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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Carolinne Barros Moreas. Avaliação da caquexia no câncer de pâncreas: Uma 
revisão sistemática. 2022. 43. Monografia. (Especialização em Oncologia) – Hospital Central 
do Exército. Rio de Janeiro, 2022. 

 

 
O câncer de pâncreas (CP) mais comumente encontrado é o adenocarcinoma ductal 
pancreático, correspondendo a 90% dos casos diagnosticados. Grande parte dos pacientes 

portadores de CP cursa com desnutrição devido à má absorção de nutrientes, anorexia 
induzida pelo próprio tumor e aumento das necessidades energéticas, resultando em perda 
ponderal. Dessa forma, pacientes com perda contínua de peso podem desenvolver uma 

condição denominada caquexia. A presente revisão sistemática tem como objetivo central 
identificar os estudos que avaliaram caquexia em pacientes com diagnóstico de CP. A pesquisa 
foi realizada de acordo com os critérios do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses (PRISMA). A avaliação da qualidade dos estudos de coorte ou transversal 
e estudos provenientes de ensaio clínico foi realizada por um revisor independente. A 
prevalência de caquexia variou de 23,1% a 90% (média de 57,2%) nos 16 estudos selecionados. 
O estudo de referência para o diagnóstico de caquexia mais citado foi o consenso de Fearon 
e colaboradores (2011), correspondendo a 81,25% dos artigos. Quatro estudos utilizaram 
referências mais antigas e pouco referenciadas na prática, dentre elas a de Douglas e McMillan 
(2014), Fitzsimmons et al. (1999), Bachmann et al. (2009) e Ribaudo et al. (2000). Os desfechos 
e sintomas da caquexia encontrados foram: sobrevida global menor comparada aos pacientes 
sem caquexia; maior probabilidade de serem encaminhados para alguma intervenção; maior 
risco de mortalidade devido a perda de massa muscular e adiposa; maior dor basal e maior 
concentração de interleucina-8; diminuição da concentração sanguínea de albumina e 
aumento da adiponectina; aumento da concentração de proteína C reativa; menor sobrevida 
média em pacientes caquéticos; menores níveis de colesterol total e LDL; menor ingestão 
alimentar e aumento da intensidade de sintomas e anorexia. Apesar dos diferentes métodos 
disponíveis na literatura para o diagnóstico da caquexia em pacientes com CP, há uma 
similaridade nas ferramentas utilizadas, visto que parâmetros como inflamação, baixa 
ingestão alimentar e perda de peso estão presentes nos diferentes métodos utilizados para o 

diagnóstico dessa síndrome nesses pacientes. Visto que a prevalência de caquexia em 
pacientes com CP é elevada, são necessários mais estudos neste âmbito, a fim de padronizar 
e facilitar o diagnóstico e serem adotadas medidas preventivas ou curativas mais precoce e 
assertivamente nesses pacientes. 

Palavras-chave: Neoplasia pancreática. Caquexia. perda de peso. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

OLIVEIRA, Carolinne Barros Moreas. Assessment of cachexia in pancreatic cancer: A systematic 
review. 2022. 43. Monography. (Oncology) – Army Central Hospital. Rio de Janeiro, 2022. 

 
The most commonly found pancreatic câncer (PC) is pancreatic ductal adenocarcinoma, 
corresponding to 90% of diagnosed cases, affecting most often the right side. Most patients 

with PC are undergoing malnutrition due to nutrient malabsorption, anorexia induced by the 
tumor itself and increased energy needs, resulting in weight loss. Thus, patients with 
continuous weight loss may develop a condition called cachexia. The present systematic 
review aims to identify the studies that evaluated cachexia in patients diagnosed with PC and 
was performed according to the criteria of preferred reporting items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses. The evaluation of the quality of cohort or cross-sectional studies and 
studies from clinical trials was performed by an independent reviewer. The prevalence of 
cachexia ranged from 23.1% to 90% in the 16 selected studies. The reference study for the 
diagnosis of cachexia was the consensus of Fearon et al. (2011), corresponding to 81.25% of 
the articles. Four studies chose to use older references and little referenced in practice, among 
them Douglas and McMillan (2014), Fitzsimmons et al. (1999), Bachmann et al. (2009) and 

Ribaudo et al. (2000). The effects and symptoms of cachexia found were: lower overall survival 
compared to patients without cachexia; more likely to be referred for some intervention; 
increased risk of mortality due to loss of muscle mass and adipose; greater basal pain and 

higher concentration of interleukin-8; decreased blood concentration of albumin and 
increased adiponectin; increased concentration of C-reactive protein; lower mean survival in 
caquechtic patients; lower levels of total cholesterol and LDL; lower food intake and increased 

intensity of symptoms and anorexia. Despite the different methods available at the literature 
for the diagnosis of cachexia in patients with PC, there is a similarity in the tools used, since 
parameters such as inflammation, low food intake and weight loss are present in the different 
methods used for the diagnosis of this syndrome in these patients. Since the prevalence of 
cachexia in patients with PC is high, further studies are needed in this context in order to 
standardize and facilitate diagnosis and be adopted preventive or curative measures earlier 
and assertively in these patients. 

 

Keywords: Pancreatic neoplasms. Cachexia. Weight loss.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer é caracterizado por mais de 100 tipos diferentes de doenças malignas que 

têm em comum o crescimento desordenado de células. Dentre elas está o câncer de pâncreas 

(CP), em que o tipo mais comumente encontrado é o adenocarcinoma ductal pancreático, 

correspondendo a 90% dos casos diagnosticados, afetando na maioria das vezes o lado direito 

do órgão (INCA, 2021). 

Embora ainda não se compreendam plenamente as causas do CP, alguns fatores de 

risco são identificados como predisposição genética (10 a 15% dos casos), sendo a maioria dos 

casos secundários a fatores ambientais e/ou comportamentais como: idade, tabagismo, 

obesidade e diabetes (INCA, 2021). 

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Estudo de Carga 

Global de Doenças de 2017, houve 448.000 casos incidentes de CP em todo o mundo, dos 

quais 232.000 foram no sexo masculino, sendo a sétima causa principal de morte por câncer 

em homens e mulheres a nível mundial, afetando majoritariamente indivíduos que habitam o 

ocidente ou áreas mais industrializadas (GBD, 2017). No Brasil, o CP também possui alto índice 

de mortalidade, sendo responsável por cerca de 2% de todos os tipos de cânceres 

diagnosticados e por 4% do total de mortes causadas por essa doença. Além disso, 

informações sobre a mortalidade conforme a localização primária do tumor mostram que o 

CP é o sétimo tipo de câncer que mais mata entre os homens, ficando em quinto lugar entre 

as mulheres (BRASIL, 2020). Isso pode ser explicado por se tratar de um tumor de difícil 

diagnóstico precoce e com grande capacidade metastática, apresentando um pior prognóstico 

(WANG et al., 2018). Com relação a incidência de CP no mundo, a União Internacional para o 

Controle do Câncer traz dados que mostram que a incidência da doença aumenta conforme o 

avanço da idade, afetando 10/100.000 habitantes entre 40 e 50 anos e 116/100.000 

habitantes entre 80 e 85 anos (INCA, 2021).  

No que se refere às funções e localização anatômica, o pâncreas é uma glândula 

localizada no retroperitônio (região posterior ao estômago e intestino) junto ao duodeno, que 

apresenta funções endócrinas e exócrinas. Com relação a porção endócrina, essa é 

responsável pela produção de insulina e glucagon. Já a porção exócrina possui a função de 

produzir enzimas digestivas, auxiliando na digestão e absorção dos alimentos pelo organismo. 

Além disso, o órgão é dividido em cabeça, colo pancreático, corpo e cauda (KRAUSE, 2018). 
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Como citado anteriormente, o tipo mais comum de câncer localizado no pâncreas é o 

adenocarcinoma, que tem origem nas células que revestem os ductos por onde as enzimas 

digestivas percorrem seu caminho para serem liberadas (DHILLON; BETANCOURT, 2020). 

Embora o tumor não tenha sintomas específicos, alguns sinais da doença podem ser 

observados, como: icterícia, urina escura e fezes claras, dor abdominal ou na lombar, sensação 

de plenitude, perda de apetite, náuseas e/ou vômitos e perda ponderal não intencional 

(PORTA, 2005). O diagnóstico precoce desse tipo de câncer é possível em apenas parte dos 

casos, pois a maioria só apresenta sinais e sintomas em fases mais avançadas da doença  (NICE, 

2015). 

Grande parte dos pacientes portadores de CP cursa com desnutrição devido à má 

absorção de nutrientes, anorexia induzida pelo próprio tumor e aumento das necessidades 

energéticas, resultando em perda ponderal (GILLILAND et al.,2017). Outros sintomas 

relacionados à doença que contribuem com essa perda de peso são dores abdominais, 

saciedade precoce, náuseas e vômitos (FERRUCCI et al., 2011). Cerca de um terço dos 

pacientes cursam com uma perda de peso de mais de 10% de seu peso corporal inicial antes 

do diagnóstico da doença (GÄRTNER et al., 2016) e mais de 80% dos pacientes sofrem essa 

perda significativa no momento do diagnóstico (BYE et al., 2013). Dessa forma, pacientes com 

perda contínua de peso podem desenvolver uma condição denominada caquexia (EVANS et 

al., 2008). 

Ao longo dos últimos anos, surgiram diferentes definições e critérios de diagnóstico 

para caquexia, porém, atualmente, a de Fearon e colaboradores (2011) é a referência mais 

conhecida.  Segundo os autores, caquexia é definida como “uma síndrome multifatorial 

caracterizada por uma perda contínua de massa muscular esquelética (com ou sem perda de 

massa de gordura) que não pode ser totalmente revertida por suporte nutricional 

convencional, levando a um comprometimento funcional progressivo”. É diagnosticada 

quando há uma perda de peso ≥5% nos últimos seis meses ou presença de índice de massa 

corporal (IMC) <20 kg/m² com perda de peso contínua >2% ou sarcopenia associada a perda 

de peso contínua >2%. Além da definição em si, esses autores desmembram a síndrome em 

mais dois estágios: pré-caquexia e caquexia refratária. A pré-caquexia pode ser definida como 

perda de peso ≤5% associada a anorexia e mudança no metabolismo (um exemplo é a 

diminuição de tolerância à glicose) e a caquexia refratária é caracterizada pela presença de 

doença muito avançada e que não responde ao tratamento antineoplásico, associada a um 
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ativo catabolismo, sendo assim, o paciente apresenta baixo performance status (3 ou 4) e 

expectativa de vida menor que três meses. Os autores ainda definem uma série de pontos a 

serem observados para diagnosticar pacientes com essa síndrome, como: presença de 

anorexia ou diminuição da ingestão alimentar, presença de inflamação sistêmica, massa e 

força muscular e os efeitos funcionais e psicossociais. 

Com relação à avaliação da ingestão alimentar, esta deve ser realizada de forma 

rotineira (TAN et al., 2014), já que é sabido que a ingestão insuficiente é um fenômeno comum 

em pacientes oncológicos, sendo assim, o rastreamento nutricional é fundamental (NI et al., 

2020). Alguns instrumentos são validados para avaliar a ingestão alimentar e são práticos para 

o uso rotineiro na prática clínica, como a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio 

Paciente (ASG-PPP) (OTTERY, 1996) e a Mini Avaliação Nutricional (MAN) (VELLAS et al., 1999).  

Quando se trata de inflamação sistêmica, os biomarcadores ainda são motivo de uma 

vasta discussão na literatura, devido a uma grande variedade de marcadores inflamatórios e 

citocinas que estão potencialmente ligados à caquexia, incluindo hemoglobina, albumina, 

proteína C-reativa (PCR), grelina, adiponectina, leptina, fator de crescimento semelhante à 

insulina 1 (IGF-1), interleucina 1 (IL-1), interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-α (TNF-

α) (NI et al., 2020). De acordo com Evans et al. (2008), PCR >5.0 mg/L, IL-6 >4.0 pg/mL, 

hemoglobina <12 g/dL e albumina <3.2 g/dL podem ser considerados como critério de 

diagnóstico para caquexia. Contudo, o índice mais amplamente utilizado atualmente é o valor 

de PCR (FEARON et al., 2011). 

Para avaliação da massa e força muscular esquelética, existem opções diversas. 

Quando se trata da mensuração da quantidade de massa muscular é indicado, por ordem de 

preferência, de acordo com o Fearon et al. (2011), tomografia computadorizada (TC) ou 

ressonância magnética (RM), densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), 

antropometria (área muscular do braço) e, por último, análise de bioimpedância (BIA). Para 

avaliação da força foi preconizado o teste de força de preensão manual através do 

dinamômetro. É sabido que na prática clínica, na maioria das vezes, não é possível realizar 

alguns exames citados, como a TC, RM, DEXA e BIA, como forma de mensurar a quantidade 

muscular, devido ao difícil acesso, alto custo e questões éticas quando envolvem exames 

radioativos. Como forma alternativa, existem os exames antropométricos. A área muscular do 

braço, que está inclusa no Consenso como forma de mensurar a massa muscular, pode ser 

calculada quando se possui valores de medidas do perímetro do braço (PB) (CALLAWAY et al., 
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1988) e valores de dobra cutânea tricipital (DCT) (HANRISSON et al., 1988), através da fórmula: 

[CB (mm) – (π x PCT)]² / 4π – 6,5 (para mulheres) e [CB (mm) – (π x PCT)]² / 4π – 10,0 (para 

homens) (HEYMSFIELD et al., 1982). 

 Para avaliação dos efeitos funcionais provocados pela caquexia, o instrumento mais 

apropriado é o European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire (EORTC - QLQ C30) (FEARON et al., 2011). Ele consiste em um questionário de 

qualidade de vida geral, multidimensional, auto administrável e contém 30 questões que 

avaliam o paciente nas suas duas últimas semanas (KLEE, GROENVOLD e MACHIN, 1997). Um 

segundo instrumento que pode ser utilizado, como citado no estudo de Fearon e 

colaboradores (2011), é o de atividade relatada pelo médico (por exemplo, Karnofsky), 

seguido por metodologias objetivas, como medidor de atividades e listas de verificação de 

atividades específicas. O efeito psicossocial da caquexia também deve ser avaliado 

rotineiramente por perguntas como: "quanto você se sente angustiado com sua incapacidade 

de comer?” ou “você já experimentou sentimentos de pressão, culpa ou estresse em relação 

à ingestão alimentar e emagrecimento?” (FEARON et al., 2011). 

Além da definição proposta por Fearon e colaboradores (2011), outros critérios de 

diagnóstico estão descritos na literatura. De acordo com Evans e colaboradores (2008), 

caquexia pode ser diagnosticada a partir de uma perda ponderal de pelo menos 5% nos 

últimos 12 meses (ou menor período) ou IMC menor que 20 kg/m² (com presença de doença 

subjacente) associado a três dos cinco parâmetros: diminuição de força muscular, fadiga, 

anorexia, baixo índice de massa livre de gordura e bioquímica anormal (aumento de PCR e IL-

6, hemoglobina <12 g/dL, albumina <3,2 g/dL). 

Na literatura constam ainda as definições propostas por Bozzeti e Mariani (2009) que 

caracterizam a caquexia por uma perda de peso ≥10% associada a anorexia, fadiga  ou 

saciedade precoce; e a de Martins e colaboradores (2015), que a define como uma 

combinação de IMC e percentual de perda de peso com gradação de 0 a 4, onde quanto maior 

o grau pior é o estado nutricional. Essa gradação foi relacionada à caquexia e seus sintomas 

(redução da ingestão alimentar, anorexia, redução do status de desempenho e aumento da 

fadiga). Por fim, pode-se considerar ainda o diagnóstico de caquexia quando: PCR >10 mg/L 

ou leucócitos >11.000 células/L ou albumina <3,5 g/dL ou hemoglobina <12 mg/dL, associado 

a ingestão alimentar diminuída, perda de peso grave ou significativa e baixa capacidade 

funcional (VIGANO et al., 2017). 
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A caquexia presente no paciente oncológico está relacionada a um mau prognóstico, 

redução da qualidade de vida, redução da tolerância e eficácia ao tratamento antineoplásico 

e risco aumentado de óbito (FEARON et al., 2011). Estudos mostram que a diminuição de 

massa muscular é um preditor independente para imobilidade e mortalidade (PRADO et al., 

2008; DEWYS et al., 1980). Além disso, essa depleção torna os pacientes mais propensos aos 

efeitos tóxicos da terapia antineoplásica, fazendo, muitas vezes, com que tenham que 

diminuir a dose medicamentosa ou até mesmo levar a interrupção do tratamento (PRADO et 

al., 2009).  

No que se refere à prevalência de caquexia nos pacientes diagnosticados com CP pode-

se observar uma prevalência de até 80%, além disso, é possível observar os efeitos sistêmicos 

dessa síndrome mais exacerbados nesses pacientes (BACHMANN et al., 2013). Além disso, a 

caquexia está associada à redução da sobrevida, doença mais progressiva e taxas mais 

elevadas de doença metastática (BACHMANN et al., 2008). 

Com base no exposto acima, observa-se que na literatura há uma variedade de 

definições e critérios de diagnóstico de caquexia que contemplam diferentes ferramentas ou 

métodos, o que pode levar à uma falta de unicidade na definição do diagnóstico. Além disso, 

pacientes com tumor de pâncreas possuem alta prevalência de caquexia alinhada aos seus 

efeitos prejudiciais exacerbados, independentemente do método de diagnóstico escolhido. 

Contudo, embora seja observada uma alta prevalência de caquexia, não existe na literatura 

um critério bem definido para diagnosticar assertivamente a caquexia do câncer na prática 

clínica. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Visto que a literatura científica traz dados importantes sobre a elevada prevalência de 

caquexia em pacientes diagnosticados com câncer de pâncreas e que essa síndrome está 

relacionada a um pior desfecho, é necessário a investigação da condição nutricional dos 

indivíduos com câncer de pâncreas, permitindo aos profissionais da área da saúde 

conhecer e abordar as modificações nutricionais, proporcionando tomadas de decisões 

terapêuticas precoces, mais assertivas e com maior potencialidade de gerar benefícios 

clínicos e de qualidade de vida aos pacientes. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma Revisão Sistemática da Literatura com o objetivo de identificar os estudos 

que avaliaram caquexia em pacientes com diagnóstico de câncer de pâncreas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar, através dos estudos, quais ferramentas ou métodos foram utilizados 

para o diagnóstico de caquexia em pacientes com câncer de pâncreas; 

● Descrever a prevalência de caquexia nos pacientes com câncer de pâncreas; 

● Identificar os principais desfechos relacionados à caquexia presentes nos pacientes 

com câncer de pâncreas. 
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4 MÉTODOS 

 

Esta revisão sistemática da literatura foi realizada de acordo com os critérios do 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 

2009). A busca dos artigos foi feita entre março e maio de 2021, por um único pesquisador, 

que realizou a pesquisa bibliográfica no PubMed, LILACS, Medline e Cochrane. As palavras-

chave utilizadas foram pancreatic neoplasms OR pancreatic cancer AND cachexia OR wasting 

syndrome. Com base nos títulos e resumos, as publicações de interesse foram recuperadas na 

íntegra para avaliação por um revisor independente. A opinião de um segundo revisor foi 

consultada quando necessário. 

 Os critérios de inclusão foram: (1) artigos originais, (2) artigos que tinham um 

resumo online disponível, (3) artigos que usaram um desenho de coorte, transversal ou ensaio 

clínico que continham pacientes com 18 anos de idade ou mais, diagnosticados com câncer 

de pâncreas em qualquer estágio e que estavam em tratamento ou não e (4) artigos que 

utilizaram algum método ou ferramenta para diagnóstico de caquexia no paciente com CP. 

 Com relação aos critérios de exclusão, foram estes: (1): ano de publicação, (2) não 

ter resumo online disponível e (3) artigos não originais. 

 Os dados extraídos dos artigos foram: (1) autor/ano de publicação; (2) país de 

pesquisa; (3) idade dos participantes; (4) tamanho da amostra; (5) objetivos; (6) método 

diagnóstico utilizado para avaliar caquexia; e (7) resultados; Divergências foram resolvidas por 

consenso.  

 

4.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA 

 

A avaliação da qualidade dos estudos de coorte ou transversal foi realizada por dois 

revisores independentes usando a escala de Newcastle-Ottawa. Essa escala consiste em três 

critérios: (1) seleção, (2) comparabilidade e (3) avaliação dos resultados (WELLS et al., 2013). 

Os estudos foram classificados como de alta (7-9 pontos), moderada (4-6 pontos) e baixa (<3 

pontos) qualidade. 

Com relação a qualidade dos estudos provenientes de ensaio clínico, essa também foi 

realizada por dois revisores independentes e foi avaliada através de uma ferramenta de 

avaliação de risco de viés da Colaboração Cochrane, contendo sete domínios que avaliam viés 
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de seleção, viés de performance, viés de detecção, viés de atrito, viés de relato e outros vieses, 

que podem comprometer a validade interna de um ensaio clínico (CARVALHO et al., 2013). 
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5 RESULTADOS 

 

 A busca realizada nas quatro diferentes bases de dados resultou em 16.870 artigos 

encontrados. Deste total, apenas 16 estudos foram selecionados para compor esta revisão. 

Foi observado que, após aplicação dos primeiros critérios de elegibilidade, mais da metade 

dos artigos previamente encontrados não puderam ser contemplados (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma de seleção de artigos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

A Tabela 1 descreve os artigos selecionados (n=16) com relação aos autores, ano de 

publicação, origem, idade dos participantes, tamanho da amostra e qualidade dos estudos de 
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coorte ou transversal. Com relação aos países de origem, a maior parte dos estudos foi 

realizada nos Estados Unidos (18,75%) e na Alemanha (31,25%). No que se refere ao tamanho 

da amostra e idade dos participantes, um total de 1703 indivíduos foram incluídos nos estudos 

com idades entre 25 e 88 anos (média de 65,9 anos). Com relação à avaliação da qualidade 

dos estudos de coorte ou transversal, observou-se que a maioria dos artigos apresentaram 

alta qualidade (84,6%) (Tabela 1). 

O quadro 1 traz a síntese da avaliação de viés de estudos provenientes de ensaio 

clínico. Apenas um estudo (DIJIK et al., 2015) apresentou maior quantidade de viés incerto, e 

pôde-se observar um risco incerto com relação ao cegamento dos avaliadores nos três estudos 

selecionados para compor esta revisão.  

 

Quadro 1 - Síntese da avaliação de viés em estudos provenientes de ensaio clínico. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Legenda: 1= Geração da sequência aleatória; 2= Ocultação de alocação; 3= Cegamento de participantes e 

profissionais; 4= Cegamento dos avaliadores; 5= Relato de desfecho incompleto; 6= Relato de desfecho coletivo; 

7= Outras fontes de viés; (+) Baixo risco; (-): Alto risco; (?): risco incerto. 

 

A Tabela 2 descreve os autores e os respectivos critérios de diagnóstico utilizados nos 

estudos para definir a caquexia. O estudo de referência para o diagnóstico de caquexia mais 

citado foi o consenso de Fearon e colaboradores (2011), correspondendo a 81,25% dos 

artigos. Quatro estudos, dentre os 16 aqui expostos, optaram por utilizar referências mais 

antigas e pouco referenciadas na prática, dentre elas a de Douglas e McMillan (2014), 

Fitzsimmons et al. (1999), Bachmann et al. (2009) e Ribaudo et al. (2000). O estudo de Fujiwara 

e colaboradores (2014) citou o Fearon como referência, porém utilizou outros critérios para 

realizar o diagnóstico de caquexia, que não estão descritos no consenso. Já o trabalho de 

Wesseltoft-Rao e colaboradores (2015) comparou os dois estudos de Fearon (2006 e 2011) 

Estudos 

Avaliação da qualidade dos estudos de acordo com a ferramenta 
Colaboração Cochrane 

1 2 3 4 5 6 7 

Werner et al., 2017 + + + ? - + + 

Kraft et al., 2012 + + ? ? + + - 

Dijk et al., 2015 ? ? ? ? ? + + 
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que trazem diferentes critérios para diagnóstico de caquexia. Por fim, Bye e colaboradores 

(2012) trouxeram comparações entre os critérios utilizados por Fearon e colaboradores (2011) 

com um estudo mais atual, descrito por Douglas e McMillan (2014). 

O quadro 2 descreve os objetivos, critérios de diagnóstico para a caquexia, resultados 

(relacionados à caquexia), além da prevalência e efeitos da caquexia nos indivíduos estudados. 

A prevalência de caquexia variou de 23,1% a 90% nos 16 estudos selecionados (média de 

57,2%). Quatros, dos 16 estudos, não avaliaram a prevalência de caquexia (Naumann et al., 

2019; Werner et al., 2017; Bye et al., 2016 e Ferrucci et al., 2011).  De acordo com a tabela, os 

efeitos e sintomas da caquexia encontrados foram: sobrevida global menor comparada aos 

pacientes sem caquexia; maior probabilidade de serem encaminhados para alguma 

intervenção; maior risco de mortalidade devido a perda de massa muscular e adiposa; maior 

dor basal e maior concentração de interleucina-8; diminuição da concentração sanguínea de 

albumina e aumento da adiponectina; aumento da concentração de proteína C reativa; menor 

sobrevida média em pacientes caquéticos; menores níveis de colesterol total e LDL; menor 

ingestão alimentar e aumento da intensidade de sintomas e anorexia. 
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Tabela 1 - Descrição dos estudos quanto aos autores, ano de publicação, origem, idade dos participantes, tamanho da amostra e qualidade dos estudos de coorte ou transversal. 

ID Autor/Ano Origem Idade (anos) N Qualidade dos 
Estudos 

1 Carnie et al., 2020 Reino Unido 67 (25-85)** 255 (H:139; M: 116) 7 

2 Latenstein et al., 2020 Holanda 68 (62–73)** 202 (H: 108; M: 94) 7 

3 Mitsunaga; Kasamatsu; Machii, 2020 Japão 65 (35-83)** 150 (H: 88; M: 62) 8 

4 Griffin et al., 2019 Irlanda 64.2 (±7.9)* 78 (H: 37; M: 41) 7 

5 Naumann et al., 2019 Alemanha 63.6 (± 9.0)* 147 (H: 79; M: 68) 6 

6 Naumann et al., 2019 Alemanha 63.6 (±9.2)* 141 (H: 77; M: 64) 7 

7 Fogelman et al., 2017 Estados Unidos Grupo 
a. S: 61,5 (± 9,4)* 

b. N: 62,9 (± 11,4)* 

89 (a: 27; b: 62) 8 

8 Werner et al., 2017 Alemanha Grupo 
a. OP: 70,3 (± 8,24)*            
 b.FM: 71,3 (± 7,51)* 

33 (a: 18; b: 15) - 

9 Bye et al., 2016 Estados Unidos 67,5 (35–79)** 20 (H: 15; M: 5) 7 

10 Dikj et al., 2015 Reino Unido Grupo 
a. Pacientes caquéticos: 
M: 71 (20) *; H: 67 (16) * 

b. Controle: 
M: 66 (12); H: 77 (17) * 

15 (a: 8; b: 7) - 

11 Wesseltoft-Rao et al., 2015 Noruega 71,7 (35,0-88,9)** 45 (H: 25; M: 20) 8 

12 Fujiwara et al., 2014 Japão Grupo                                    
a. Com caquexia: 72 (39–76) **                               

b. Sem caquexia: 64,5 (36–77) ** 

21 (a: 9;  b: 12) 8 

13 Bachmann et al., 2013 Alemanha Grupo                                      
a. PC: 50 (42-58)**                

b.AP:  65 (57-70)** 

382 (a: 140; b: 242) 9 

14 Bye et al., 2012 Noruega 62 (48–88)** 39 (H: 21; M: 18) 7 

15 Kraft et al., 2012 Alemanha Grupo                                    
a. L-carnitina: 64,4 (± 1,67)* 

b. Placebo: 64,4 (± 1,65)* 

72 (a: 38; b: 34) - 

16 Ferrucci et al., 2011 Estados Unidos 61,3 (±9,8)* 14 (H: 4; M: 10) 6 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Legenda: ID= número de identificação; N: tamanho da amostra; S= sim; N= não; OP= óleo de peixe; FM= fosfolipídeos marinhos; H= homem; M= mulher; PC= pancreatite crônica; AP= 
adenocarcinoma de pâncreas; (-) = artigos provenientes de ensaio clínico. 
*Média/Desvio Padrão; **Mediana/ Intervalo Interquartil 
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Tabela 2 - Autores e os respectivos critérios de diagnóstico de caquexia utilizados nos estudos. 

ID Estudo Autores de referência para 
definição de caquexia 

Critérios para diagnóstico de caquexia 

1 Carnie et al., 2020 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥3% e ≥5% em 4 semanas 

2 Latenstein et al., 2020 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥10% foi calculada a partir do peso corporal relatado e perda de peso no último 

semestre antes do diagnóstico em RMRP  

3 Mitsunaga; Kasamatsu; Machii, 2020 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses OU IMC <20 kg/m² + perda de peso contínua >2% 

4 Griffin et al., 2019 Fearon et al., 2011 Perda de peso involuntária > 5% nos últimos 6 meses na ausência de simples fome OU Perda 
de peso> 2% se o IMC fosse <20 kg/m2 ou sarcopenia presente 

5 Naumann et al., 2019 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses OU sarcopenia + perda de peso contínua >2% 

6 Naumann et al., 2019 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses OU presença de IMC <20 kg/m² + perda de peso 
contínua >2% OU sarcopenia + perda de peso contínua >2% 

7 Fogelman et al., 2017 Fearon et al., 2011 Perda de peso > 10% em 60 dias 

8 Werner et al., 2017 Fearon et al., 2011  Perda de peso contínua e não intencional de pelo menos 5% desde o primeiro diagnóstico 
durante um período de seis meses 

9 Bye et al., 2016 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses OU presença de IMC <20 kg/m² + perda de peso 
contínua >2% OU sarcopenia + perda de peso contínua >2% 

Douglas E; McMillan DC, 2014 PCR >10 mg/l e Albumina <35 g/l = 0 (caquexia refratária) 

10 Dikj et al., 2015 Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses  

11 Wesseltoft-Rao et al., 2015 Fearon et al., 2006 Perda de peso > 10%, baixa ingestão de alimentos (1500 kcal / dia) e inflamação sistêmica 
(PCR> 10 mg / L). 

Fearon et al., 2011 Perda de peso ≥5% nos últimos seis meses OU presença de IMC <20 kg/m² + perda de peso 
contínua >2% OU sarcopenia + perda de peso contínua >2% 

12 Fujiwara et al., 2014 Fearon et al., 2011  (ECOG PS) 1 a 4, grau 1 a 4 de anorexia e perda de peso maior que 10% nos últimos 6 
meses. 

13 Bachmann et al., 2013 Fearon et al., 2011  Perda não intencional de mais de 10% do peso habitual antes do diagnóstico 

14 Bye et al., 2012 Fitzsimmons et al., 1999 Questionário QLQ-PAN26, incluindo diversos itens, inclusive: Perda de massa muscular e 
perda de peso com respostas que se baseiam em quatro categorias: “Nem um pouco”, “um 
pouco”, “bastante” ou “muito” que foram convertidos para escalas de 0–100 de acordo com 
a metodologia EORTC 

15 Kraft et al., 2012 Bachmann et al., 2009 Perda de peso não intencional de mais de 10% em 6 meses 

16 Ferrucci et al., 2011 Ribaudo et al., 2000 Questionário anorexia/caquexia 
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Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
Legenda: ID= número de identificação; RMRP= resultados de medidas relatadas de pacientes; IMC= índice de massa corporal; PCR= proteína C reativa; ECOG PS= Escala de Performance Status 
do Eastern Cooperative Oncology Group; QLQ-PAN 26= Questionário de qualidade de vida – módulo Câncer Pancreático; EORTC= Questionário de Qualidade de Vida da Organização Europeia 
para Pesquisa e Tratamento do Câncer. 

 

Quadro 2 - Descrição dos objetivos e resultados dos estudos de acordo com os critérios de diagnóstico de caquexia. 

ID Estudos Objetivos Critérios de diagnóstico Resultados dos estudos 

1 Carnie et al., 2020 Investigar o efeito que a perda de peso 
ocorrida no início do tratamento com 

quimioterapia paliativa teve na sobrevida 
geral em pacientes com CP avançado. 

Perda de peso ≥3% e ≥5% 
durante 4 semanas 

A média de %PP4S foi de 2,05% (intervalo 19,51% - þ8,15%), com 107 pacientes 
(41,9%) apresentando 3% de perda de peso corporal e 59 pacientes (23,1%) 

apresentando 5% dessa perda. Pacientes recebendo quimioterapia tripla, na forma 
de FOLFIRINOX, eram mais propensos a desenvolver um %PP4S de 5% [35,4% 

(tripleto) vs 19,3% (dupleto) vs 14,1% (monoterapia); P ¼ 0,005]. A quimioterapia 
tripla aumentou significativamente o risco de desenvolver essa perda de 5% em 

comparação com a monoterapia (multivariável OR ¼ 3,25; IC de 95% 1.40 e7.56; 
valor de p 0,006).  

2 Latenstein et al., 
2020 

Avaliar a prevalência de caquexia, 
consulta dietética e sobrevida global nos 
pacientes. 

Perda de peso ≥10% foi 
calculada a partir do peso 
corporal relatado e no 
último semestre antes do 
diagnóstico de acordo com 
resultados de medidas 
relatadas de pacientes 

Foram incluídos pacientes submetidos a cirurgia, recebendo ou não quimioterapia 
adjuvante e recebendo quimioterapia paliativa.  
No momento do diagnóstico, a caquexia estava presente em 144 pacientes (71%). 
No início do estudo, 40% de todos os pacientes incluídos (n = 81) apresentaram perda 
de peso ≥10% nos últimos 6 meses e 52 desses pacientes (64%) tiveram consulta 
dietética.  
De todos os 94 pacientes submetidos à cirurgia, 59 pacientes (63%) tinham caquexia 
no início do estudo, dos quais 31 (53%) tiveram uma consulta dietética.  
A presença de caquexia não diferiu entre pacientes com IMC <25 em comparação 
com aqueles com IMC ≥25 (35 pacientes (69%) vs. 29 pacientes (69%), 
respectivamente, p = 0,965), conforme contabilizada a perda de peso ≥10% (17 
pacientes (33%) vs. 11 pacientes (26%), respectivamente, p = 0,455).  
De todos os 70 pacientes que receberam quimioterapia paliativa, 54 pacientes (77%) 
tinham caquexia no início do estudo.  

3 Mitsunaga; 
Kasamatsu; Machii, 

2020 

Avaliar a frequência e o momento do início 
da caquexia baseada em EPCRC durante a 
quimioterapia e sua associação com o 
prognóstico ou toxicidades associadas. 

Perda de peso ≥5% nos 
últimos seis meses OU 
presença de IMC <20 kg/m² 
+ perda de peso contínua 
>2%.  A caquexia de base foi 
definida como perda de 
peso 6 meses antes do 
início da quimioterapia. A 
caquexia de 

Os desfechos primários foram o momento do início da caquexia (1–12, 13–24, 25–
36, 37–48 e além de 48 semanas) e a incidência cumulativa de caquexia de 
acompanhamento desde o início da quimioterapia de primeira linha até 156 
semanas. A caquexia de base foi encontrada em 75 pacientes (50,0%). Um total de 
32% dos pacientes desenvolveram caquexia dentro de 12 semanas do início da 
quimioterapia, enquanto 13,3% apresentaram caquexia em 13–24 semanas, 10,7% 
em 25–36 semanas e 8,0% em 37–48 semanas. A incidência cumulativa foi de 45,3% 
em 24 semanas, 64,0% em 48 semanas e 71,3% durante todo o período de estudo. 
A caquexia de acompanhamento ocorreu durante a quimioterapia de primeira linha 
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acompanhamento foi 
definida como a que 
ocorreu após o início da 
quimioterapia sistêmica de 
primeira linha, com base na 

mudança no peso corporal 
desde o início da 
quimioterapia nos 
seguintes tempos de 
observação: 1–12, 13–24, 

25–36, 37–48 e além de 48 
semanas 

em 65 pacientes (43,3%). De 75 pacientes com caquexia de base, 38 apresentaram 
caquexia de acompanhamento durante a quimioterapia de primeira linha (50,7%), 
enquanto os outros 37 não. De 75 pacientes sem caquexia de base, 27 
desenvolveram caquexia de acompanhamento durante a terapia de primeira linha 
(36,0%). 

4 Griffin et al., 2019 Avaliar o impacto da composição corporal 
em pacientes com CP submetidos à 
quimioterapia neoadjuvante. 
Especificamente, tiveram três 
objetivos. 1º: Determinar a prevalência e 

o grau de caquexia, sarcopenia e baixa 
atenuação muscular no início do estudo 
para pacientes com limite ressecável de 
doença; 2º: Investigar as mudanças na 
composição corporal entre a linha de base 

(diagnóstico) e pós-quimioterapia; 3º: 
Avaliar o impacto de ambas as 
características da composição corporal e 
mudanças sofridas durante tratamento na 
sobrevivência. 

Perda de peso involuntária> 
5% nos últimos 6 meses na 
ausência de simples fome 
OU Perda de peso > 2% se o 
IMC fosse <20 kg/m2 

ou se sarcopenia era 
presente. 

Metade dos pacientes apresentava baixa massa muscular no momento do 
diagnóstico. A sarcopenia ocorreu em todas as categorias de IMC, com mais da 
metade ocorrendo em pacientes com IMC elevado.  A maioria (55%) dos pacientes 
eram caquéticos no momento do diagnóstico. Quarenta e cinco por cento dos 
pacientes com limite ressecável de doença foram encaminhados para intervenção 

dietética especializada durante a quimioterapia. Pacientes da linha de base com 
perda de peso mais alta (11,42% vs 3,74%, p ¼ 0,0001), IMC inferior (24,7 kg / m2 vs 
27,8 kg / m2, p ¼ 0,015) e menor massa adiposa média total (23,8 kg vs 27,3 kg,p ¼ 
0,026) eram mais propensos a serem encaminhados para intervenção. Na linha de 
base não houve diferença nos índices musculares basais entre os pacientes 

encaminhados para intervenção dietética em comparação com aqueles não vistos 
(LSMI 44,2 vs 45,6, p ¼ 0,467, massa livre de gordura 44,2 kg vs 43,7 kg p ¼ 0,862 
músculo esquelético 24,1 kg vs 24,2 kg p ¼ 0,93, atenuação muscular 35,8HU vs 
33,6HU P ¼ 0,234). Pacientes a quem foi prescrito terapia de reposição enzimática 
pancreática apresentaram maior perda de peso basal (10% vs 5,3%, P = 0,011), 
enquanto não houve diferença na composição corporal basal. A mudança na 
composição corporal da linha de base ao tratamento pós-quimioterapia nos 67 

pacientes com tomografia computadorizada disponibilizada pós-tratamento foi 
avaliada. O intervalo mediano entre as varreduras de TC foi de 182 dias (72 e 316), e 
a mediana de perda muscular em 100 dias foi de 1,3 kg (-8,3 - +4,0). Todos os 
parâmetros de composição corporal, exceto atenuação muscular, deterioraram 
durante o tratamento. A maioria dos pacientes (73%) experimentou perda de tecido 

magro (índice de músculo esquelético lombar, massa livre de gordura e massa 
muscular esquelética) durante o tratamento. 
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5 Naumann et al., 

2019 
Relatar sobre a previsão nas mudanças no 
peso e na massa muscular em pacientes 
com câncer pancreático localmente 
avançado tratados com 
QRT neoadjuvante. 

Perda de peso ≥5% nos 
últimos seis meses OU 
sarcopenia + perda de peso 
contínua >2% 

Antes do início do tratamento, o peso médio autorrelatado foi de 80,4 kg (variação 
de 49,0–117,3 kg). No momento do planejamento da TC para o tratamento de 
radiação, o peso médio foi reduzido para 69,7 kg e continuou a diminuir em uma 
média de 3,7 kg para toda a coorte até o primeiro acompanhamento (p <0,0001) 
correspondendo a uma redução média no IMC de 27,5 para 24,1 e finalmente a 22,8 

kg/m² (faixa, 17,2-46,7 kg / m²). Esta perda de peso reflete uma diminuição relativa 
de 17,3% (máx.39%) e 6,1% (máx. 16,5%) quando comparado ao valor autorrelatado 
e conferido no momento do planejamento da TC, respectivamente. A caquexia 
esteve presente em 49% dos pacientes no curso do tratamento. As taxas de caquexia 
aumentaram para 85% quando baseadas no peso corporal inicial autorrelatado. A 

sarcopenia esteve presente em 67% dos pacientes. A combinação de caquexia e 
sarcopenia foi identificada em 67% dos pacientes. A mesma combinação foi 
identificada em 35%, mas saltou para 60% com base no peso corporal inicial 
autorrelatado.  

6 Naumann et al., 
2019 

Revisar marcadores adicionais de 
composição corporal, como gordura 
subcutânea, gordura visceral, obesidade 

visceral e obesidade visceral sarcopênica, 
bem como parâmetros laboratoriais 
associados a caquexia. 

Perda de peso ≥5% nos 
últimos seis meses OU 
presença de IMC <20 kg/m² 

+ perda de peso contínua 
>2% OU sarcopenia + perda 
de peso contínua >2% 

Com base na perda de peso autorrelatada antes do início da QRT, os pacientes 
perderam em média 12,8% (máximo 38,4%) do peso corporal. Durante o período do 
estudo, a partir do momento do planejamento da TC para tratamento de radiação 

para o primeiro acompanhamento (PA), houve uma perda de peso relativa média 
adicional de 5,3% (máximo de 16,5%) que foi estatisticamente significativa (p <0,001, 
teste t pareado). Os pacientes tiveram uma perda de peso total relativa de 17,6% 
(máximo 39,0%) no PA quando comparada ao peso inicial antes da manifestação da 
doença. No PA, houve um aumento estatisticamente significativo em pacientes com 

perda de peso relativa > 5% e uma diminuição em pacientes com obesidade visceral. 
Como consequência, as taxas de obesidade visceral sarcopênica (sarcopenia em 
combinação com área de FV> 100 cm2) tendeu a ser menor (p = 0,064) com uma 
diminuição significativa da obesidade sarcopênica (sarcopenia em combinação com 
IMC ≥ 30 kg / m²) a partir de 1,4% a 0,7% (p <0,0001). Embora as taxas de sarcopenia 
tenham aumentado na primeira PA, isso não foi estatisticamente significativo.  Em 
última análise, 90,8% dos pacientes no PA preencheram os critérios de caquexia, um 

fator estatisticamente significativo maior em comparação com o planejamento de 
TC antes da QRT (p <0,0001). 

7 Fogelman et al., 
2017 

Avaliar um grupo de pacientes com câncer 
pancreático localmente avançado ou 
metastático, a fim de identificar quais 

sintomas ou marcadores séricos melhor 
preveem a perda de peso em pacientes 
com CP. 

Perda de peso > 10% em 60 
dias 

Pacientes com ECOG 0–2 tiveram uma probabilidade semelhante de estar no grupo 
com perda de peso e quatro de cinco pacientes com ECOG 3 de desempenho 
perderam peso. Os escores de dor basal foram maiores no grupo de perda de peso 

do que no grupo sem perda de peso (3,8 vs. 2,8, respectivamente, p = 0,037). A 
dificuldade de deglutição parece maior em pacientes mais propensos a perderem 
peso, embora por uma magnitude relativamente pequena (0,2 vs. 0,8,p = 0,026). 
Pacientes com perda de peso tendiam a relatar mais dor (3,8 vs. 2,8 em uma escala 
de 10 pontos, p = 0,037), demonstrando pouca diferença nas medidas gerais de 

qualidade de vida entre os dois grupos. 
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8 Werner et al., 2017 Comparar o efeito de uma composição 

com proporção idêntica de EPA e DHA e 
baixa quantidade de W-3 (300 mg/dia), 
administrada como FM e como 
formulação de OP no peso corporal e no 

apetite de pacientes com CP. 

Perda de peso contínua e 
não intencional de pelo 
menos 5% desde o primeiro 
diagnóstico durante um 
período de seis meses 

Os pacientes do grupo fosfolipídeos marinhos (FM) apresentaram peso corporal 
médio mais alto seis semanas antes do início do estudo, bem como no início do 
estudo, em comparação com os pacientes do grupo óleo de peixe (OP) (tanto no pré-
tratamento, pós-tratamento, durante e também nos pacientes sem previsão de 
tratamento). Ambos os grupos tiveram sua respectiva suplementação dietética, com 

estabilização significativa de peso em comparação com a perda de peso antes do 
estudo (OP p=0,001), FM (p= 0,003). Nove dos 18 pacientes (50%) do grupo de OP 
ganharam peso durante as seis semanas de intervenção. No grupo FM, sete dos 15 
pacientes (47%) ganharam peso. Nenhum dos pacientes do grupo OP tinha um IMC 
≥ 25. Em contrapartida, seis pacientes do grupo FM apresentaram IMC de pelo 

menos 25, que pode ser considerado o limite superior do peso normal para pessoas 
saudáveis e que serviu de valor de referência para o estudo. Após a intervenção, não 
houve diferença estatística significativa do IMC em ambos os grupos. 

9 Bye et al., 2016 Estudar mudanças em biomarcadores 
inflamatórios e a ingestão de energia em 
uma coorte de pacientes selecionada com 
CP, com e sem caquexia, à medida que se 

aproximavam do estágio terminal da 
doença. Avaliar também a relação entre 
biomarcadores inflamatórios e caquexia 
identificada por duas classificações 
distintas: o consenso de 2011 e o sistema 

mGPS. 

Perda de peso ≥5% nos 
últimos seis meses OU 
presença de IMC <20 kg/m² 
+ perda de peso contínua 

>2% OU sarcopenia + perda 
de peso contínua >2% 

O IMC médio foi de 21,3 (15,2-30,9) kg/m² e o consumo médio diário de energia foi 
de 26,2 (8,6-79,7) kcal/kg. A perda total de peso no grupo foi de 6,4 (0,0-37,0) % do 
peso corporal estável pré-mórbido, equivalente a uma perda média de 3,1 (0,0–8,7) 
% ao mês. Sarcopenia foi detectada em dois (10%) pacientes. A albumina diminuiu 

significativamente de uma mediana de 43,0 mg/ml (29,0-46,0) a 39,0 (29,0-46,0) 
mg/ml (p = 0,01), enquanto a PCR aumentou insignificantemente a partir de mediana 
de 5,8 mg/ml (0,0–51,9) a 14,1 m /ml (4,5–69,0). Houve um aumento em todos os 
biomarcadores inflamatórios, embora estatisticamente significativo apenas para a 
adiponectina (p = 0,04). IGF-1 diminuiu (p = 0,04) durante o curso da doença, 

enquanto Interferon manteve-se no mesmo nível. 

PCR >10 mg/l e Albumina 

<35 g/l = 0 (caquexia 
refratária) 

10 Dikj et al., 2015 Investigar o efeito da suplementação de 

farinha de proteína no turnover de 
proteína de todo o corpo, a síntese de 
proteínas e a degradação de proteínas em 
pacientes com CP. 

Perda de peso ≥5% nos 

últimos seis meses  

A porcentagem de perda de peso no grupo de caquexia foi elevada, com quase todos 

os pacientes caquéticos (n=7) com perda de peso superior a 10%. Os níveis séricos 
de PCR foram significativamente mais elevados no grupo caquético em comparação 
com o grupo controle.  

11 Wesseltoft-Rao et 
al., 2015 

Determinar a consistência na definição de 
caquexia entre as duas classificações em 
uma coorte selecionada de pacientes não 

ressecáveis, isto é, aqueles com CP 
avançado ou que não pôde ser ressecado 
devido a comorbidade. Foram exploradas 
também as possíveis associações dessas 

Perda de peso > 10%, baixa 
ingestão alimentar (1500 
kcal/dia) e inflamação 

sistêmica (PCR> 10 mg / L). 

A prevalência de caquexia foi de 64% (n=29) e 60% (n=27) de acordo com as 
classificações de 3 fatores e a do consenso, respectivamente. Com a classificação do 
consenso, 7 (15%) foram classificados como pré-caquéticos e 11 (24%) pacientes 

foram classificados como não caquéticos. Com a classificação de 3 fatores, nove 
pacientes (20%) preencheram todos os três critérios, sendo a baixa ingestão 
alimentar a mais frequente. Sarcopenia foi o critério mais frequente na classificação 
de consenso. A mediana de sobrevida global foi de 37 semanas (intervalo 2-176) e 
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classificações, incluindo a classificação de 
pré-caquexia com a sobrevida global. 

Perda de peso ≥5% nos 
últimos seis meses OU 
presença de IMC <20 kg/m² 
+ perda de peso contínua 
>2% OU sarcopenia + perda 

de peso contínua >2%. 

todos os pacientes morreram pelo final de 2012. Os pacientes sem caquexia tiveram 
sobrevida significativamente (P D 0,0052) maior do que os pacientes caquéticos, 
quando agrupados de acordo com a classificação de três fatores. A proporção 
correspondente de sobrevida média para o grupo caquético (21 semanas) e o grupo 
não caquético (54 semanas), foi de 0,39 (IC de 95%: 0,21-0,72). Usando o consenso 

como classificação, a sobrevida média foi menor no caquético em comparação com 
o grupo não caquético: 21 semanas vs. 43 semanas, com a proporção 
correspondente sendo 0,49 (IC 95%:0,27–0,89).  

12 Fujiwara et al., 
2014 

Investigar a diferença nos níveis de 
metabólitos séricos em pacientes com CP, 

com e sem caquexia, e analisar o padrão e 
a variação intra-dia nos níveis de 
metabólitos usando metabolômica. 

ECOG PS 1 a 4, grau 1 
a 4 de anorexia e perda de 

peso maior que 10% nos 
últimos 6 meses 

Foram encontrados 9 pacientes com caquexia e 12 sem caquexia. A perda de peso 
corporal média ao longo de 6 meses nas coortes com e sem caquexia foram 13,4% e 

2,5%, respectivamente (p = 0,0001). Os níveis de colesterol total e o colesterol LDL 
foram significativamente mais baixos na coorte com caquexia. O tempo médio de 
sobrevida em pacientes com estágio IVA (n = 9) e estágio IVB (n = 10) foi de 15,6 e 
7,0 meses (teste de logrank, p, 0,001), respectivamente, enquanto que em pacientes 
tratados com quimioterapia (n = 15) e QRT (n = 4) foi 9,5 e 19,7 meses (teste de 
logrank, p = 0,004), respectivamente. Embora este estudo tenha sido pequeno para 
detectar diferença de sobrevida, o tempo médio de sobrevivência em pacientes que 

receberam quimioterapia foi de 7,0 meses com caquexia (n = 5) e 9,5 meses sem 
caquexia (n = 10) (teste de logrank, p = 0,85), e as taxas de sobrevivência de 1 ano 
foram 20,0% e 30,0%, respectivamente. 

13 Bachmann et al., 
2013 

Comparar a prevalência e o 
impacto clínico da caquexia em pacientes 

com pancreatite crônica e 
adenocarcinoma ductal do pâncreas, e 
que possuíram ressecção do tecido 
pancreático. 

Perda não intencional de 
mais de 10% do peso 

corporal habitual antes do 
diagnóstico 

Neste estudo 31% dos pacientes possuíam caquexia. Pacientes com câncer e 
caquexia perderam em média 12 kg do seu peso usual, enquanto pacientes com 

câncer e sem caquexia possuíram quase nenhuma perda de peso. Pacientes com 
câncer e caquexia tiveram níveis de albumina significativamente menor (P = 0,007). 
A sobrevida média foi de 893 dias em pacientes com câncer sem caquexia, em 
contraste com apenas 483 dias em pacientes com caquexia. Em pacientes sem 
caquexia, o peso corporal estável é atingido 18 meses após ressecção de tumor. Em 
pacientes com caquexia, o aumento de peso está atrasado; além disso, o peso usual 
não é alcançado nos primeiros 2 anos após a operação. 
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14 Bye et al., 2012 O objetivo primário foi estudar as 

mudanças temporais na ingestão de 
energia e a perda de peso em pacientes 
com CP avançado. O objetivo secundário 
foi investigar possíveis associações entre 

ingestão de energia e 
sintomas que podem diminuir a ingestão 
de alimentos. 

Questionário QLQ-PAN26, 
incluindo diversos itens, 
inclusive: Perda de massa 
muscular e perda de peso 
com respostas que se 

baseiam em quatro 
categorias: “Nem um 
pouco”, “um pouco”, 
“bastante” ou “muito” que 
foram convertidos para 

escalas de 0–100 de acordo 
com a metodologia EORTC 

Perda de peso foi relatada em 95% dos pacientes em relação ao peso usual com 
mediana de -4,0 (0 a -16,0) kg ao mês. Nas visitas de acompanhamento, 40- 
68% apresentaram perda de peso. A mediana de perda de peso por mês foi −0,5 
(−8,7 a 5,0) kg 1 mês após a inclusão, −0,6 (−7,0 a 4,4) kg em 2 meses e −2,0 (−6,4 a 
3,0) kg aos 3 meses. A ingestão de energia (IE) variou de 323 a 3.521 kcal por dia com 

uma mediana de 1.700 kcal por. A mediana mais alta (intervalo) de IE foi medida na 
visita de 1 mês: 1.800 (83–2.897) kcal por dia. Uma tendência para menor IE e 
sobrevida mais curta foi encontrada (p> 0,05). A IE em relação ao peso corporal (kg) 
variou de 4 a 48 kcal / kg por dia, com uma mediana de 25,3 kcal / kg por dia. 
Pontuações do QLQ-PAN26 revelaram que flatulência, xerostomia e indigestão 

foram os sintomas mais frequentes na inclusão e assim permaneceram durante o 
acompanhamento, além das alterações de paladar autorreferidas. Intensidade 
moderada a severa de mudanças dietéticas foram relatadas por cerca de 1/3 dos 
pacientes, exceto em 3 meses, onde um pequeno aumento foi visto. A maior 
frequência de caquexia medida por QLQ-PAN26 (perda de força muscular e perda de 
peso) foi encontrada na inclusão (46%). As pontuações revelaram que uma grande 
proporção dos pacientes (37 a 63%) teve intensidade de moderada a severa em 

quase todos os sintomas na inclusão, com pequenas mudanças durante o 
acompanhamento. No geral, os pacientes com alta intensidade de sintomas tendiam 
a relatam menor IE do que pacientes com baixa intensidade de sintomas, 
particularmente para xerostomia, dor em repouso, fadiga e náusea. 

15 Kraft et al., 2012 Investigar o papel do suplemento oral de 

L-carnitina sobre a caquexia do câncer no 
CP. 

Perda de peso não 

intencional de mais de 10% 
em 6 meses 

Uma perda de peso > 10% durante os 6 meses anteriores foi relatado em 90% dos 

pacientes. Pacientes em tratamento com L-Carnitina ganharam peso (IMC aumentou 
3,4% ± 1,35) enquanto pacientes sobre placebo reduziu (redução do IMC de 1,5% ± 
1,4, p < 0,018). Depois de 12 semanas de terapia, a diferença foi de 4,9% ± 1,9 entre 
grupos. BIA revelou melhora devido a aumentos na massa celular corporal (MCC, p 
< 0,013) e gordura corporal (GC, p < 0,041). PCR, albumina, contagem de leucócitos 
e CA19-9 permaneceram inalterados.  
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16 Ferrucci et al., 2011 Avaliar o estado nutricional de 

pacientes com câncer pancreático 
localmente avançado submetidos a 
QRT, aconselhamento e avaliação 
nutricional na linha de base. 

Questionário 
anorexia/caquexia 

O IMC médio dos pacientes foi de 29,2 e metade deles tinham perdido mais de 10% 
de seu peso corporal nos 6 meses anteriores, enquanto 42,9% tiveram perda de peso 
recente maior que 15%. Os pacientes tiveram uma ingestão total média de 1.754 kcal 
/ dia, com ingestão média de proteínas de 66,6 g/dia e albumina sérica média de 3,7 
(g/dl). Ingestão de proteína e caloria, bem como as pontuações no Questionário 

anorexia/caquexia (A/CS) na linha de base em 6 semanas foram significativamente 
correlacionadas. No início do estudo, a pontuação média A/CS foi de 24,9 ± 9,7, e ao 
final do tratamento de 6 semanas, com um aumento médio de 5,0 ± 8,3 pontos. 
Pontuação média de A/CS foi de 29,9 ± 6,2 (valor de p para teste t pareado = 0,042). 
Perda de peso superior a 5% do peso usual em mais de 1 mês foi estatisticamente 

significativo, associado a pontuações A/CS no final do tratamento de 6 semanas (β = 
10,558, erro padrão = 3,307, valor de p = 0,009). Uma associação similar foi 
observada para perda de peso superior a 5% de peso usual ao longo de 1 mês e 
pontuação média de A/CS durante semanas 4, 5 e 6 de tratamento (β = 12,739, erro 
padrão=2,251, valor de p = 0,001). 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
Legenda: CP= câncer pancreático; %PP4S= perda de peso durante as 4 semanas de quimioterapia; IMC= índice de massa corporal; EPCRC= European Palliative Care Research Collaborative; 

TC= tomografia computadorizada; QRT= quimiorradioterapia concomitante; ECOG PS= Escala de Performance; DHA= docosahexaenóico; EPA= eicosapentaenóico; W-3= Ômega 3; PCR= 
proteína C reativa; IGF-1= fator de crescimento semelhante à insulina; QLQ-PAN 26= Questionário de qualidade de vida – módulo Câncer Pancreático; BIA= bioimpedância elétrica; CA19.9= 
marcador tumoral pancreático; A/CS= Questionário anorexia/caquexia. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Visto que a caquexia apresenta alta prevalência em pacientes com câncer pancreático, 

procurou-se identificar com esta revisão da literatura, qual critério de diagnóstico foi mais 

utilizado para avaliar essa síndrome, uma vez que há uma diversidade com relação aos 

métodos utilizadas. 

Como já esperado, o estudo de Fearon e colaboradores (2011) foi a referência mais 

citada para avaliar a caquexia em pacientes com CP. Embora a grande maioria dos estudos 

tenha utilizado estes autores como metodologia, há uma heterogeneidade nos critérios 

utilizados, visto que o consenso traz três diferentes possibilidades para o diagnóstico da 

caquexia. Observou-se que, além de um único consenso possuir três diferentes possibilidades 

para o diagnóstico de caquexia, há ainda outras 4 referências que diagnosticam 

diferentemente a caquexia em pacientes com câncer, dentre elas: Douglas e Mcmillan, 2014 

(PCR >10 mg/l e Albumina <35 g/l = 0 - caquexia refratária); Fitzsimmons et al., 1999 

(Questionário QLQ-PAN26 – Módulo de Câncer Pancreático); Bachmann et al., 2009 (perda de 

peso não intencional de mais de 10% em 6 meses); Ribaudo et al., 2000 (Questionário 

anorexia/caquexia). À medida que essa variedade na utilização dos critérios é vasta e facilita 

o diagnóstico, pode-se causar também dúvidas e dificuldades na escolha do melhor método a 

se utilizar. 

O Questionário QLQ-PAN26 – Módulo de Câncer Pancreático contém perguntas 

acerca de sintomas gastrointestinais (indigestão, flatulência, boca seca, dentre outros), 

ingestão alimentar, alteração de paladar e perda de peso, dentre outras questões não 

relacionadas a nutrição (FITZSIMMONS et al., 1999). Com relação ao Questionário 

anorexia/caquexia, este contém 12 itens no modelo de escala Likert, que capturam o impacto 

da anorexia e caquexia na qualidade de vida, avaliando a experiência subjetiva de apetite e 

preocupações sobre o peso do paciente (RIBAUDO et al, 2000). Autores citados 

anteriormente, como Bozzeti e Mariani (2009), Martins e colaboradores (2015) e Vigano e 

colaboradores (2017) também consideram a baixa ingestão alimentar como um dos fatores 

para o diagnóstico de caquexia. Douglas e Mcmillan (2014) utilizam a inflamação sistêmica 

como método de diagnóstico, esse parâmetro é um dos utilizados também por Evan e 

colaboradores (2008) e Vigano e colabores (2017). A perda de peso (Bachmann et al., 2009) 

esteve presente como um dos parâmetros para diagnóstico de caquexia em todas as 

referências citadas anteriormente. 
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Com relação à prevalência de caquexia nos pacientes com câncer pancreático foi 

observada uma alta prevalência (média de 57,2%), o que é visto também em outras 

publicações. De acordo com Mueller e colaboradores (2014), essa síndrome tem se mostrado 

presente em até 70%-80% dos indivíduos com essa doença. A caquexia é uma característica 

frequente e proeminente do CP, uma vez que está presente no momento do diagnóstico, onde 

85% dos pacientes com CP apresentam redução no peso corporal, além dessa perda chegar a 

25% de redução do peso habitual na fase terminal da doença. (GUAN; SHINDE; HENDIFAR, 

2017). Conforme exposto nesta revisão, Mitsunaga, Kasamatsu e Machii, (2020) trazem 

resultados indicativos de que, se a caquexia não se desenvolver nas primeiras semanas do 

tratamento quimioterápico, a probabilidade do seu surgimento após este tempo, diminui.  

Com relação aos efeitos da caquexia nos pacientes, foi encontrado um aumento de 

PCR, IL-8 e adiponectina, todas associadas a inflamação sistêmica. Segundo Martigoni e 

colaboradores (2005), IL-1, IL-6, IL-8 e o TNF-α são as citocinas pró-inflamatórias mais comuns 

nesse tipo de câncer. De acordo com Moses e colaboradores (2009), em pacientes com CP 

têm sido observado um aumento de PCR, IL-10 e IL-6. Segundo esses autores, o 

hipercatabolismo dessa síndrome é atribuído principalmente a essa resposta inflamatória 

sistêmica causada pelo próprio tumor, promovendo o catabolismo de tecido adiposo e de 

massa muscular. Vujasinovic e colaboradores (2017) relatam que a perda de peso em um 

paciente caquético é atribuída tanto à perda de massa muscular quanto à perda de tecido 

adiposo. Com relação a essas perdas, o presente estudo discorre sobre o maior risco de 

mortalidade devido a perda de massa muscular e adiposa, e, segundo a metanálise de 

Pierobon e colaboradores (2021), pacientes com baixa massa muscular demonstraram uma 

redução significativa da sobrevida geral quando comparados aos pacientes sem alterações 

desse tecido e, a estabilização do peso, nesses pacientes, é associada a uma maior 

sobrevivência de acordo com Davidson e colaboradores (2004).  

Além da resposta inflamatória sistêmica gerada pelo tumor, outro fator que contribui 

para a perda de peso desses pacientes é a baixa ingestão alimentar, que, de acordo com Bye 

et al. (2012), pacientes com alta intensidade de sintomas tendem a possuir menor ingestão 

alimentar do que pacientes com baixa intensidade de sintomas, particularmente na presença 

de xerostomia, dor em repouso, fadiga e náusea. Segundo Gilliland e colaboradores (2017), 

um estado catabólico pode se instaurar devido a uma combinação de ingestão alimentar 

inadequada e um processo patológico de aumento do consumo de nutrientes do próprio 

organismo, como resultado da liberação de citocinas pelo tumor.  Dor abdominal, anorexia, 
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saciedade precoce, náusea, vômito e diarreia ou prisão de ventre são sintomas presentes 

nesses pacientes e que também contribuem para a perda ponderal (GARTNER et al., 2016). 

Algumas limitações nesta revisão devem ser consideradas. A busca de artigos nas 

bases de dados foi realizada por somente um pesquisador, sendo consultada uma segunda ou 

terceira opinião quando necessário e, embora um número alto de artigos tenha sido 

encontrado nas bases de dados, muitos desses foram descartados por não atenderem aos 

critérios de inclusão deste estudo, reduzindo significativamente o número de artigos 

selecionados. No que tange a avaliação da qualidade dos artigos provenientes de ensaio 

clínico, a ausência de utilização de avaliadores cegos nos três estudos selecionados para 

compor este estudo, pode provocar vieses de desempenho, pois os fatores psicológicos 

podem menosprezar ou intensificar os parâmetros que estão sendo avaliados nos ensaios 

clínicos (CARVALHO; et al., 2013). 

No que se refere aos pontos fortes deste estudo, pode-se considerar que o atual 

trabalho foi elaborado de acordo com as diretrizes do PRISMA (2009), que reúne um conjunto 

de itens necessários de referência para a elaboração das revisões sistemáticas, além dos 

trabalhos de coorte ou transversal selecionados para compor a atual revisão possuírem, em 

sua maioria, alta qualidade. Com relação a avaliação da qualidade dos estudos de coorte ou 

transversal e de estudos provenientes de ensaio clínico, essa foi realizada por dois revisores 

independentes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, apesar dos diferentes métodos disponíveis na literatura para o 

diagnóstico da caquexia em pacientes com CP, há uma similaridade nas ferramentas utilizadas, 

visto que parâmetros como inflamação, baixa ingestão alimentar e perda de peso estão 

presentes nos diferentes métodos utilizados para o diagnóstico dessa síndrome nesses 

pacientes. Visto que a prevalência de caquexia em pacientes com CP é elevada, são 

necessários mais estudos neste âmbito, a fim de padronizar e facilitar o diagnóstico e serem 

adotadas medidas preventivas ou curativas mais precoce e assertivamente nesses pacientes.  
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ANEXO A - EORTC QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE - PANCREATIC CANCER MODULE 

(EORTC QLQ-PAN26) 
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