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Resumo

Introdução: A obesidade vem crescendo na população em geral, sendo considerada como um fator preponderante para 

o aparecimento de doenças crônicas, como a diabetes mellitus, a osteoastrite e os distúrbios cardiovasculares, 

acarretando em altos custos para o Sistema Único de Saúde. Estudos apontam também, que o aumento da massa 

corporal tem associação com o desenvolvimento de câncer ginecológico e aumento da mortalidade dessas mulheres, 

influenciando negativamente os aspectos físico-psicológicos, sociais, espirituais assim como, a imagem corporal, a 

feminilidade, a fertilidade e a atividade sexual. Objetivos: Analisar o índice de massa corporal nas mulheres com câncer 

ginecológico em tratamento radioterapêutico. Método: Trata-se de um estudo transversal, cuja amostra foi selecionada 

por conveniência e intencionalmente no Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON) do município de Florianópolis (SC) 

e no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina (CEFID-UDESC). Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CEPON - CAAE:09482612.8.0000.0116. A amostra 

envolveu 60 mulheres, dividas em grupos com câncer (n=30) e sem câncer (n=30). Os dados foram obtidos por meio da 

análise de prontuário e medidas antropométricas (peso em quilogramas e estatura em metros), avaliados por meio de 

uma balança eletrônica Filizola®, e um estadiômetro Sanny®, respectivamente, seguindo as recomendações da 

International Standards for Anthropometric Assessment. Foi utilizada análise descritiva, teste U de Mann Whitney e 

Krusskal Wallis para comparação e qui-quadrado para associações. Resultados: Dentre as mulheres com câncer, 43,3% 

destas foram diagnosticadas com neoplasia de colo uterino, 61,7% delas apresentaram sobrepeso e esta característica 

teve associação significativa com a presença de câncer (p=0,017). Houve diferença significativa entre o índice de massa 

corporal de mulheres com e sem câncer (p=0,013) onde mulheres com câncer apresentaram maiores índices. 

Conclusão: Houve associação significativa entre câncer ginecológico e o sobrepeso. Estes resultados estimulam a 

criação de programas para controle de peso e diagnóstico precoce de câncer ginecológico em atendimentos primários 

de saúde.


