 

dos testes de Helicobacter pylori. 

• Teste Exato de Fisher para comparação das variáveis etilismo (consumo de 

bebidas alcoólicas), etnia (branca, negra ou parda), tipos histológicos de 

Lauren, localização do tumor no estômago e tipo de cirurgia realizada. 

• Análise de Variância (ANOVA) com um Fator Fixo na comparação entre 

número de linfonodos ressecados por cirurgiões oncologistas entre os 

diferentes centros (hospitais).  

• Análise comparativa de sobrevidas com teste de Log-Rank. 

 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa menor ou igual a 5%. 

 Os dados foram digitados em planilhas do Excel 2010 for Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico R versão 3.3.2. (R Core Team, 2016).58 
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4. RESULTADOS 
 
 

Nesta amostra inicial de 104 doentes, após a exclusão de todos aqueles 

operados em hospitais privados e por cirurgiões sem residência médica específica 

em oncologia, restou um total de 72 doentes, sendo que 34 (47,2%) eram mulheres 

e 38 (52,8%) homens. A média de idade desses doentes por ocasião da cirurgia foi 

de 58,3 anos, variando de 29,4 a 87,1 anos, com desvio-padrão de 13,0 anos. 

Aproximadamente metade destes doentes (51,4%) tinham o 1º grau de escolaridade 

e eram fumantes (55,7%). Apenas 12 doentes (17,1%) eram etilistas, 35 doentes 

(49,3%) eram pardos e 42 doentes (60,0%) relataram renda familiar de até dois 

salários-mínimos (Tabela 1). Houve significantemente mais etilistas nos centros HGA 

e HC, houve mais negros e pardos no centro HGA e a renda foi maior no centro 

HGB; no entanto, essas variáveis não demonstraram relação com a QV em nossa 

amostra.29,30 

Considerando o quesito “preocupações adicionais“ (GaCS) do questionário 

FACT-Ga, de acordo com a autodeclaração de sintomas ou queixas específicos de 

câncer gástrico, essas informações foram registradas, denotando o seu relevante 

impacto na QV, principalmente em relação à dieta e nutrição em vários de seus 

aspectos (Tabela 2).
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Tabela 1 - Características gerais dos doentes nos três centros hospitalares 

     centro      
  HGA HGB HC Total p 

Gênero feminino 10 43,5% 18 50,0% 6 46,2% 34 47,2% 0,884a 
 masculino 13 56,5% 18 50,0% 7 53,8% 38 52,8%  
 Total 23 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 72 100,0%  

Idade até cirurgia 
(anos) n 23 35 13 71 0,776b 

 média 57,5 58,8 58,3 58,3  
 mediana 57,4 63,9 57,8 59,1  
 mínimo 29,4 30,2 35,3 29,4  
 máximo 87,1 86,7 74,7 87,1  

 
desvio-padrão 12,5 14,2 11,3 13,0 

  

Escolaridade analfabeto 2 9,5% 10 27,8% 3 23,1% 15 21,4% 0,500b 
 1º grau 14 66,7% 13 36,1% 9 69,2% 36 51,4%  
 2º grau 3 14,3% 10 27,8% - - 13 18,6%  
 3º grau 2 9,5% 2 5,6% 1 7,7% 5 7,1%  
 pós-graduação - - 1 2,8% - - 1 1,4%  

 Total 21 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 70 100,0%  
 

Tabagismo sim 14 63,6% 21 60,0% 4 30,8% 39 55,7% 0,129a 
 não 8 36,4% 14 40,0% 9 69,2% 31 44,3%  

 Total 22 100,0% 35 100,0% 13 100,0% 70 100,0%  
 

Etilismo sim 7 31,8% 2 5,7% 3 23,1% 12 17,1% 0,026c 
 não 15 68,2% 33 94,3% 10 76,9% 58 82,9%  

 Total 22 100,0% 35 100,0% 13 100,0% 70 100,0%  
 

Etnia branco 1 4,5% 17 47,2% 7 53,8% 25 35,2% 0,002c 
 negro 5 22,7% 4 11,1% 2 15,4% 11 15,5%  
 pardo 16 72,7% 15 41,7% 4 30,8% 35 49,3%  

 Total 22 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 71 100,0%  
 

Renda  
(salários mínimos) sem renda 2 9,5% 1 2,8% - - 3 4,3% 0,037b 

 até 2 14 66,7% 18 50,0% 10 76,9% 42 60,0%  
 2,1 a 4 3 14,3% 3 8,3% 3 23,1% 9 12,9%  
 4,1 a 10 2 9,5% 12 33,3% - - 14 20,0%  
 10,1 a 20 - - 2 5,6% - - 2 2,9%  

 Total 21 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 70 100,0%  
 

Tempo de 
tratamento (meses) n 23 35 13 71 0,100b 

 média 31,9 17,8 19,3 22,6  
 mediana 18,2 8,2 19,2 17,4  
 mínimo 0,3 0,3 9,2 0,3  
 máximo 79,2 125,9 25,5 125,9  
 desvio-padrão 29,3 23,7 4,1 24,2  

aQui-Quadrado de Pearson, bKruskal-Wallis, cExtensão do teste Exato de Fisher, HGA – hospital geral A, HGB – 
hospital geral B, HC – hospital especializado
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Tabela 2. Características gerais dos doentes, considerando sintomas 
 

PREOCUPAÇÕES ADICIONAIS – 
GaCS* 

 

Nem um pouco 
0 

Um pouco 
 

1 
Mais ou 
menos 

2 
Muito 

 
3 

Muitíssimo 
 

4 
n % n % n % n % n 

 
% 
 

Estou perdendo peso 35 48,61 18 25,00 7 9,72 9 12,50 3 4,16 
Tenho menos apetite 32 44,44 10 13,88 16 22,22 11 15,27 3 4,16 
Sinto-me incomodado/a pelo refluxo ou azia 42 58,33 11 15,27 9 12,50 6 8,33 4 5,55 
Posso comer os alimentos que gosto 7 9,72 15 20,83 16 22,22 14 19,44 20 27,77 
Sinto mal-estar ou dor quando como 36 50,00 19 26,38 8 11,11 6 8,33 3 4,16 
Tenho a sensação de estar cheio/a ou de ter 
um peso na área do estômago 33 45,83 16 22,22 9 12,50 12 16,66 2 2,77 
Sinto inchaço ou cólicas na barriga 47 65,27 14 19,44 6 8,33 4 5,55 1 1,38 
Tenho dificuldade em engolir os alimentos 50 69,44 14 19,44 4 5,55 3 4,16 1 1,38 
A mudança dos meus hábitos alimentares 
incomoda-me 34 47,88 15 21,12 6 8,45 11 15,49 5 7,04 
Consigo desfrutar de refeições com familiares 
ou amigos 2 2,77 9 12,50 14 19,44 16 22,22 31 43,05 
Os meus problemas digestivos interferem com 
as minhas atividades normais 42 58,33 17 23,61 6 8,33 5 6,94 2 2,77 
Evito comer fora de casa por causa da minha 
doença 33 45,83 9 12,50 8 11,11 13 18,05 9 12,50 
Preocupa-me ter problemas de estômago 37 51,38 12 16,66 9 12,50 8 11,11 6 8,33 
Sinto dores ou um mal-estar na barriga 33 45,83 23 31,94 10 13,88 4 5,55 2 2,77 
Sinto-me incomodado/a por ter gases 
(flatulência) 26 36,11 14 19,44 15 20,83 11 15,27 6 8,33 
Sofro de diarreia 38 52,77 10 13,88 11 15,27 6 8,33 7 9,72 
Sinto-me cansado/a 30 41,66 18 25,00 12 16,66 8 11,11 4 5,55 
Sinto fraqueza generalizada 36 50,00 14 19,44 9 12,50 9 12,50 4 5,55 
Por causa da minha doença, tenho dificuldade 
em fazer planos para o futuro 44 61,11 11 15,27 9 12,50 5 6,94 3 4,16 

*Preocupações adicionais – GaCS (item do questionário FACT-Ga) 
 

Continuando a análise descritiva da amostra, vimos que a infecção pelo 

Helicobacter pylori estava presente em 41,3% dos doentes. O tipo histopatológico 

intestinal de Lauren foi o mais frequente, observado em 43 (60,6%) doentes, sem 

outras diferenças significantes entre os diferentes hospitais, corroborando a 

homogeneidade da amostra (Tabela 3).  

As demais informações coletadas em prontuário sobre localização do tumor, 

tipo de cirurgia, realização de tratamento sistêmico (quimioterapia), estadiamento do 

tumor, estadiamento linfonodal (N do TNM), metástases e grau de diferenciação 

celular também estão descritos nas Tabelas 3 e 4, nas quais registramos também as 

amostras e as suas análises descritivas por centros hospitalares. O grau de 

diferenciação celular se mostrou significantemente maior no hospital especializado, 

como já visto anteriormente em nossa Casuística30 (Tabela 4). 
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Tabela 3. Características gerais da presença de Helicobacter pylori, histologia (classificação de 
Lauren), localização e tratamento dos tumores por centro hospitalar 
 

 
Centro 

p 
 

HGA HGB  HC Total  
   n          %     n         %   n         %  n       %  

Helicobacter pylori positivo 6 33,3% 11 57,9% 2 22,2% 19 41,3% 0,137a 
 negativo 12 66,7% 8 42,1% 7 77,8% 27 58,7%  

 Total 18 100,0% 19 100,0% 9 100,0% 46 100,0%  

Histologia 
(tipos de Lauren) difuso 5 22,7% 12 33,3% 6 46,2% 23 32,4% 0,485c 

 intestinal 16 72,7% 20 55,6% 7 53,8% 43 60,6%  

 misto 1 4,5% 4 11,1% - - 5 7,0%  

 Total 22 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 71 100,0%  

Localização cárdia 3 13,0% 8 22,2% 1 7,7% 12 16,7% 0,327c 
 proximal 5 21,7% 10 27,8% 1 7,7% 16 22,2%  

 distal 15 65,2% 18 50,0% 11 84,6% 44 61,1%  

 Total 23 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 72 100,0%  

Tipo de cirurgia atípica ou proximal - - 1 2,8% - - 1 1,4% 0,116c 

 gastrectomia total 
(GT) 10 43,5% 18 50,0% 2 15,4% 30 41,7%  

 gastrectomia 
subtotal (GST) 13 56,5% 17 47,2% 11 84,6% 41 56,9%  

Quimioterapia sim 13 56,52% 22 61,11% 7 53,85% 42 58,33% 0,881a 
 não  10 43,48% 14 38,89% 6 46,15% 30 41,67%  

 Total 23 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 72 100,0%  
aQui-Quadrado de Pearson, cExtensão do teste Exato de Fisher; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; 
HC-hospital especializado 
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Tabela 4. Características gerais de grau de diferenciação celular e estadiamento por centro 
hospitalar 

 
Centro 

p HGA HGB HC Total 
 n          %   n         %   n         %   n       % 

Estadiamento do tumor  - - 1 2,8% - - 1 1,4% 0,675b 
 1 1 4,5% 2 5,6% 1 7,7% 4 5,6%  
 1a 2 9,1% 2 5,6% - - 4 5,6%  
 1b 3 13,6% 4 11,1% 2 15,4% 9 12,7%  
 2 4 18,2% 7 19,4% 1 7,7% 12 16,9%  
 3 5 22,7% 15 41,7% 5 38,5% 25 35,2%  
 4 3 13,6% 1 2,8% - - 4 5,6%  
 4a 4 18,2% 3 8,3% 4 30,8% 11 15,5%  
 4b - - 1 2,8% - - 1 1,4%  

 Total 22 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 71 100,0%  
 

Estadiamento linfonodal (N do TNM) 0 15 68,2% 15 41,7% 7 53,8% 37 52,1% 0,271b 
 1 - - 11 30,6% 4 30,8% 15 21,1%  
 2 6 27,3% 3 8,3% 1 7,7% 10 14,1%  
 3 1 4,5% 3 8,3% - - 4 5,6%  
 3a - - 3 8,3% 1 7,7% 4 5,6%  
 3b - - 1 2,8% - - 1 1,4%  

 Total 22 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 71 100,0%  
 

Mestástases 0 22 100,0% 34 94,4% 12 92,3% 68 95,8% 0,432c 
 1 - - 2 5,6% 1 7,7% 3 4,2%  

 Total 22 100,0% 36 100,0% 13 100,0% 71 100,0%  
 

Grau de diferenciação celular I1 - - 3 9,1% 1 8,3% 4 6,2% 0,042b 
 II2 17 85,0% 13 39,4% 3 25,0% 33 50,8%  
 III3 3 15,0% 17 51,5% 8 66,7% 28 43,1%  
 Total 20 100,0% 33 100,0% 12 100,0% 65 100,0%  

bKruskal-Wallis; cExtensão do teste Exato de Fisher; 1bem diferenciado; 2moderadamente 
diferenciado; 3pouco diferenciado; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; HC-hospital 
especializado 
 
 

           Analisando a amostra inicial de 104 doentes, verificamos que os doentes 

tratados em hospital especializado em câncer apresentaram médias superiores em 

todos os escores do questionário FACT-Ga, quando comparados aos doentes 

operados por especialistas em oncologia inseridos em hospitais gerais, com 

diferenças significantes nos escores bem-estar físico (PWB, p=0,006), bem-estar 

funcional (FWB, p=0,011) e escore total FACT-G (p=0,023). As médias dos escores 

do questionário MOS-SF36 mostraram comportamento semelhante, mas sem atingir 

diferença significante (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5. Medidas-resumo dos domínios do questionário FACT-Ga, segundo a especialização 
do hospital (hospitais gerais comparados ao hospital especializado) 

  Hospitais   
Domínios  gerais (n=66) especializado (n=38)  p* 

bem-estar físico (PWB) média 21,6 23,9  0,006 
 mediana 22,0 26,0   
 mínimo 7,0 0,0   
 máximo 28,0 28,0   

 desvio-padrão 5,1 5,2 
   

bem-estar social/familiar (SWB) média 21,6 22,6  0,271 
 mediana 22,0 24,0   
 mínimo 1,0 12,0   
 máximo 28,0 28,0   

 desvio-padrão 5,0 4,5   
 

bem-estar emocional (EWB) média 19,3 19,7  0,425 
 mediana 20,0 20,5   
 mínimo 9,0 6,0   
 máximo 24,0 24,0   

 desvio-padrão 3,9 4,2   
 

bem-estar funcional (FWB) média 18,6 21,7  0,011 
 mediana 20,0 23,0   
 mínimo 5,0 6,0   
 máximo 28,0 28,0   
 desvio-padrão 6,2 5,4   

preocupações adicionais 
(GaCS) média 56,7 59,4  0,393 

 mediana 60,5 62,5   
 mínimo 9,0 36,0   
 máximo 75,0 75,0   

 desvio-padrão 13,6 11,1   
 

TOI média 96,8 105,1  0,093 
 mediana 101,5 109,5   
 mínimo 24,0 76,0   
 máximo 130,0 131,0   

 desvio-padrão 22,2 16,8   
 

escore total  
FACT-G média 81,1 88,0  0,023 

 mediana 83,2 90,5   
 mínimo 39,0 64,0   
 máximo 104,0 108,0   

 desvio-padrão 15,0 12,1   
 

escore total 
FACT-GASTRIC média 137,7 147,4  0,106 

 mediana 143,0 148,5   
 mínimo 60,0 110,0   
 máximo 176,0 183,0   
 desvio-padrão 26,0 20,8   

*Mann-Whitney; TOI - ; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; HC-hospital especializado 
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Tabela 6. Medidas-resumo dos domínios do questionário SF-36, segundo a especialização do 
hospital (hospitais gerais comparados a hospital especializado) 

  Hospitais   
Domínios  gerais (n=66) especializado (n=38)  p* 
capacidade funcional média 72,3 67,0  0,185 

 mediana 85,0 75,0   
 mínimo 0,0 10,0   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 28,8 28,7   

limitação por aspectos físicos média 63,8 64,1  0,986 
 mediana 71,9 62,5   
 mínimo 0,0 12,5   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 32,1 31,1   

dor média 77,7 80,6  0,683 
 mediana 84,0 87,0   
 mínimo 10,0 32,0   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 25,2 22,5   

estado geral de saúde média 72,2 73,2  0,903 
 mediana 77,0 77,0   
 mínimo 15,0 30,0   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 20,5 19,3   

vitalidade média 73,0 73,7  0,941 
 mediana 75,0 78,1   
 mínimo 12,5 18,8   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 22,4 20,5   

aspectos sociais média 79,9 76,6  0,285 
 mediana 87,5 81,3   
 mínimo 12,5 12,5   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 25,2 23,1   

limitação por aspectos 
emocionais média 73,9 74,3  0,596 

 mediana 83,3 100,0   
 mínimo 0,0 0,0   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 30,5 33,5   

saúde mental média 75,4 78,7  0,483 
 mediana 82,5 90,0   
 mínimo 20,0 10,0   
 máximo 100,0 100,0   
 desvio-padrão 24,4 23,6   

*Mann-Whitney 
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Após a aplicação dos critérios de exclusão já informados, seguindo a tentativa 

de homogeneização da amostra para comparação, percebemos uma tendência de 

superioridade das médias de todos os escores e domínios do questionário FACT-Ga 

e alguns domínios MOS-SF36 para os doentes operados no hospital de câncer 

comparados à soma dos pacientes operados em hospitais gerais (Tabelas 7 e 8), 

sendo essa superioridade estatisticamente significante no domínio bem-estar 

emocional (EWB, p=0,034).  

Avaliando as amostras dos centros hospitalares separadamente (Tabelas 9 e 

10), também foi percebida diferença significante no domínio bem-estar emocional 

(EWB, p=0,047) do questionário FACT-Ga, com médias de escores superiores 

favorecendo o hospital de câncer. Os escores dos domínios do MOS-SF36 não 

mostraram diferença significante. 
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Tabela 7. Medidas-resumo dos domínios do questionário FACT-Ga, segundo hospitais gerais 
somados comparados ao hospital especializado 

  Hospitais  
Domínios  gerais (n=59) especializado (n=13)   p* 

bem-estar físico (PWB) média 21,3 23,7 0,108 
 mediana 22,0 25,0  
 mínimo 7,0 16,0  
 máximo 28,0 28,0  
 desvio-padrão 5,0 3,9  

bem-estar social/familiar (SWB) média 20,3 21,8 0,638 
 mediana 22,0 22,2  
 mínimo 0,0 15,0  
 máximo 28,0 28,0  
 desvio-padrão 7,0 4,3  

bem-estar emocional (EWB) média 19,3 21,4 0,034 
 mediana 20,0 23,0  
 mínimo 9,0 14,0  
 máximo 24,0 24,0  
 desvio-padrão 3,7 3,3  

bem-estar funcional (FWB) média 18,4 21,1 0,168 
 mediana 20,0 22,0  
 mínimo 5,0 11,0  
 máximo 28,0 28,0  
 desvio-padrão 6,2 6,0  

preocupações adicionais (GaCS) média 55,8 59,9 0,298 
 mediana 58,0 64,0  
 mínimo 9,0 36,0  
 máximo 75,0 75,0  
 desvio-padrão 14,0 13,4  

TOI  
(Trial Outcome Index) média 95,5 104,7 0,205 

 mediana 101,0 117,0  
 mínimo 24,0 76,0  
 máximo 130,0 131,0  
 desvio-padrão 22,6 21,2  

escore total  
FACT-G média 79,2 88,0 0,080 

 mediana 82,0 95,0  
 mínimo 39,0 67,0  
 máximo 104,0 108,0  
 desvio-padrão 15,4 13,9  

escore total 
FACT-GASTRIC média 135,0 147,9 0,164 

 mediana 136,0 159,3  
 mínimo 60,0 113,0  
 máximo 176,0 183,0  
 desvio-padrão 26,5 26,3  

*Mann-Whitney; TOI - Domínio Trial Outcome Index, FACT-Ga 
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Tabela 8. Medidas-resumo dos domínios do questionário SF-36, segundo hospitais gerais 
somados comparados ao hospital especializado 

  Hospitais  
Domínios  gerais (n=59) especializado (n=13) p* 
capacidade funcional média 70,9 59,2 0,190 

 mediana 85,0 60,0  
 mínimo 0,0 15,0  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 29,5 31,6  
 

limitação por aspectos físicos média 61,5 60,6 0,959 
 mediana 68,8 56,3  
 mínimo 0,0 12,5  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 32,2 33,7  
 

dor média 76,2 75,2 0,855 
 mediana 84,0 80,0  
 mínimo 10,0 32,0  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 25,9 25,6  
 

estado geral de saúde média 71,9 69,2 0,747 
 mediana 77,0 65,0  
 mínimo 15,0 30,0  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 20,7 23,1  
 

vitalidade média 73,0 74,0 0,953 
 mediana 75,0 81,3  
 mínimo 12,5 37,5  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 22,8 21,5  
 

aspectos sociais 
 
média 

 
79,9 

 
76,0 

 
0,562 

 mediana 87,5 87,5  
 mínimo 12,5 12,5  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 25,8 28,2  
 

limitação por aspectos 
emocionais média 72,6 73,7 0,637 

 mediana 83,3 100,0  
 mínimo 0,0 0,0  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 31,7 37,7  
 

saúde mental média 75,6 84,6 0,144 
 mediana 85,0 95,0  
 mínimo 20,0 30,0  
 máximo 100,0 100,0  
 desvio-padrão 24,5 22,1  

*Mann-Whitney 
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Tabela 9. Medidas-resumo dos domínios do questionário FACT-Ga, segundo centros 
hospitalares 

Domínios 
 Centros 

p  HGA HGB HC 
 (n=23) (n=36) (n=13) 

bem-estar físico (PWB) média 21,1 22,2 22,8 0,213b 
 mediana 21,0 23,0 25,0  
 mínimo 13,0 8,0 7,0  
 máximo 27,0 28,0 28,0  
 desvio padrão 4,1 5,1 6,0  

 
bem-estar social/familiar (SWB) média 22,3 20,6 21,5 0,618b 

 mediana 22,2 21,5 22,2  
 mínimo 11,0 1,0 15,0  
 máximo 28,0 28,0 28,0  
 desvio padrão 3,9 5,9 4,5  

 
bem-estar emocional (EWB) média 20,4 19,0 21,7 0,047b 

 mediana 21,0 20,0 23,0  
 mínimo 13,0 9,0 16,0  
 máximo 24,0 24,0 24,0  
 desvio padrão 3,1 3,9 2,6  

 
bem-estar funcional (FWB) média 19,2 18,6 20,8 0,535b 

 mediana 20,0 19,0 22,0  
 mínimo 8,0 5,0 9,0  
 máximo 28,0 28,0 28,0  
 desvio padrão 5,2 6,8 6,5  

 
preocupações adicionais (GaCS) média 55,4 57,4 58,1 0,416b 

 mediana 55,0 62,0 64,0  
 mínimo 38,0 9,0 22,0  
 máximo 75,0 74,0 75,0  
 desvio padrão 10,9 15,2 16,7  

 
TOI (Trial Outcome Index) média 95,7 98,2 101,6 0,425b 

 mediana 94,0 101,0 117,0  
 mínimo 69,0 24,0 38,0  
 máximo 130,0 127,0 131,0  
 desvio padrão 17,4 24,1 27,4  

 
escore total FACT-G média 83,0 80,3 86,7 0,422b 
 mediana 85,0 82,5 95,0  
 mínimo 53,0 39,0 52,0  
 máximo 101,0 104,0 108,0  
 desvio padrão 12,1 16,4 16,3  

 
escore total FACT-GASTRIC média 138,4 137,8 144,8 0,575b 

 mediana 143,0 141,8 159,3  
 mínimo 98,0 60,0 74,0  
 máximo 176,0 173,0 183,0  
 desvio padrão 20,1 28,6 32,2  

bKruskal-Wallis; ; TOI - Domínio Trial Outcome Index, FACT-Ga; HGA-hospital geral A; HGB-hospital 
geral B; HC-hospital especializado 
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Tabela 10. Medidas-resumo dos domínios do questionário SF-36, segundo centros 
hospitalares 

Domínios  Centros  
 HGA (n=23) HGB (n=36) HC (n=13) p 

função física média 74,3 71,4 59,2 0,355b 
 mediana 85,0 85,0 60,0  
 mínimo 15,0 20,0 15,0  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 26,3 28,9 31,6  
 

desempenho físico média 59,2 65,8 61,5 0,654b 
 mediana 62,5 75,0 56,3  
 mínimo 0,0 0,0 18,8  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 31,6 32,9 32,4  
 

dor corporal média 70,5 80,9 74,4 0,250b 
 mediana 74,0 92,0 80,0  
 mínimo 31,0 10,0 21,0  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 26,2 24,0 27,2  
 

saúde geral média 72,5 72,5 70,0 0,967b 
 mediana 77,0 78,5 75,0  
 mínimo 30,0 15,0 30,0  
 máximo 100,0 97,0 100,0  
 desvio padrão 21,0 21,9 23,1  
 

vitalidade média 78,0 72,4 73,1 0,770b 
 mediana 81,3 81,3 81,3  
 mínimo 43,8 12,5 25,0  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 19,8 24,0 23,4  
 

função social média 85,9 79,5 72,1 0,333b 
 mediana 100,0 87,5 87,5  
 mínimo 12,5 12,5 12,5  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 22,4 23,6 33,1  
 

desempenho emocional média 81,5 70,8 74,4 0,654b 
 mediana 91,7 83,3 100,0  
 mínimo 33,3 0,0 0,0  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 21,5 33,7 36,4  
 

saúde mental média 84,1 71,3 84,2 0,056b 
 mediana 90,0 75,0 95,0  
 mínimo 20,0 20,0 25,0  
 máximo 100,0 100,0 100,0  
 desvio padrão 19,5 25,1 23,2  

bKruskal-Wallis; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; HC-hospital especializado 
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Os especialistas do centro HGA obtiveram maior média na leitura dos 

linfonodos (Tabela 11), quando comparados aos especialistas do centro HC e HGB 

(p=0,006).  

Não houve diferença significante de sobrevida (Figura 2) entre os três centros 

hospitalares (p=0,214).  

 
 
Tabela 11. Medidas-resumo do número de linfonodos ressecados, segundo centro hospitalar  

 centro  
Número de linfonodos ressecados HGA HGB HC Total p 

n 21 34 12 67 0,006d 
média 30,0 21,9 18,2 23,8  

mediana 30,0 21,0 19,5 22,0  
mínimo 8,0 7,0 6,0 6,0  
máximo 55,0 42,0 29,0 55,0  

desvio-padrão 13,4 9,8 8,1 11,5  
dAnálise de Variância (ANOVA) com um fator fixo; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; HC-hospital 
especializado 
 
 

 
Teste de Log-Rank com p=0,214; HGA-hospital geral A; HGB-hospital geral B; HC-hospital especializado 
 
Figura 2. Curvas de sobrevida de pacientes operados, segundo centro hospitalar
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5. DISCUSSÃO 
 

O câncer gástrico é uma enfermidade com impacto social variável, 

dependente da realidade da região onde ocorre e do acesso desta população à 

assistência especializada, que por sua vez se mostra complexa e multimodal. Seu 

prognóstico está diretamente relacionado à extensão do tumor através da parede do 

órgão, ao comprometimento linfonodal e à expertise e qualificação da equipe de 

saúde.2,3,29-35 A terapia multimodal, incluindo quimioterapia e por vezes radioterapia 

associadas à gastrectomias parcial ou total com linfadenectomia adequada 

(realizada por equipe especializada), busca melhora nos resultados e ganho na 

sobrevida.2,3,29,30 No entanto, mesmo que se consiga a cura do câncer, a terapêutica 

pode resultar em efeitos negativos para a qualidade de vida (QV), tornando difícil o 

equilíbrio entre o tratamento padronizado e sua mais completa e melhor resposta 

(aqui incluídas as percepções e expectativas dos doentes).29,30 

A qualidade de vida dispõe de diversas ferramentas validadas e padronizadas 

para seu estudo, permitindo sua comparação mesmo ainda conservando sua 

subjetividade intrínseca e caráter multidimensional, com a representação dos 

aspectos emocional, psicológico, físico, cognitivo, social, ambiental, familiar e 

influência de sinais e sintomas específicos inerentes à enfermidade em estudo nos 

diversos aspectos de vida do indivíduo,29,30 constituindo a pesquisa da QV fonte de 

dados para o plano terapêutico e ferramenta de aprendizado, quando esta ensina à 

equipe multiprofissional a considerar o protagonismo e autonomia do doente. O 

estudo da QV configura importante ferramenta, capaz de auditar, ratificar ou sugerir 

mudanças em condutas e políticas de saúde.2,29,30 A evolução de seu conceito e de 

sua aferição trazem a possibilidade de uso científico e administrativo dessas 

informações oriundas do próprio doente.2,29,30 Em nossa Casuística, a complexidade 

de apresentação da enfermidade pode ser representada pela diversidade de 

sintomas, considerando o quesito “preocupações adicionais“ (GaCS) do questionário 

FACT-Ga (denotando a diversidade do seu impacto na QV). 

Os cânceres gástricos, como já dito, requerem planejamento e terapia 

multimodais complexos, cujas trajetórias podem estar associadas a atraso no tempo 

de resposta, que podem afetar a QV. Um acesso bem definido e célere ao 

tratamento é de importância crucial, determinando impacto positivo quando 
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simplificado e estruturado.59 Talvez, também por isso, o nosso estudo traga outra 

contribuição ao demonstrar que os doentes acompanhados em hospital 

especializado apresentaram uma percepção melhor de seu bem-estar emocional, 

físico e funcional que aqueles acompanhados em hospitais gerais. 

Serviços com suporte adicional e educação adequada são necessários para 

atender às necessidades mais amplas do doente oncológico, por vezes 

negligenciadas em hospitais gerais, sendo fundamentais a informação esclarecedora 

e o empoderamento relevante oferecidos em centros hospitalares de referência para 

melhorias da qualidade de vida e de resultados.60 A construção de uma linha de 

cuidado com um serviço de triagem sistemática e de detecção precoce do câncer, 

bem como a frequente aferição de resultados funcionais e de desempenho dos 

pacientes são parte desejável da conduta, sendo que as informações de tais 

avaliações ajudam a melhorar a sua QV por intervenção e aconselhamento 

adequados. Gestão e políticas de saúde precisas e centradas no doente determinam 

aumento da qualidade geral de vida destes.61 Profissionais de saúde e gestores 

devem ser capacitados a identificar riscos e oferecer mais recursos e apoio a 

doentes e seus cuidadores em situação de risco e fragilidade, aumentando também 

assim sua QV por desenvolvimento de intervenções apropriadas.62 

É provável que o diagnóstico e deliberações terapêuticas possivelmente mais 

oportunos em hospitais especializados, possam ter um maior ou menor impacto 

entre diferentes tipos de câncer. Há ainda uma escassez de estudos que possam 

relatar a experiência do doente e suas percepções de "atraso" na conduta, qualidade 

de vida e resultados psicológicos. Existem evidências da associação entre tempo 

mais curto para o diagnóstico e a obtenção de resultados favoráveis.63 Parece 

razoável supor que os esforços quase sempre presentes em centros de referência 

para acelerar o diagnóstico e conduta, provavelmente trarão benefícios aos doentes 

em termos de sobrevida aprimorada, diagnósticos em estágio inicial e melhoria de 

sua QV, embora esses benefícios variem entre os diferentes tipos de cânceres.63 Os 

cirurgiões devem ser treinados também para discutir as expectativas dos pacientes 

sobre sintomas e influências do tratamento na QV, informando também esses 

aspectos antes da cirurgia, para minimizar o impacto físico, emocional e psicológico 

do tratamento.64  
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As diferenças nos resultados entre hospitais não devem ser simplesmente ou 

somente explicadas por classificações do tipo de hospital (por volume, 

especializados, universitários), independentemente de outros fatores.36,40 Em vez 

disso, resultados diferentes para os diferentes tipos de hospital podem representar 

distinção na infraestrutura e processos de atendimento entre estes. Países com mais 

recursos e tratamento por equipes especializadas e especificamente dedicadas, 

apresentam resultados superiores. Além disso, individualmente, hospitais podem 

diferir em qualidade de processos diagnósticos, seleção de doentes, administração 

de terapia multimodal, cuidados perioperatórios, qualidade da cirurgia e capacidade 

de lidar com complicações. Desempenhos de excelência em todas as fases do 

atendimento multidisciplinar, contribuem para um alto padrão de assistência e 

favorecem os bons resultados.36,65 A identificação de centros de excelência deve 

basear-se em dados robustos e ajustados caso a caso, fornecidos por auditorias 

clínicas de alta qualidade, onde informações detalhadas sobre o desempenho de 

cada hospital são rotineiramente coletadas.36 

A assistência centralizada (direcionada a hospitais especializados, de 

referência, com volume adequado e treinamento específico de suas equipes) em 

países como a Holanda vem melhorando a morbimortalidade em procedimentos 

oncológicos. Gastrectomias, que foram realizadas principalmente em hospitais de 

baixo volume, mostraram resultados de melhoria em menor grau, indicando uma 

necessidade urgente de qualificação da cirurgia e dos cuidados perioperatórios para 

câncer gástrico nesse país.48 Os hospitais que realizam maior número de ressecções 

de câncer esofagogástrico apresentam menor mortalidade em 30 dias40,41, mas 

diferenças nos resultados entre vários países europeus não poderiam ser explicadas 

somente pelas diferenças nos volumes hospitalares.40 Para compreender tais 

diferenças é necessária uma avaliação uniforme, integral e padronizada de dados 

confiáveis.40 Concentrando procedimentos de alto risco em hospitais de alto volume 

(mais de 30 ressecções por ano41) poderíamos evitar mortes perioperatórias. Este 

conceito parece viável para doenças raras e de alto risco, mas não está claro qual 

limite deve ser utilizado para a definição de alto volume hospitalar. Para diagnósticos 

comuns e de baixo risco, parece mais realista educar os profissionais e qualificar a 

assistência, a fim de melhorar resultados.66 Estudos multicêntricos investigando a 

associação entre volume hospitalar e qualidade cirúrgica das ressecções do 
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estômago ainda são escassos. Informações sobre cirurgias especializadas, tais 

como remoção adequada de estações linfonodais, geralmente não estão disponíveis 

nos registros nacionais, embora esta contagem, quando produto de linfadenectomia 

adequada, seja um dos parâmetros para avaliação da qualidade do atendimento 

cirúrgico.41-8,65-7 Alguns autores não observaram impacto do volume hospitalar sobre 

a sobrevida global a longo prazo; no entanto, a pequena proporção percebida de 

pacientes com linfadenectomia adequada nestes estudos, pode ter ocultado um 

potencial benefício da realização de cirurgias em hospitais de alto volume.41,67 

Defendemos que o estudo da QV pode trazer contribuição a essa 

investigação, trazendo a informação qualificada e autorrelatada do paciente, 

protagonista e principal depositário de todos os esforços e ações. Em nosso estudo, 

doentes tratados em hospital especializado em câncer tiveram médias superiores 

em todos os escores do questionário FACT-Ga, quando comparados a doentes 

operados em hospitais gerais (mesmo sendo operados também por equipes 

especialistas em oncologia), com diferenças significantes nos escores bem-estar 

físico (PWB), bem-estar funcional (FWB) e escore total FACT-G. As médias dos 

escores dos questionários MOS-SF36 mostraram comportamento semelhante em 

alguns domínios, mas sem atingir nenhuma diferença significante. Duas inferências 

podem ser depreendidas ou sugeridas dessa análise: o estudo da qualidade de vida 

é valioso e superponível a outras formas de avaliação já experimentadas; além 

disso, talvez hospitais dedicados ao tratamento do câncer possam comprovar a sua 

superioridade nesse mister. O presente estudo pode agregar-se a dados de 

morbimortalidade e resultados oncológicos clássicos, confirmando que centros com 

expertise e dedicados à oncologia apresentam melhores resultados32,35-53, sendo 

que esses podem ainda ser influenciados pelo treinamento e experiência do 

cirurgião. A natureza multidisciplinar da oncologia e suas exigências de renovação 

constante de conhecimento, aliadas ao exercício do acolhimento e da melhor 

abordagem holística do paciente oncológico completam as características 

fundamentais de um hospital de referência, nem sempre presentes em hospitais 

gerais (como aqueles incluídos neste estudo de alto volume cirúrgico) com diversas 

destinações,31,35-43 mesmo quando o câncer é tratado por equipes especializadas e 

competentes. Fica aqui sugerido que instituições dedicadas à oncologia se mostram 

mais eficientes e que classificações baseadas apenas em volume anual de cirurgias 
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ou qualquer outro aspecto isolado da assistência, talvez não sejam suficientes para 

representar as complexas relações que podem determinar uma experiência exitosa 

vivenciada por parte do doente. 

Quando estudamos os nossos doentes tratados em hospitais gerais 

comparados com aqueles tratados em hospitais especializados em câncer, com a 

aplicação de critérios de exclusão, percebemos que estes operados somente por 

cirurgiões oncologistas e em hospital especializado em câncer, apresentaram 

tendências de médias superiores em todos os escores do questionário FACT-Ga, 

quando comparados com os doentes operados por cirurgiões oncológicos inseridos 

em hospitais gerais públicos. Diferenças significantes foram registradas nos escores 

do domínio bem-estar emocional (EWB). As médias dos escores dos questionários 

MOS-SF36 mostraram comportamento semelhante em alguns domínios, não 

atingindo diferenças significantes. Tal fato pode reforçar a relação da assistência em 

hospital de câncer com melhores escores de QV. Esta associação já figura na 

literatura com a utilização de outros parâmetros de aferição e a sua não 

observância, somada à não construção de formação profissional específica em 

oncologia, pode estar levando o Ocidente a piores resultados oncológicos em 

comparação aos centros orientais, mesmo em países tidos como desenvolvidos e de 

assistência avançada com acesso a recursos de ponta.33,35 Dados objetivos de 

morbimortalidade e resultados oncológicos já apontavam para esse aspecto e agora, 

com esse estudo, fica reforçada a evidência baseada em QV, colhida por 

ferramentas validadas e de força estatística.  

A linfadenectomia D2 (ressecção dos linfonodos dos níveis 1 e 2, de acordo 

com a localização do tumor no estômago) é considerada hoje o padrão para 

cirurgias curativas, mas está ainda associada a maior morbidade no Ocidente, 

principalmente em centros de menor experiência, onde cirurgiões não tenham 

completado a sua curva de aprendizado33, que aparentemente gira em torno de 15 a 

100 procedimentos44-5 em um período de 18 a 24 meses.44 Atualmente, mesmo em 

países ocidentais desenvolvidos, sugere-se que cerca de apenas 20 a 30% dos 

pacientes são submetidos a dissecção linfonodal considerada adequada e definidora 

de estadiamento e tratamento apropriados e consequente melhor sobrevida,35,53 

lembrando que este é o resultado mais importante da cirurgia para câncer e 

geralmente depende da experiência do cirurgião.53 Curvas de aprendizado cirúrgico 
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são difíceis de aferir e raramente são apresentadas ou mesmo aceitas pacificamente 

pela comunidade médica. Desta forma, o entendimento definitivo da centralização da 

assistência como indutora de melhores resultados pode trazer a necessidade de 

reestruturação profunda dos sistemas de saúde. Vários métodos podem ser 

sugeridos com esse objetivo e, neste sentido, a análise da QV pode contribuir. 

Ainda, para alguns autores, o volume hospitalar pode não ser isoladamente 

um fator decisivo em relação aos resultados cirúrgicos e oncológicos dos pacientes, 

se cirurgiões bem treinados e imbuídos da filosofia pertinente, realizarem as 

gastrectomias em cenário oncológico.41,68-70 Como já foi realçado, a linfadenectomia 

D2 é o padrão para cirurgias curativas em câncer gástrico avançado, mas ainda está 

associada a maior morbidade no Ocidente, principalmente em centros de menor 

experiência, onde cirurgiões não tenham contemplado sua curva de aprendizado33, 

que é longa. Além disso, outros aspectos da assistência, como o serviço de 

anatomia patológica e a experiência dos seus técnicos, desempenham também 

papel fundamental na análise desse indicador de eficiência cirúrgica que é a 

linfadenectomia. A análise precisa e cuidadosa desse marcador de qualidade se 

relaciona com toda a equipe e não apenas com o desempenho do cirurgião41, 

podendo isso também ser explicado pelas complexas relações evidenciadas em 

nosso estudo. Ainda nesta linha, oncologistas do centro HGA têm maiores leituras 

de número de linfonodos ressecados, quando comparados aos especialistas dos 

centros HC e HGB; além disso, as curvas de sobrevidas não se mostraram 

diferentes nos três hospitais, reforçando a ideia de que complexas relações 

superpostas de fatores podem convergir e influenciar nos resultados, mas ainda 

cabendo o argumento de que a centralização pode ser uma necessidade, ao reunir o 

já conhecido fator cirurgião especializado e outros recursos (como cuidados 

perioperatórios avançados, equipes assistenciais dedicadas) em um mesmo 

ambiente virtuoso. Atualmente, mesmo em países desenvolvidos como EUA, apenas 

cerca de 30% dos doentes nessa situação são submetidos a uma dissecção 

linfonodal considerada adequada35, que levaria a um estadiamento e a um 

tratamento apropriados, com melhor sobrevida.  

Embora o cirurgião desempenhe um papel central no tratamento curativo do 

câncer gástrico, a assistência multimodal e multidisciplinar, incluindo 

radioterapeutas, oncologistas clínicos, gastroenterologistas, patologistas e 
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anestesiologistas, é fundamental,41 junto também com outras importantes áreas de 

conhecimento, tais como psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia. Após a 

cirurgia, o estado psicológico dos doentes sofre significativa deterioração. O impacto 

desses saberes e suas práticas precisa ser cada vez mais estudado como 

desfechos, por serem úteis na construção e no planejamento do cuidado 

oncológico.2,29,30 

Com as devidas observações e autocrítica das limitações dos estudos 

transversais e seus desenhos retrospectivos, que sugerem a necessidade de novos 

estudos com desenhos e métodos direcionados ao tema, entendemos a relevância 

do estudo do desfecho qualidade de vida. Talvez amostras maiores do que esta aqui 

apresentada possam ampliar o poder estatístico e agregar ainda mais valor ao 

debate científico. 

 O argumento da centralização da assistência em oncologia se fortalece, 

agora também com as peculiaridades do estudo da qualidade de vida. Esse fato, ao 

nosso ver, corrobora a necessidade de investimento em formação das equipes 

dedicadas ao atendimento oncológico em centros especializados, sendo a definição 

de papéis e a normatização da conduta e de expertise cirúrgica mínima condições 

importantíssimas para a melhoria da assistência e de seus resultados. 

Finalizando, fica bastante clara em nosso estudo a relação entre os escores 

de avaliação de qualidade (questionários MOS-SF36 e FACT-Ga) e a centralização 

da assistência em hospitais especializados. Tais dados podem e devem ser 

utilizados na construção de políticas públicas e planejamento em oncologia, além de 

servirem de inspiração para outros futuros estudos. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Em nosso estudo, foi possível demonstrar a relação direta entre escores de 

avaliação de qualidade de vida (questionários MOS-SF36 e FACT-Ga) e a 

centralização da assistência em hospitais especializados no tratamento de doentes 

portadores de adenocarcinoma gástrico submetidos a cirurgias realizadas com 

intenção curativa. 
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ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL ¿ IGESDF

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ESPECIALIDADE DO CIRURGIÃO,
CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM HOSPITAIS GERAIS OU DE CÂNCER E
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM CIRURGIAS PARA
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO COM INTENÇÃO CURATIVA

RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO

INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF

2
36817120.1.3004.8153

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.423.307

DADOS DO PARECER

Avaliar possível relação entre o desfecho qualidade de vida e tipos de hospitais (geral ou de câncer) e
especialidade do cirurgião no
tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico submetidos a tratamento cirúrgico com intenção
curativa.Método: Estudo transversal, com
continuação de análise de banco de dados aprovado com CAAE 55759516.8.0000.5553 (números dos
Pareceres 1.576.222 e 1.863.271) e dos
escores questionários Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey (MOS-SF36) e
Functional Assessment of Cancer Therapy – For
Patients with Gastric Cancer (FACT-Ga), versão 4. Participarão desta pesquisa 104 doentes com
adenocarcinoma gástrico submetidos a cirurgia
com intenção curativa, oriundos de três regiões do Brasil

Apresentação do Projeto:

Avaliar possível relação entre o desfecho qualidade de vida, tipos de hospitais (geral ou de câncer) e
especialidade cirúrgica (Cirurgião Oncológico
versus outras especialidades cirúrgicas) no tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico
submetidos a tratamento cirúrgico com intenção

Objetivo da Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

70.297-400

(61)3550-9167 E-mail: cep@igesdf.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE DO IGESDF ¿ TÉRREO SITUADO NO SETOR MÉDICO HOSPITALAR SUL
ASA SUL

UF: Município:DF BRASILIA
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INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL ¿ IGESDF

Continuação do Parecer: 4.423.307

curativa, utilizando os questionários SF36 e FACT-Ga.
Metodologia Proposta:

Bem dimensionados.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Muito relevante.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Adequados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.
Recomendações:

O cronograma foi atualizado as recomendações sobre riscos atendidas.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O colegiado do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito
Federal (CEP/IGESDF), de acordo com as atribuições definidas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) na
resolução do 466/2012 e na norma operacional 001/2013, em reunião realizada no dia 26/11/2020, deliberou
pela “APROVAÇÃO” do presente protocolo de pesquisa.
O pesquisador deve seguir o disposto no item recomendações e demais aspectos éticos vigentes, emitindo
relatórios parciais semestrais e final sucinto quando da conclusão do projeto, por meio de notificação, via
Plataforma Brasil. Além disso, deve seguir o protocolo como apresentado e aprovado.
Qualquer alteração que seja feita, inclusive se houver necessidade de interrupção da pesquisa, também
deve ser imediatamente comunicada ao CEP/IGESDF, via Plataforma Brasil.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1640294.pdf

12/11/2020
19:38:56

Aceito

Outros termo_coparticip.pdf 12/11/2020
19:38:35

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

70.297-400

(61)3550-9167 E-mail: cep@igesdf.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE DO IGESDF ¿ TÉRREO SITUADO NO SETOR MÉDICO HOSPITALAR SUL
ASA SUL

UF: Município:DF BRASILIA
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INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL ¿ IGESDF

Continuação do Parecer: 4.423.307

Cronograma Cronograma.pdf 12/11/2020
19:29:04

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Formulario_resp_pend_conselho_cientifi
co.pdf

12/11/2020
19:26:36

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_
CEP_4310107.pdf

03/11/2020
19:30:25

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros termo_assinado.pdf 03/11/2020
19:29:50

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Orçamento orcamento.pdf 09/10/2020
19:38:46

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros CV_OLAVO.pdf 09/10/2020
19:29:07

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros CV_GASPAR.pdf 09/10/2020
19:28:02

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Resposta_parecer_4258986.pdf 04/09/2020
18:10:22

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:47:19

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:58

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:45:44

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Oficio_de_encaminhamento.pdf 19/08/2020
07:45:30

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_onus_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:12

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_de_onus.pdf 19/08/2020
07:44:37

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Rodrigo.pdf 19/08/2020
07:44:14

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Renato.pdf 19/08/2020
07:43:59

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Autorizacao_chefe_setor.pdf 19/08/2020
07:43:32

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros sfl.pdf 17/08/2020
17:19:34

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros License_FACT.pdf 17/08/2020
17:15:11

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

70.297-400

(61)3550-9167 E-mail: cep@igesdf.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE DO IGESDF ¿ TÉRREO SITUADO NO SETOR MÉDICO HOSPITALAR SUL
ASA SUL

UF: Município:DF BRASILIA
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INSTITUTO DE GESTÃO
ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL ¿ IGESDF

Continuação do Parecer: 4.423.307

BRASILIA, 26 de Novembro de 2020

Juliana Frossard Ribeiro Mendes
(Coordenador(a))

Assinado por:

Outros sf.pdf 17/08/2020
17:10:33

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros FACT_Ga.pdf 17/08/2020
17:04:20

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 17/08/2020
16:38:48

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior cep_aprovado.pdf 17/08/2020
16:22:06

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_reduzido.pdf 17/08/2020
16:13:04

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

70.297-400

(61)3550-9167 E-mail: cep@igesdf.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CENTRO DE PESQUISA EM SAÚDE DO IGESDF ¿ TÉRREO SITUADO NO SETOR MÉDICO HOSPITALAR SUL
ASA SUL

UF: Município:DF BRASILIA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ESPECIALIDADE DO CIRURGIÃO,
CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM HOSPITAIS GERAIS OU DE CÂNCER E
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM CIRURGIAS PARA
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO COM INTENÇÃO CURATIVA

RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO

Escola Paulista de Medicina

1
36817120.1.3003.5505

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.453.878

DADOS DO PARECER

-Projeto CEP/UNIFESP n:1378/2020  (coparticipante)
-Trata-se de Projeto de DOUTORADO de RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO (Programa de Pós-
graduação em Ciência Cirúrgica Interdisciplinar desta Escola Paulista de Medicina).
-Orientador: Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho; Coorientadora: Profa. Dra. Samantha Mucci,
-Projeto vinculado ao Departamento de Cirurgia, Campus São Paulo, Escola Paulista de Medicina,
UNIFESP.
-Centro Coordenador: FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO;
-Outros Centros coparticipantes:
IMAC- INSTITUTO DE MASTOLOGIA E CLINICAS INTEGRADAS S/S LTDA – EPP; pesquisador
responsável: Rodrigo Nascimento Pinheiro
INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -IHBDF; pesquisador responsável: Rodrigo
Nascimento Pinheiro
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA; pesquisador responsável: OLAVO MAGALHÃES
PICANÇO JUNIOR.

-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

"Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa
(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1640293.pdf, gerado em 1/11/2020)

APRESENTAÇÃO: Objetivos: Avaliar possível relação entre o desfecho qualidade de vida e tipos de
hospitais (geral ou de câncer) e especialidade do cirurgião no tratamento de pacientes com adenocarcinoma
gástrico submetidos a tratamento cirúrgico com intenção curativa.Método: Estudo transversal, com
continuação de análise de banco de dados aprovado com CAAE 55759516.8.0000.5553 (números dos
Pareceres 1.576.222 e 1.863.271) e dos escores questionários Medical Outcomes Study 36 – Item Short
Form Health Survey (MOS-SF36) e Functional Assessment of Cancer Therapy – For Patients with Gastric
Cancer (FACT-Ga), versão 4. Participarão desta pesquisa 104 doentes com adenocarcinoma gástrico
submetidos a cirurgia com intenção curativa, oriundos de três regiões do Brasil. Análises inferenciais serão
empregadas nas comparações Teste de Mann-Whitney49 na comparação entre hospitais gerais (com
equipes especializadas em oncologia) e hospital de câncer, bem como (no hospital de câncer) entre
cirurgiões oncologistas (com residência médica na área) e cirurgiões de outras especialidades (residência
médica em outras especialidades cirúrgicas) e também entre o cirurgião oncologista mais experiente (com
maior tempo de serviço) do hospital de câncer e todos os outros cirurgiões oncologistas e de outras
especialidades desse mesmo hospital e cirurgiões oncologistas dos outros centros, quanto aos escores nos
domínios dos questionários de qualidade de vida FACT-Ga e SF-36 v2.Teste de Kruskal-Wallis49 na
comparação entre hospitais gerais (com equipes especializadas em oncologia) e hospital de câncer, bem
como (no hospital de câncer) entre cirurgiões oncologistas (com residência médica na área) e cirurgiões de
outras especialidades (residência médica em outras especialidades cirúrgicas), quanto aos escores nos
domínios dos questionários de qualidade de vida FACT-Ga e SF-36 v2.Teste t-Student para amostras
independentes na comparação na comparação entre cirurgiões oncologistas e cirurgiões de outras
especialidades (no hospital de câncer), quanto aos escores nos domínios dos questionários de qualidade de
vida FACT-Ga e SF-36 v2 e número de linfonodos ressecados. Análise de Variância (ANOVA) com um Fator
Fixo na comparação entre número de linfonodos ressecados por cirurgiões oncologistas entre os diferentes
centros (hospitais). Comparações múltiplas pelo método de Dunn na comparação de escores de saúde
mental do questionário SF-36 v2 de pacientes operados por cirurgiões oncologistas dos três diferentes
centros. Comparações múltiplas pelo método de Tukey na comparação na comparação dos números de
linfonodos ressecados por cirurgiões oncologistas, nos diferentes centros, além de análise de curvas de
sobrevida.

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

-HIPÓTESE: Estudo transversal, com continuação de análise de banco de dados aprovado com CAAE
55759516.8.0000.5553 (números dos Pareceres 1.576.222 e 1.863.271) e dos escores questionários
Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey (MOS-SF36) e Functional Assessment of
Cancer Therapy – For Patients with Gastric Cancer (FACT-Ga), versão 4. Participarão desta pesquisa 104
doentes com adenocarcinoma gástrico submetidos a cirurgia com intenção curativa, oriundos de três regiões
do Brasil. Análises inferenciais serão empregadas nas comparações Teste de Mann-Whitney49 na
comparação entre hospitais gerais (com equipes especializadas em oncologia) e hospital de câncer, bem
como (no hospital de câncer) entre cirurgiões oncologistas (com residência médica na área) e cirurgiões de
outras especialidades (residência médica em outras especialidades cirúrgicas) e também entre o cirurgião
oncologista mais experiente (com maior tempo de serviço) do hospital de câncer e todos os outros cirurgiões
oncologistas e de outras especialidades desse mesmo hospital e cirurgiões oncologistas dos outros centros,
quanto aos escores nos domínios dos questionários de qualidade de vida FACT-Ga e SF-36 v2.Teste de
Kruskal-Wallis49 na comparação entre hospitais gerais (com equipes especializadas em oncologia) e
hospital de câncer, bem como (no hospital de câncer) entre cirurgiões oncologistas (com residência médica
na área) e cirurgiões de outras especialidades (residência médica em outras especialidades cirúrgicas),
quanto aos escores nos domínios dos questionários de qualidade de vida FACT-Ga e SF-36 v2.Teste t-
Student para amostras independentes na comparação na comparação entre cirurgiões oncologistas e
cirurgiões de outras especialidades (no hospital de câncer), quanto aos escores nos domínios dos
questionários de qualidade de vida FACT-Ga e SF-36 v2 e número de linfonodos ressecados. Análise de
Variância (ANOVA) com um Fator Fixo na comparação entre número de linfonodos ressecados por
cirurgiões oncologistas entre os diferentes centros (hospitais). Comparações múltiplas pelo método de Dunn
na comparação de escores de saúde mental do questionário SF-36 v2 de pacientes operados por cirurgiões
oncologistas dos três diferentes centros. Comparações múltiplas pelo método de Tukey na comparação na
comparação dos números de linfonodos ressecados por cirurgiões oncologistas, nos diferentes centros,
além de análise de curvas de sobrevida

-OBJETIVO PRIMÁRIO: Avaliar possível relação entre o desfecho qualidade de vida, tipos de hospitais
(geral ou de câncer) e especialidade cirúrgica (Cirurgião Oncológico versus outras especialidades cirúrgicas)
no tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico submetidos a tratamento cirúrgico com intenção
curativa, utilizando os questionários SF36 e FACT-Ga.

Objetivo da Pesquisa:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara:
-RISCOS: O estudo não apresenta riscos aos participantes por se tratar apenas de uma análise
RETROSPECTIVA de banco de dados, sem intervenção. Será uma continuação de análise de banco de
dados de estudo aprovado com CAAE 55759516.8.0000.5553 (números dos Pareceres 1.576.222 e
1.863.271)
-BENEFÍCIOS: O presente estudo se reveste de importância, por tentar agregar conhecimento atual ao tema
e contribuir para escolhas consubstanciadas no tratamento desta grave enfermidade, com a facilitação da
avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde (QV), usando esse conhecimento na comparação
específica desse desfecho em centros de tratamento dessa enfermidade (hospitais gerais versus hospital de
câncer) e comparando resultados entre cirurgiões oncológicos versus cirurgiões de outras especialidades,
trazendo ao protagonismo a avaliação do próprio paciente estatisticamente mensurada.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

TIPO DE ESTUDO: Estudo observacional, transversal.

LOCAL: Na UNIFESP: Projeto vinculado ao Departamento de Cirurgia, Campus São Paulo, Escola Paulista
de Medicina, UNIFESP (não haverá inclusão de pacientes)

PARTICIPANTES: Na UNIFESP: não haverá inclusão de pacientes;
Banco de dados: A amostra por conveniência selecionada nesta pesquisa foi composta por 104 pacientes
com adenocarcinoma gástrico submetidos a tratamento cirúrgico com intenção curativa, sendo 23 (22,1%)
provenientes do centro HGA (hospital geral A), 43 (41,3%) do centro HGB (hospital geral B) e 38 (36,5%) do
centro HC (hospital especializado em Oncologia).
-Critério de Inclusão: Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros, com adenocarcinoma gástrico e seus
subtipos, maiores de 18 anos, submetidos a tratamento oncológico, com realização de gastrectomias
parciais ou totais, associadas a suas respectivas linfadenectomias adequadas a padrões descritos em
literatura pertinente, com intenção curativa (segundo as equipes que efetivaram o tratamento), nas quais se
busca obedecer os princípios da cirurgia radical ou R0.
-Critério de Exclusão: Foram excluídos os pacientes que não compreenderam os instrumentos e os
pacientes que se recusaram a participar do estudo.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

PROCEDIMENTOS:
-serão analisados dados de banco de dados e respostas já obtidos após aprovação do Comitê de Ética
(continuação de análise de banco de dados de estudo aprovado com CAAE 55759516.8.0000.5553,
números dos Pareceres 1.576.222 e 1.863.271), intitulado Qualidade de vida dos pacientes com
adenocarcinoma gástrico após tratamento cirúrgico com intenção curativa, realizado de 2016 a 2018.
-os dados obtidos do projeto anterior são aqueles que permitam avaliar possível relação entre o desfecho
qualidade de vida, tipos de hospitais (geral ou de câncer) e especialidade cirúrgica (Cirurgião Oncológico
versus outras especialidades cirúrgicas) no tratamento de pacientes com adenocarcinoma gástrico
submetidos a tratamento cirúrgico com intenção curativa,
 (mais informações, ver projeto detalhado).

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; cópia do cadastro CEP/UNIFESP,
orçamento financeiro e cronograma apresentados. Projeto completo.
2- Propõe dispensa do TCLE. Justificativa: Trata-se de estudo transversal, RETROSPECTIVO, com
continuação de análise de banco de dados aprovado com CAAE 55759516.8.0000.5553 (números dos
Pareceres 1.576.222 e 1.863.271) e dos escores questionários Medical Outcomes Study 36 – Item Short
Form Health Survey (MOSSF36) e Functional Assessment of Cancer Therapy – For Patients with Gastric
Cancer (FACT-Ga), versão 4. Por ser continuação de estudo prévio já autorizado, com análise somente em
banco de dados, sem nenhuma intervenção e pela impossibilidade de novo TCLE por óbito, doença ou
dificuldade de locomoção pela pandemia, solicitamos a dispensa de novo TCLE.
3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:
a)- carta de encaminhamento do pesquisador vinculado à UNIFESP (carta_cep.pdf, postado em 3/11/2020)
b)- parecer de aprovação ética (CAAE 55759516.8.0000.5553 -número do Parecer 1.576.222) do projeto do
qual serão obtidos e analisados os dados (cep_aprovado.pdf

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

Sem pendências
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto original,
incluindo necessárias mudanças no cronograma da pesquisa, deverá ser encaminhada por meio de emenda
pela Plataforma Brasil.
2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais
(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma
Brasil.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1640293.pdf

16/11/2020
14:33:51

Aceito

Outros CADASTRO_CEP_UNIFESP.pdf 16/11/2020
14:32:55

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_
CEP_4310107.pdf

03/11/2020
11:26:06

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros carta_cep.pdf 03/11/2020
11:24:26

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Resposta_parecer_4258986.pdf 04/09/2020
18:10:22

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:47:19

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:58

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:45:44

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Oficio_de_encaminhamento.pdf 19/08/2020
07:45:30

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_onus_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:12

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_de_onus.pdf 19/08/2020
07:44:37

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Rodrigo.pdf 19/08/2020
07:44:14

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO - UNIFESP

Continuação do Parecer: 4.453.878

SAO PAULO, 10 de Dezembro de 2020

Paula Midori Castelo Ferrua
(Coordenador(a))

Assinado por:

Outros CV_Renato.pdf 19/08/2020
07:43:59

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Autorizacao_chefe_setor.pdf 19/08/2020
07:43:32

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros sfl.pdf 17/08/2020
17:19:34

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros License_FACT.pdf 17/08/2020
17:15:11

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros sf.pdf 17/08/2020
17:10:33

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros FACT_Ga.pdf 17/08/2020
17:04:20

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 17/08/2020
16:38:48

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior cep_aprovado.pdf 17/08/2020
16:22:06

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_reduzido.pdf 17/08/2020
16:13:04

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

04.023-900

(11)5571-1062 E-mail: cep@unifesp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

 Rua Botucatu, 740
VILA CLEMENTINO

UF: Município:SP SAO PAULO
Fax: (11)5539-7162
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ - UNIFAP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ESPECIALIDADE DO CIRURGIÃO,
CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM HOSPITAIS GERAIS OU DE CÂNCER E
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM CIRURGIAS PARA
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO COM INTENÇÃO CURATIVA

RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

2
36817120.1.3001.0003

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.557.834

DADOS DO PARECER

Conforme o parecer anterior
Apresentação do Projeto:

Conforme o parecer anterior
Objetivo da Pesquisa:

Conforme o parecer anterior
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Pesquisa relevante e exequível
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Termos de acordo
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem recomendações
Recomendações:

Sem pendências
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

68.902-280

(96)4009-2805 E-mail: cep@unifap.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia Juscelino Kubistcheck de Oliveira - Km.02
Bairro Universidade

UF: Município:AP MACAPA
Fax: (96)4009-2804
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ - UNIFAP

Continuação do Parecer: 4.557.834

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1640292.pdf

28/12/2020
16:57:38

Aceito

Outros RESPOSTA_CEP_UNIFAP.pdf 28/12/2020
16:56:28

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade_jau.pdf 28/12/2020
16:31:35

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Termo_de_Coparticipacao_IGESDF.pdf 28/12/2020
16:26:44

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Autorizacao_chefe_setor_jau.pdf 28/12/2020
16:25:47

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros autorizacao_EPM.pdf 28/12/2020
16:24:46

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros FOLHA_ROSTO.pdf 28/12/2020
16:21:52

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros compromisso_amapa.pdf 28/12/2020
16:19:05

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Orçamento Declaracao_de_onus_Jau.pdf 28/12/2020
16:13:01

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Orçamento onus_Amapa.pdf 28/12/2020
16:12:16

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Declaração de
concordância

concordancia_AMAPA.pdf 28/12/2020
16:08:56

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_
CEP_4453878.pdf

28/12/2020
16:02:23

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_
JAU_4310107.pdf

28/12/2020
16:01:57

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_
CEP_4423307.pdf

28/12/2020
16:01:21

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Cronograma Cronograma_AMAPA.pdf 28/12/2020
15:59:49

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Resposta_parecer_4258986.pdf 04/09/2020 RODRIGO Aceito

68.902-280

(96)4009-2805 E-mail: cep@unifap.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia Juscelino Kubistcheck de Oliveira - Km.02
Bairro Universidade

UF: Município:AP MACAPA
Fax: (96)4009-2804
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ - UNIFAP

Continuação do Parecer: 4.557.834

Outros Resposta_parecer_4258986.pdf 18:10:22 NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:47:19

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:58

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:45:44

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Oficio_de_encaminhamento.pdf 19/08/2020
07:45:30

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_onus_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:12

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_de_onus.pdf 19/08/2020
07:44:37

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Rodrigo.pdf 19/08/2020
07:44:14

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Renato.pdf 19/08/2020
07:43:59

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Autorizacao_chefe_setor.pdf 19/08/2020
07:43:32

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros sfl.pdf 17/08/2020
17:19:34

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros License_FACT.pdf 17/08/2020
17:15:11

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros sf.pdf 17/08/2020
17:10:33

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros FACT_Ga.pdf 17/08/2020
17:04:20

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 17/08/2020
16:38:48

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior cep_aprovado.pdf 17/08/2020
16:22:06

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_reduzido.pdf 17/08/2020
16:13:04

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

68.902-280

(96)4009-2805 E-mail: cep@unifap.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia Juscelino Kubistcheck de Oliveira - Km.02
Bairro Universidade

UF: Município:AP MACAPA
Fax: (96)4009-2804
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAPÁ - UNIFAP

Continuação do Parecer: 4.557.834

MACAPA, 25 de Fevereiro de 2021

RAPHAELLE SOUSA BORGES
(Coordenador(a))

Assinado por:

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

68.902-280

(96)4009-2805 E-mail: cep@unifap.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rodovia Juscelino Kubistcheck de Oliveira - Km.02
Bairro Universidade

UF: Município:AP MACAPA
Fax: (96)4009-2804
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HOSPITAL AMARAL
CARVALHO / FUNDAÇÃO DR.

AMARAL CARVALHO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ESPECIALIDADE DO CIRURGIÃO,
CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM HOSPITAIS GERAIS OU DE CÂNCER E
QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM CIRURGIAS PARA
ADENOCARCINOMA GÁSTRICO COM INTENÇÃO CURATIVA

RODRIGO NASCIMENTO PINHEIRO

FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

2
36817120.1.0000.5434

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 4.310.107

DADOS DO PARECER

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE ESPECIALIDADE DO CIRURGIÃO, CENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
EM HOSPITAIS GERAIS OU DE CÂNCER E QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM
CIRURGIAS PARA ADENOCARCINOMA GÁSTRICO COM INTENÇÃO CURATIVA

Apresentação do Projeto:

Não se aplica a atual avaliação, que trata de solução de pendências.
Objetivo da Pesquisa:

Não se aplica a atual avaliação, que trata de solução de pendências.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Não se aplica a atual avaliação, que trata de solução de pendências.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Não se aplica a atual avaliação, que trata de solução de pendências.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não se aplica a atual avaliação, que trata de solução de pendências.
Recomendações:

O autor da proposição esclarece as dúvidas e atualiza a documentação.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

17.210-120

(14)3602-1194 E-mail: cep.aurea@amaralcarvalho.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua das Palmeiras, 89
VILA ASSIS

UF: Município:SP JAU
Fax: (14)3602-1207
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HOSPITAL AMARAL
CARVALHO / FUNDAÇÃO DR.

AMARAL CARVALHO
Continuação do Parecer: 4.310.107

Pendência solucionada.

O colegiado acompanha parecer do relator.

Informamos que nenhum dos pesquisadores envolvidos no estudo participou da votação.

Aproveito para recordar-lhe do compromisso e obrigatoriedade de encaminhar ao CEP os Relatórios
Semestrais referentes à evolução do estudo e Relatório Final do projeto contendo os resultados da
pesquisa.

Qualquer alteração nos termos contido no TCLE exigirá nova apresentação e novo consentimento dos
participantes.

Qualquer alteração/emenda o projeto deverá passar novamente por apreciação deste Comitê de Ética em
Pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1613090.pdf

04/09/2020
18:15:48

Aceito

Outros Resposta_parecer_4258986.pdf 04/09/2020
18:10:22

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 19/08/2020
07:47:29

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_de_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:47:19

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:58

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Termo_confidencialidade.pdf 19/08/2020
07:45:44

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Oficio_de_encaminhamento.pdf 19/08/2020
07:45:30

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_onus_Renato.pdf 19/08/2020
07:45:12

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Declaracao_de_onus.pdf 19/08/2020 Bruno Fernando da Aceito

17.210-120

(14)3602-1194 E-mail: cep.aurea@amaralcarvalho.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua das Palmeiras, 89
VILA ASSIS

UF: Município:SP JAU
Fax: (14)3602-1207
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HOSPITAL AMARAL
CARVALHO / FUNDAÇÃO DR.

AMARAL CARVALHO
Continuação do Parecer: 4.310.107

JAU, 30 de Setembro de 2020

Osvaldo Contador Junior
(Coordenador(a))

Assinado por:

Outros Declaracao_de_onus.pdf 07:44:37 Silva Aceito
Outros CV_Rodrigo.pdf 19/08/2020

07:44:14
Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros CV_Renato.pdf 19/08/2020
07:43:59

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros Autorizacao_chefe_setor.pdf 19/08/2020
07:43:32

Bruno Fernando da
Silva

Aceito

Outros sfl.pdf 17/08/2020
17:19:34

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros License_FACT.pdf 17/08/2020
17:15:11

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros sf.pdf 17/08/2020
17:10:33

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Outros FACT_Ga.pdf 17/08/2020
17:04:20

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

projeto.pdf 17/08/2020
16:38:48

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Parecer Anterior cep_aprovado.pdf 17/08/2020
16:22:06

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_reduzido.pdf 17/08/2020
16:13:04

RODRIGO
NASCIMENTO
PINHEIRO

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

17.210-120

(14)3602-1194 E-mail: cep.aurea@amaralcarvalho.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua das Palmeiras, 89
VILA ASSIS

UF: Município:SP JAU
Fax: (14)3602-1207

Página 03 de  03



 

 
 

 
 

Anexo 2 - Licença para uso de questionário FACT-Ga 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 3 - Licença para uso de questionário MOS-SF36 
 

 
 



 

 
 

 
Anexo 4 - Questionário FACT-Ga 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Anexo 5 - Questionário MOS-SF36 
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