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Resumo: O tratamento do câncer é agressivo e exige muito do organismo. Sendo 

assim, a nutrição representa um fator importante nesse processo e entender o perfil 

nutricional e a prevalência de desnutrição em adultos com o diagnóstico de câncer, 

pode auxiliar na recuperação e tratamento. O objetivo deste estudo está em avaliar o 

perfil nutricional através da coleta de anamnese clínica, avaliação subjetiva global 

produzida pelo próprio paciente e recordatório de 24h, dados antropométricos e 

exames bioquímicos. Espera – se que com o conhecimento do perfil nutricional dos 

pacientes oncológicos atendidos neste ambulatório auxilie em futuras intervenções 

nutricionais para minimizar os efeitos nutricionais nestes pacientes e garantindo – 

lhes qualidade de vida. 

Introdução: Atualmente o câncer é considerado um problema de saúde pública no 

Brasil e no mundo, e foi reconhecido pela American Cancer Society como a doença 

de maior impacto socioeconômico entre todas as causas de morte (NAVARRO et al, 

2017). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – 

INCA, no mundo 8,2 milhões de pessoas morrem de câncer e no Brasil foram 

registradas 189.454 mortes em 2013 por câncer (BRASIL, 2015). De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2030, estima-se esperar 27 

milhões de casos novos de câncer e 17 milhões de mortes, com maior impacto nos 

países em desenvolvimento, onde ocorrem aproximadamente 70% dos óbitos 

(NAVARRO et al, 2017). 

A desnutrição em câncer apresenta uma incidência entre 30 e 50% dos 

casos (CUPPARI, 2005), sendo que as alterações do estado nutricional podem já 

estar presente no momento do diagnóstico de câncer, e a perda de peso não 

intencional é o primeiro sintoma a se manifestar; ressaltando que a desnutrição está 

frequentemente associada a carcinomas do trato gastrointestinal superior (> 80%), 

de cabeça e pescoço (57 a 69%) e de pulmão (61 a 87%) (NAVARRO et al, 2017).   

O tratamento e a doença possuem efeitos agressivos ao hospedeiro 

deixando o organismo mais vulnerável e debilitado e aumentando o risco nutricional 

(GARÓFOLO, 2005). Pacientes em tratamento com quimioterapia e/ou radioterapia 

relatam sintomas gastrointestinais que podem levar uma diminuição da aceitação 

alimentar e, causar alterações no perfil nutricional do indivíduo. Sendo assim, a 

investigação do impacto dessas queixas gastrointestinais sobre a ingesta alimentar 

faz-se necessária com o objetivo de planejar uma intervenção nutricional mais 



efetiva e precocemente em pacientes com diagnóstico de câncer (FERREIRA; 

GUIMARÃES; MARCADENTI, 2013).   

É importante a avaliação nutricional do paciente oncológico afim de que 

intervenções precoces possam ser realizadas, tornando a evolução clínica mais 

favorável e melhor qualidade de vida, reduzindo assim os efeitos citotóxicos do 

tratamento e as suas complicações (BORGES, 2016). 

Para o diagnóstico nutricional é necessário avaliação nutricional que inclui 

parâmetros antropométricos como peso e estatura, dobras cutâneas e circunferência 

muscular do braço, além de dados laboratoriais, clínicos e dietéticos (SISVAN). Os 

métodos antropométricos são importantes principalmente por possibilitar a 

verificação da quantidade de reservas musculares e adiposas, já que a utilização do 

IMC isolamente não indica claramente o segmento corporal; e também se utiliza 

avaliar a dieta do indivíduo, quanto ao conteúdo calórico e aos nutrientes ingeridos, 

como por exemplo, o Recordatório 24 horas, que consiste em um questionário sobre 

a alimentação do paciente nas últimas 24 horas (TARTARI et al, 2010).  

Os efeitos da desnutrição aumentam o risco de complicações pós-

operatórias e reduzem a tolerância ao tratamento quimioterápico e radioterápico 

(TAKARA et al, 2012), onde a triagem nutricional é uma ferramenta chave para uma 

efetiva monitoração dos pacientes com câncer, pois o diagnóstico e a intervenção 

precoce nas complicações nutricionais são primordiais para o sucesso do controle 

nutricional (FERREIRA, 2008).  

Objetivos: Avaliar o perfil nutricional de pacientes com câncer acompanhadas em 

um ambulatório de oncologia no município de Indaiatuba  ̷SP. 

Metodologia: Trata – se de um estudo observacional descritivo e de caráter 

transversal, será realizado em ambulatório de oncologia no município de Indaiatuba  ̷

SP. A amostra se constituirá em torno de 100 pacientes de ambos os sexos, acima 

de 18 anos de idade, com diagnóstico de câncer, em tratamento curativo. A coleta 

de dados será realizada pelos pesquisadores no período de agosto a setembro de 

2018, neste momento será explicado os objetivos da pesquisa, caso o individuo 

concorde em participar será dado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para 

assinar. Serão considerados dados gerais do paciente, avaliação subjetiva, dados 

antropométricos, dietéticos e bioquímicos e de acordo com análise comparativa e 

estatística deste, obter a perfil nutricional destes pacientes. 



Desenvolvimento: Para traçar o perfil nutricional da amostra selecionada, serão 

coletados dados gerais do paciente, avaliação nutricional subjetiva global produzida 

pelo próprio paciente (ASGPPP), métodos antropométricos, dietéticos e 

laboratoriais.  

Resultados preliminares: Diante do exposto, tem por resultado preliminar, buscar o 

maior conhecimento sobre a influência do estado nutricional no tratamento do 

paciente oncológico. Considerando que o estado nutricional pode ser alterado 

devido ao câncer e ainda interferir no prognóstico da doença, ressalta a desnutrição 

como um fato alarmante, e avaliação do perfil nutricional do paciente oncológico faz 

necessária, propiciando intervenções nutricionais mais pregressas no diagnóstico do 

câncer. 
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