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1. Objetivos 

Alterações do sono são um dos sintomas mais 
frequentes entre pacientes oncológicos, 
especialmente em doentes com câncer de 
mama, podendo ter um grande impacto na 
funcionalidade física, social, emocional e 
cognitiva, além de trazer prejuízos à qualidade 
de vida destas mulheres. Devido à falta de 
estudos que explorem o tema, principalmente 
na literatura nacional, o objetivo deste estudo 
foi verificar a prevalência e a intensidade de 
distúrbios do sono entre mulheres com câncer 
de mama e comparar o prejuízo de sono entre 
mulheres com e sem alteração de 
funcionalidade.  

2. Métodos 

Estudo transversal e de prevalência. A amostra 
de conveniência foi composta por 163 mulheres 
com câncer de mama, provenientes de serviços 
de saúde públicos e privados, em diferentes 
fases da doença e do tratamento. As variáveis 
de interesse eram sono e funcionalidade, 
avaliados por meio de dois itens na ficha de 
identificação (“Prejuízo de sono na última 
semana?” e pela escala visual numérica, 
indicando a magnitude dessa alteração), da 
questão nº 16 do Inventário de Depressão de 
Beck (IDB) [1] e pelo Karnofsky Performance 
Scale (KPS) [2].  

3. Resultados 

A idade média das participantes foi de 57,1 
anos (DP=10,0) e pouco mais da metade da 
amostra (55%) tinha companheiro. A maioria 
das mulheres (38,7%) apresentava 
estadiamento clínico II, e quase ¼ da amostra 
(23,4%) tinha estadio IV. Aproximadamente 1/3 
das participantes (34,8%) não estava em 
tratamento no momento da avaliação. Entre as 
que faziam tratamento, 34,8% faziam 
quimioterapia. A prevalência de distúrbios do 
sono foi de 48,5% de acordo com a questão da 

ficha de identificação [IC: 95%: 40,6 – 56,4].  
Quanto à questão 16 do IDB, verificou-se que 
58,6% da amostra tinha algum tipo de prejuízo 
do sono. Quanto à magnitude, verificou-se que 
41,1% das mulheres apresentaram alterações 
de moderadas a intensas, sendo a média 2,8 
(DP=3,2). Doze mulheres apresentaram 
KPS<70%. A funcionalidade média das 
mulheres foi de 89,9 (DP=13,4). Por meio do 
Teste de Spearman, verificou-se que não há 
correlação entre o prejuízo de sono e 
funcionalidade, havendo apenas uma tendência 
de associação (p=0,067). Entretanto, quando 
realizado o teste de Pearson entre a alteração 
de sono avaliada pela questão 16 do IDB e a 
funcionalidade, verificou-se que há uma 
associação com significância estatística entre 
as duas variáveis (p=0,004). 

4. Conclusão 

Aproximadamente metade das mulheres com 
câncer de mama apresenta algum tipo de 
alteração do sono, o que pode acarretar em 
prejuízo de funcionalidade clinicamente 
importante, dificultando a realização das 
atividades de vida diária, de trabalho ou até 
mesmo daquelas relacionadas ao seu 
autocuidado. Entretanto, alterações de 
funcionalidade não estão necessariamente 
relacionadas a distúrbios do sono. Elas podem 
ser decorrentes das limitações que a doença 
ou o tratamento trazem.   
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