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RESUMO
Estados de desnutriçãoestão presentes em muitos pacientes oncológicos, relacionando-os a maiores riscos de infecções
e pior resposta aos tratamentos, desfavorecendo o prognóstico. O objetivo da presente pesquisa será avaliar o perfil
nutricional  de  pacientes  oncológicos  ambulatoriais.Estudo  exploratório,  prospectivo,  seccional,  de  delineamento
transversal e abordagem quali-quantitativa. Participarão cerca de 250 portadores de neoplasia, de ambos os sexos,
idade entre 18 e 75 anos, e vinculados ao Departamento de Oncologia do Hospital Santa Rita, Maringá, Paraná. Testes
de  avaliação  antropométrica  e  nutricional,  bem  como  instrumentos  semiestruturados  para  avaliação  de  aspectos
psicológicos e sociodemográficos serão aplicados aos participantes do estudo. A análise dos dados dar-se-á através de
testes estatísticos (T-student ou Mann-Whitney) de acordo com as variáveis obtidas. Por meio dos resultados, espera-se
identificar  o  perfil  dos pacientes  que  ingressam ao  serviço  ambulatorial  de oncologia  para avaliação diagnóstica e
conduta; ademais, estabelecer relações entre o diagnóstico topográfico, seu estadiamento, e o estado nutricional dos
doentes.
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1 INTRODUÇÃO

Neoplasias  malignas  são  caracterizadas  pelo  crescimento  celular  desordenado,  rápido  e
invasivo  de  tecidos  e  órgãos,  podendo  ou  não  criar  metástases.  Responsáveis  por  mais  de  6
milhões  de  óbitos  no  mundo,  constituem  a  segunda  causa  de  morte  conhecida,  sendo  assim
consideradas importante problema de saúde pública (INCA, 2016). No Brasil, para o ano de 2016,
120 mil novos casos foram estimados para os principais cânceres incidentes no país (INCA, 2016)
eestima-se  um  crescimento  das  taxas  globais  de  50%  entre  os  anos  de  2000  e  2020
(FRUCHTENICHT et al, 2015).

O câncer  é  uma doença multicausal  cuja  interação entre  fatores  genéticos e ambientais,
corresponde ao principal mecanismo de seu desenvolvimento. Importantes fatores relacionados ao
processo de carcinogênese incluem: dieta, tabagismo, etilismo, obesidade, inatividade física, contato
frequente com carcinógenos, radiação, idade, etnia e sexo (FARAMARZI et al, 2013). 

A alimentação e a nutrição inadequadas são responsáveis por até 20% dos casos de câncer
nos países em desenvolvimento. Uma alimentação equilibrada entre os micro e macro nutrientes e
escassa em alimentos ultraprocessados, podem prevenir de 3 a 4 milhões de novos casos de câncer
a cada ano no mundo (INCA, 2016).  Estudos também apontam significativa associação entre o
estresse psicológico crônico e a carcinogênese, tendo impacto biológico sobre o ganho ponderal e
perda da imunovigilância. (CORMANIQUE et al, 2015)

Estados de desnutrição,  caracterizados por  hipermetabolismo e hipercatabolismo proteico,
estão presentes em muitos pacientes oncológicos, relacionando-os a maiores riscos de infecções e
pior resposta aos tratamentos, desfavorecendo o prognóstico. Desse modo, devem ser detectados e
corrigidos o mais precocemente possível, a fim de tratar e prevenir o prejuízo clínico por meio de
intervenções nutricionais apropriadas (FRUCHTENICHT et al, 2015) (FARAMARZI et al, 2013).
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Durante a evolução da doença, 40% a 80% dos pacientes oncológicos apresentam algum
grau de desnutrição, correspondente a cerca de 15%-20% dos pacientesno momento diagnóstico e
80%-90% dos  pacientes  em estágio  avançado,  influenciando  significativamente  no  aumento  da
morbimortalidade e na diminuição da qualidade de vida(SANTOS et al, 2012).Ademais, a presença
de inflamação sistêmica acarreta aos pacientes uma evolução aguda para um quadro de desnutrição
proteica calórica grave (INCA, 2016), a qual  associada à perda ponderal  progressiva,  astenia e
disfunção imunológica, representa a síndrome da caquexia (FARAMARZI et al, 2013).

Câncer de mama, leucemias, sarcomas e linfomas não-Hodgkin são os que apresentam o
menor grau de desnutrição, atingindo em média 35% dos pacientes.  Por outro lado os tumores de
pâncreas,  esôfago e estômago levam a um pior  prognóstico nutricional,  atingindo até 85% dos
pacientes (FARAMARZI et al, 2013).

A intervenção nutricional no paciente oncológico objetiva o equilíbrio metabólico e oxidativo, a
fim de diminuir as complicações, o tempo de internação e a mortalidade (INCA, 2016).Dessa forma,
conhecer  o perfil  nutricional  dos pacientes  é imprescindível  para elaboração de estratégias  nas
diferentes fases da doença e do tratamento(CASTELLI, 2015).

Avaliações nutricionais usuais possuem muitas dificuldades e não permitem estabelecer um
padrão-ouro,  quando  utilizadas  isoladamente.  Assim,  sugere-se  a  combinação  de  diferentes
métodos, em uma tentativa de aumentar a especificidade e a sensibilidade da avaliação do perfil
nutricional  (FRUCHTENICHT  et  al,  2015).Tal  combinação  deve  basear-se  em  estimativas
combinadas  da  perda  de  peso,  medidas  antropométricas,  mensurações  dos  níveis  séricos  de
proteína C-reativa, albumina, ureia, creatinina e fosfatase alcalina, preferivelmente junto a outros
métodos  de  escores,  como a  Avaliação  Nutricional  Subjetiva  Global  -  Produzida  Pelo  Paciente
(ANSG-PPP) (FRUCHTENICHT et al, 2015).

A  ANSG-PPP  é  um  método  essencialmente  clínico  para  identificar  risco  nutricional  e
desnutrição em estágio  inicial,  a  qual  inclui  alterações da composição corporal  e  funcionais  do
paciente  (GUIMARAES  et  al,  2016).  Os  resultados  de  sua  associação  às  demais  ferramentas
permitem melhor prevenção, controle dos riscos e redução da mortalidade (FRUCHTENICHT et al,
2015).

O  estado  de  desnutrição  pode  reduzir  o  cumprimento  das  terapias  oncológicas  tanto
hospitalar quanto ambulatorial (BOZZETTI, 2012).Dessa forma, percebe-se a importância de uma
avaliação nutricional adequada e identificação da desnutrição proteica-energética (FRUCHTENICHT
et al, 2015).

Nesse sentido, o presente estudo objetiva avaliar o perfil nutricional de pacientes oncológicos 
ambulatoriais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório,  prospectivo, seccional,  de delineamento transversal  e
abordagem quali-quantitativa.  Os  participantes  da  pesquisa  serão  250  pacientes,  de  ambos  os
sexos,  com  idade  entre  18  e  75  anos,  previamente  diagnosticados,  a  partir  de  exame
anatomopatológico, portadores de neoplasia maligna, vinculados ao Departamento de Oncologia do
Hospital Santa Rita, da cidade de Maringá, Paraná, Brasil. A pesquisa se sucederá por meio de um
único contato, mediante aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) – UniCesumar e do Comitê
de Ética do Hospital Santa Rita.

Os  indivíduos  que  participarão  do  projeto,  selecionados  a  partir  da  primeira  consulta,
receberão  todas  as  informações  necessárias  quanto  aos  questionários,  coleta  e  objetivos  da
pesquisa, onde os pesquisadores sanarão todas as eventuais dúvidas dos participantes. Mediante
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aceite e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, será aplicado um instrumento
semiestruturado,  desenvolvido  pelos  próprios  autores  com  base  na  literatura  pertinente,  para
avaliação  de  aspectos  psicológicos  e  sociodemográficos.  Na  sequência,  serão  submetidos  à
ferramentas e testes de avaliação antropométrica e nutricional - ASG-PPP validada para o português
(GONZALEZ et al, 2010).

A Avaliação Subjetiva Global produzida pelo próprio paciente (ASG-PPP) é um método de
avaliação  subjetiva  do  estado  nutricional  validada  para  pacientes  com  câncer.  A  partir  desse
questionário serão avaliados aspectos envolvendo perda de peso, alterações na ingestão alimentar,
sintomas gastrintestinais, sintomatologias associadas ao tratamento neoplásico ou ao próprio tumor,
alterações funcionais e exame físico do paciente. Dessa forma, o paciente será classificado em três
categorias (A = bem nutrido, B = desnutrição suspeita ou moderada e C = desnutrição grave), além
de gerar um escore numérico (GONZALEZ et al. 2010).

As coletas serão realizadas no Ambulatório de Oncologia do Hospital Santa Rita. Ao término
dessa etapa, os resultados serão submetidos à análise estatística paramétrica (T-student) ou não
paramétrica (Mann-Whitney), de acordo com os dados obtidos. 

Ressalta-se que por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, serão respeitados
todos os preceitos éticos e legais estabelecidos pela Portaria 466/2012.

Avaliação Nutricional
Para traçar o perfil nutricional da amostra designada, serão utilizados métodos subjetivos e

objetivos. Serão coletados os seguintes dados:
Avaliação Subjetiva Global produzida pelo próprio paciente (ASG-PPP)
Peso usual (PU)
Peso atual (PA)
Estatura
Circunferência do braço (CB)
Prega cutânea tricipital (PCT)
Força de Preensão Palmar (FPP)
Altura do joelho (AJ)*
Circunferência da panturrilha (CP)* 
Prega cutânea subescapular (PCSE)* 

A partir desses dados será:
Calculado o peso estimado e estatura estimada*
Calculado e classificado a percentagem da perda de peso (%PP)
Calculado e classificado o Índice de Massa Corporal (IMC)
Classificado a PCT
Calculado e classificado a Circunferência Muscular do Braço (CMB)
Calculada e classificada a Área Muscular do Braço corrigida (AMBc)

* Serão coletados apenas para pacientes acamados ou cadeirantes.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se,  ao final  do estudo,  identificar o perfil  dos pacientes que ingressam ao serviço
ambulatorial  de oncologia para avaliação diagnóstica e conduta.  Ademais,  busca-se estabelecer
relações entre a localização da neoplasia (diagnóstico topográfico), seu estadiamento, e o estado
nutricional  dos  doentes.  Assim,  os  resultados  possibilitariam  futuros  estudos  objetivando  a
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mobilização de intervenções que otimizem o tratamento e melhorem o prognóstico do indivíduo com
câncer.
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