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OBJETIVO: Relacionar o tamanho de tumor primário maligno com parâmetros bioquímicos de 
mulheres diagnosticadas com câncer de mama. MÉTODOS: Estudo transversal, desenvolvido 
com 20 mulheres, adultas e idosas, diagnosticadas com tumor maligno primário em tecido 
mamário, não-recidivante, que foram recrutadas a partir do atendimento ambulatorial de 
oncologia em hospital universitário do Nordeste do Brasil. A caracterização clínica incluiu dados 
relativos ao estadiamento anatômico do tumor, tamanho da massa tumoral, grau de 
diferenciação histológica e presença de metástase ao diagnóstico. As informações foram obtidas 
por consulta aos laudos histopatológicos e imuno-histoquímicos. Além disso, foram utilizados 
balança digital com antropômetro graduado em centímetros, para aferição respectiva de peso 
(Kg) e altura (m), a fim de determinar o estado nutricional pelo índice de massa corporal (IMC). 
Os dados bioquímicos, obtidos ao diagnóstico, relativos às concentrações séricas de 
hemoglobina, leucócitos totais, plaquetas e creatinina foram obtidos mediante consulta aos 
registros de consulta ambulatorial. Os dados foram submetidos à análise estatística, aplicando-
se os testes Kolmogorov-Smirnov, correlação de Pearson, para dados paramétricos, ou de 
Spearman, para os não paramétricos. Foram considerados significativos os valores de p<0,05. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob nº 83129518.2.0000.8050, e 
seguiu as normas de eticidade em pesquisa com seres humanos.  RESULTADOS: Do total de 
participantes, 50% estava na pré-menopausa e 50% na pós-menopausa. A média de idade foi 
de 49,7±11,1 anos. Em média, o peso corporal foi de 62,5±14,3 Kg, com IMC de 26,7±5,36 Kg/m², 
indicativo de sobrepeso. A caracterização clínica demonstrou tumores primários com tamanho 
médio de 5,64±3,34 cm, predominantemente em estádio moderado da neoplasia mamária, dos 
quais 55% (n=11) em estádio III e 55,6% (n=12) com diferenciação celular compatível ao grau 
histológico 2. Além disso, somente em 30% das mulheres foi identificada metástase ao 
diagnóstico. Referente ao perfil bioquímico, as concentrações séricas de leucócitos totais, 
plaquetas e creatinina não apresentaram relação significativa com o tamanho do tumor. 
Entretanto, as concentrações séricas de hemoglobina (12,25±1,98) g/dL foram relacionadas 
inversamente ao tamanho do tumor (r = -0,774; p<0,001). Esse resultado demonstra que a 
demanda de oxigênio e nutrientes, necessária para manter a taxa de proliferação aumentada 
das células neoplásicas, promove anemia hipocrômica, caracterizada pela diminuição na 
concentração circulante de hemoglobina. Nesse sentido, a assistência à saúde do paciente 
oncológico deve incluir a monitoração deste marcador bioquímico, para evitar astenia, fadiga e 
depleção tardia de proteínas. CONCLUSÃO: Conclui-se que o tamanho do tumor primário está 
relacionado às concentrações séricas de hemoglobina, com possível promoção de anemia em 
mulheres com câncer de mama.  
 
 


