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A neoplasia de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres e éconsiderado a principal

causa de morte entre mulheres com câncer. O desenvolvimento de novas drogas e diferentes

esquemas terapêuticos adjuvantes, baseados na combinação de antraciclina (A) e ciclofosfamida

(C), têm contribuído muito para uma maior taxa de sobrevida em pacientes com câncer de mama.

Apesar dos benefícios clínicos dessa terapia, o tratamento com AC pode provocar alterações

agudas e crônicas no sistema cardiovascular. O objetivo do estudo é investigar o efeitos cronicos

do tratamento AC no controle neuovascular, na pressão arterial e nas e na micropartículas

endoteliais em mulheres com neoplasia de mama. Nós testaremos a hipótese de que o tratamento

com doxorrubicina e ciclofosfamida provocará aumento na atividade nervosa simpática e na

micropartículas endoteliais, o que sinergicamente aumentará a resistência vascular periférica e,

consequentemente, a pressão arterial. Além disso, o tratamento com esses quimioterápicos

diminuirá a capacidade física, o que terá associação com a redução de fluxo sanguíneo muscular

e/ou função cardíaca. Serão recrutadas 15 mulheres na faixa etária de 35 e 60 anos, com

diagnóstico de neoplasia de mama (estádio I a III). Todas as participantes deverão ter indicação de

tratamento quimioterápico adjuvante com o esquema terapêutico AC. Serão excluídas pacientes

com doença metastática, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, linfedema grave, disfunções

orgânicas (insuficiência renal, insuficiência cardíaca e hepatopatia crônica), obesidade (IMC>30),
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tratamento farmacológico com estatina, inibidores da enzima conversora de angiotensina, losartana

potássica, beta bloqueadores e/ou antioxidantes.
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Descrição dos dados e metadados produzidosDescrição dos dados e metadados produzidos

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Serão coletados dados de composição corporal, atividade nervosa simpática muscular, fluxo

sanguíneo muscular, função vascular endotélio-dependente, função cardíaca, função hemodinâmica,

capacidade física e biomarcadores sangui ́neos.

Como os dados serão coletados ou criadosComo os dados serão coletados ou criados

1. As características corporais sera ̃o aferidas pelo peso, estatura e circunferência da cintura.

2. A atividade nervosa simpa ́tica muscular sera ́ obtida pela técnica de microneurogra a.

3. O uxo sangui ́neo muscular sera ́ obtido pela técnica de pletismogra a de oclusa ̃o venosa.

4. A func ̧a ̃o vascular endote ́lio-dependente sera ́ obtida por ultrassom da arte ́ria braquial.

5. A func ̧a ̃o cardi ́aca sera ́ obtida por ecocardiogra a.

6. A pressa ̃o arterial e freque ̂ncia cardi ́aca serão obtidas por fotopletismogra a infra-vermelha

digital.

7. A capacidade ́sica sera ́ avaliada pelo teste ergoespirome ́trico em cicloergo ̂metro.

8. Os biomarcadores sangui ́neos serão obtidos por métodos próprios.
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