CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT/AL
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO

IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO TUMOR SOBRE O ESTADO
NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS: DADOS DO INQUÉRITO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA

CAMILLA CECATTO BULDRINI
THANIZE ELLEN CHAVES NASCIMENTO

MACEIÓ
2016

CAMILLA CECATTO BULDRINI
THANIZE ELLEN CHAVES NASCIMENTO

IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO TUMOR SOBRE O ESTADO
NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS: DADOS DO INQUÉRITO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao Centro Universitário
Tiradentes – UNIT como requisito
parcial à obtenção do grau de
Bacharel em Nutrição.

Orientadora: Profa. MSc. Jaqueline Fernandes Gomes
Co-orientadora: Profa. MSc. Airta Larissa Cerqueira Lima
Centro Universitário Tiradentes – UNIT

MACEIÓ
2016

Dedicado aos pacientes oncológicos que, apesar da provação vivenciada na
luta contra o câncer, tem contribuído para realizações de trabalhos na área.

AGRADECIMENTO
Ao meu Amado Deus, por este presente maravilhoso que é a minha graduação,
pois “esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu
clamor (Salmos 40:1)”. A meu esposo Enrico, pela paciência e companheirismo, visto
que sempre esteve ao meu lado se mostrando feliz em poder ajudar. Aos meus pais
Maria José e Martins Cecatto, minhas bases que me educaram com amor, ensinaramme a acreditar e vencer ou perde, mas sempre com honestidade, vocês fizeram de
mim a pessoa que hoje sou e eu só tenho motivos para agradecer. A minha filha
Thácyla, por me fazer descobri a forma diferente e única de amar. Aos meus irmãos
Gerly, Tatiana e Tanielton que mesmo distantes se fazem tão presentes. A orientadora
Profa. MSc. Jaqueline Gomes, pela dedicação, envolvimento integral e esplêndida
orientação. A co-orientadora Profa. MSc. Airta Lima, pela sua atenção, dedicação e
seu apoio permanente. A minha dupla do TCC, amiga-irmã Thanize, pela sua amizade
tão especial e dedicação incansável ao nosso trabalho. A coordenadora do meu curso
Sybelle, pelo apoio constante e incentivo proporcionando uma graduação excelsa aos
acadêmicos. E a todos que diretamente ou indiretamente fizeram parte da minha
formação.

Camilla Cecatto Buldrini

AGRADECIMENTOS
Como já dizia o provérbio 16.3, “Confia ao Senhor as tuas obras, e teus
pensamentos serão estabelecidos”, entreguei o meu sonho em Suas mãos e Ele
cuidou de cada momento percorrido nessa caminhada. Agradeço em primazia a Deus
pai, Cristo filho e Espírito Santo meu amigo pela força quando mais precisei. Aos meus
pais, Dionizio e Célia, que sempre me incentivaram fazendo de tudo para realização
do meu sonho, vocês são meus maiores exemplos, meu amor é incondicional por
vocês. Aos meus irmãos, Edivaldo e Thayane, que me acompanharam em todas as
etapas e torceram por mim, amo demais vocês. Ao meu esposo querido, Talles Xavier,
que vivenciou mais de perto todo processo e muitas vezes renunciou algo para si em
prol da minha formação acadêmica, amo você. Aos meus familiares de perto e de
longe, que de alguma forma torceram por mim, vocês moram no meu coração. A
minha vozinha Iraci (in memoriam), que mesmo com suas limitações de saúde esteve
entre nós em grande parte da minha graduação, grata pelo seu amor e cuidado, meu
amor vai além da eternidade. A minha mãe Neide (in memoriam), que me acompanhou
até o penúltimo período do curso, por me encorajar, sempre acreditar e me encher de
palavras de ânimo, amor além da eternidade. Aos meus líderes espirituais, Josivaldo
e Eliane, por me cobrirem de oração e conselhos. A minha orientadora Jaqueline, pela
paciência, contribuição e dedicação de todos os momentos. A minha co-orientadora
Airta, pelas instruções, suporte e prontidão de sempre. A minha colega do TCC,
Camilla, pela parceria, reciprocidade e foco em cada detalhe do nosso trabalho. A
minha coordenadora de curso, Sybelle Araújo, pelo profissionalismo em reger o curso
e oportunizar o melhor para seus alunos. A todos os professores que ofertaram
excelência no ensino durante esses quatros anos de curso. Cada um com seu
importante papel para minha formação.
Obrigada a todos!

Thanize E. C. Nascimento

”Quão grande é o meu Deus
Cantarei quão grande é o meu Deus
E

todos

hão

Quão

grande

Sobre

todo

Tu

és

é

o

nome
digno

de

ver

meu

Deus

é

o

do

Seu
louvor

Eu cantarei Quão Grande é o Meu
Deus Por
O

tempo

gerações
está

em

Ele
Tuas

é
mãos

O começo e o fim, o começo e o fim
Três
Filho,

se

formam
Espírito

em
e

um
Pai

Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão”.

SORAYA MORAES

ANEXOS

A - Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP)
B - Inquérito Brasileiro de Nutrição oncológica
C - Folha de Rosto Para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos

APÊNDICE

A - Declaração de Cumprimento das Normas da Resolução 466/12
B - Solicitação de Pesquisa
C - Solicitação do Comitê de Ética do Centro Universitário Tiradentes (CEP)
E - Termo de Compromisso de Orientação e co-orientação de TCC

IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO TUMOR SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL
EM PACIENTES ADULTOS:
DADOS DO INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA

IMPACT OF THE LOCATION OF TUMOR ON NUTRITIONAL STATUS IN ADULTS
ADULTS: DATA OF THE BRAZILIAN ONCOLOGICAL NUTRITION SURVEY
Camilla Cecatto Buldrini¹
Thanize Ellen Chaves Nascimento¹
Jaqueline Fernandes Gomes²
Airta Larissa Cerqueira Lima³

Resumo
A desnutrição é uma condição frequentemente encontrada no paciente oncológico e
pode ser consequência do aumento da demanda nutricional do tumor, das alterações
metabólicas ocasionadas pela enfermidade neoplásica e pelo tratamento. O objetivo
do presente estudo foi descrever o impacto da localização do tumor sobre o estado
nutricional em pacientes adultos oncológicos. Para tanto realizou-se um estudo
descritivo, utilizando como fonte de dados o Inquérito Brasileiro de Nutrição
Oncológica. A amostra total foi composta por 4.822 pacientes adultos e idosos, sendo
considerados 3.425 adultos para o presente estudo. Em relação ao comportamento
das alterações no peso dos pacientes, o mais prevalente foi a redução de peso,
acometendo 42% da população avaliada. No que se refere aos sintomas do trato
gastrintestinal, a odinofagia esteve presente na maioria dos pacientes (41%) e quanto
a localização do tumor, os de cabeça e pescoço (esôfago – 80%), apresentaram maior
relação com alterações na ingestão alimentar. A perda de peso foi mais prevalente
nos cânceres do trato gastrointestinal (46%), cabeça e pescoço (44%) e pélvicos
(42%). Mediante a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASGPPP), observou-se que 30% dos pacientes apresentavam risco de desnutrição ou
desnutrição moderada (estágio B). Quanto ao impacto da localização do tumor sobre
o estado nutricional, os cânceres mais incidentes para o estágio B foram os de fígado,
pâncreas e vias biliares (49%), estômago (46%), cavidade oral e esôfago (41%) e para
o estágio C, os de esôfago (34%), cavidade oral (29%) e estomago (28%). Os
resultados encontrados demonstraram que o maior impacto sobre o estado nutricional
esteve relacionado aos tumores de cavidade oral, esôfago, estômago, fígado e
pâncreas, uma vez que afetam a ingestão alimentar, digestão e absorção, processos

do sistema digestório essenciais para manutenção do estado nutricional adequado.
Diante disso, observa-se a necessidade de aprimoramento de mais políticas públicas
voltadas para a prevenção dos diversos tipos de câncer e que visem garantia à
assistência nutricional imediata e individualizada após o diagnóstico, principalmente
dos tipos de tumores que apresentam piores prognósticos.
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Abstract

Malnutrition is a condition often found in cancer patients and may be a
consequence of increased nutritional demand for the tumor, metabolic changes
caused by neoplastic disease and treatment. The objective of the present study was
to describe the impact of tumor localization on nutritional status in adult oncology
patients. For this, a descriptive study was carried out, using the Brazilian Inquiry on
Oncological Nutrition as the data source. The total sample consisted of 4,822 adult and
elderly patients, and 3,425 adults were considered for the present study. Regarding
the behavior of the changes in the weight of the patients, the most prevalent was the
reduction of weight, affecting 42% of the evaluated population. Regarding the
symptoms of the gastrointestinal tract, odynophagia was present in most patients
(41%) and the location of the tumor, head and neck (esophagus - 80%), had a greater
relation with changes in food intake. Weight loss was more prevalent in cancers of the
gastrointestinal tract (46%), head and neck (44%) and pelvic (42%). Through the
Patient-Owned Subjective Self-Assessment (ASG-PPP), it was observed that 30% of
the patients presented risk of malnutrition or moderate malnutrition (stage B). As for
the impact of localization of the tumor on nutritional status, the cancers most incident
to stage B were liver, pancreas and bile ducts (49%), stomach (46%), oral cavity and
esophagus (41%) and Stage C, those of the esophagus (34%), oral cavity (29%) and
stomach (28%). The results showed that the greatest impact on nutritional status was
related to tumors of the oral cavity, esophagus, stomach, liver and pancreas, since
they affect food intake, digestion and absorption, digestive system processes essential
for the maintenance of the condition nutritional. In view of this finding, there is a need
to improve more public policies aimed at the prevention of various types of cancer and
aimed at guaranteeing immediate and individualized nutritional assistance after
diagnosis.

Keywords: cancer; malnutrition; nutritional status.

Introdução
O câncer (CA) é uma doença crônica, sendo caracterizada pelo
crescimento desordenado, rápido e invasivo de células com modificações em
seu material genético. Sua etiologia está relacionada à interação de diversos
fatores de risco tais como: tabagismo, idade, obesidade, excesso de radiações
ambientais, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, exposição a
determinados tipos de patógenos, poluição ambiental, hereditariedade, entre
outros (SANTOS, 2016).
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que em 2025, ocorra
mais de 20 milhões de novos casos de câncer, o que corresponde a 80% da
população mundial. Sendo assim, denota-se um problema de saúde pública
(ESTIMATIVA/INCA, 2015).
Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento do CA pode ser dividido
em quatro principais tipos (cirurgia, quimioterapia, radioterapia e transplante de
células tronco hematopoiéticas), os quais podem ser realizados de forma isolada
ou combinada. Durante o tratamento é comum haver diversos efeitos colaterais,
como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, mucosite, edema, hiperglicemia,
alteração da função hepática e renal (WAITZBERG, 2009).
A desnutrição é uma condição frequentemente encontrada no paciente
oncológico e pode ser consequência do aumento da demanda nutricional do
tumor, das alterações metabólicas ocasionadas pela enfermidade neoplásica e
pelo tratamento clínico (GOMES, MAIO, 2015).
Assim, avaliar o estado nutricional do paciente oncológico submetido ao
tratamento antineoplásico contribui para a efetividade da conduta terapêutica e
para melhoria da qualidade de vida do paciente, uma vez que a desnutrição
exerce impacto negativo sobre a evolução da doença e continuidade terapêutica
(OTTOSSON et al., 2013).
A Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP)
permite uma rápida avaliação do estado nutricional, identificação de sinais e
sintomas de impacto nutricional, facilitando a implementação da terapia
nutricional adequada (LEUENBERGER, KURMANN, STANGA, 2010). Para

tanto, o objetivo do presente estudo foi descrever o impacto da localização do
tumor sobre o estado nutricional em pacientes adultos oncológicos a partir de
dados provenientes do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica.
Metodologia
Trata-se de estudo descritivo, tendo como fonte de dados o Inquérito
Brasileiro de Nutrição Oncológica (IBNO), publicado em 2013 pelo Instituto
Nacional do Câncer (INCA). Sendo este o primeiro inquérito de nutrição
oncológica no Brasil realizado através de triagem nutricional nacional
multicêntrica.
Durante a realização do IBNO, utilizou-se como ferramenta de coleta de
dados, a ASG-PPP, com o propósito de identificar indivíduos em risco de
desnutrição ou já desnutridos, uma vez que estes são candidatos à terapia
nutricional.
A ASG-PPP compreende duas seções de questões: a primeira destinada
ao próprio paciente e questiona sobre alteração do seu peso corporal, ingestão
alimentar, sintomas, capacidade física e funcional; a segunda deve ser
preenchida pelo pesquisador e aborda questões referentes ao diagnóstico da
doença primária, demanda metabólica e exame físico.
Ao final da ASG-PPP, há somatória dos escores para definir intervenções
nutricionais específicas. Pontuação: escore 0 -1 significa que não há
necessidade de intervenção nesse momento; escore 2-3 significa que deve
haver educação do paciente e seus familiares pelo nutricionista, enfermeira ou
outro profissional de saúde, com intervenção farmacológica de acordo com o
inquérito dos sintomas e exames laboratoriais se adequados; escore 4-8 indica
a necessidade de intervenção pelo nutricionista, juntamente com a enfermeira
ou médico como indicador pelo inquérito dos sintomas; escore >9 indica a
necessidade critica de melhorar o manuseio dos sinais e sintomas e/ou opções
de intervenção nutricional agressiva (GONZALEZ et al, 2010).
Ao final da somatória dos escores da ASG-PPP há categorias diferentes,
nas quais os pacientes poderão ser classificados em eutróficos (estágio A); risco

nutricional ou moderadamente desnutrido (estágio B); e severamente desnutrido
(estágio C). Sendo assim, esta avaliação consiste em um método para
diagnosticar e classificar o estado nutricional dos pacientes oncológicos, além
de apresentar capacidade de prever complicações relacionadas à desnutrição,
sendo mais sensível e específica quando comparada com a Avaliação Subjetiva
Global original (BAUER J et al., 2002; ISENRING et al., 2003).
O estudo do IBNO teve como critério de inclusão todos os pacientes, de
ambos os sexos, adultos a partir de 20 anos e idosos, portadores de tumores
malignos, independente de localização ou estadiamento da doença, internados
nas instituições públicas e privadas que participaram do projeto durante o
período de novembro de 2012. Foram adotados como critérios de exclusão, os
pacientes com idade inferior a 20 anos, àqueles que não foram capazes de
responder sozinhos à ASG-PPP, os que não estavam acompanhados de
responsáveis capazes de fornecerem as informações necessárias ao
preenchimento do questionário, ou os que não concordaram em assinar o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O processo de amostra foi realizado a partir da parceria do INCA
juntamente com 45 instituições públicas e privadas (Cacon – Centro de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, Unacon – Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia e hospitais habilitados na alta complexidade em
oncologia) no Brasil, distribuídas por regiões. Foi desenvolvido um curso de 4
horas teóricas e 8 horas práticas com intuito de capacitar os 113 nutricionistas
para utilização da ferramenta de pesquisa, visando também à multiplicação
dessas informações.
A triagem nutricional foi feita em até 24 horas da internação dos pacientes
e os dados obtidos foram registrados em formulário e lançados no sistema
informatizado por meio dos profissionais cadastrados. A amostra total foi
composta por 4.822 pacientes oncológicos de ambos os sexos, adultos e idosos.
Informações complementares sobre a metodologia do inquérito estão
disponíveis na publicação do IBNO que pode ser consultado online, no endereço
eletrônico: http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/IBNO_completo_2.pdf.

O IBNO foi submetido à direção-geral do INCA mediante Sistema de
Planejamento do INCA (SISPLAN), dimensionando a abrangência do projeto,
com todas as suas implicações técnicas e orçamentárias. Os voluntários foram
esclarecidos dos procedimentos e da inexistência de riscos associados ao
estudo, conforme as determinações institucionais e a Resolução nº 96/196, do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). Todos os pacientes e/ou responsáveis que
participaram do inquérito, assinaram o TCLE.
Para o presente estudo, utilizaram-se apenas dados referentes aos
pacientes oncológicos adultos (n=3.425), resultando em uma proporção de 71%
do total de pacientes avaliados no IBNO. Foram selecionados dados referentes
às respostas das questões relacionadas à associação entre perda de peso,
localização do tumor, sinais e sintomas e ingestão alimentar.
Para análise das respostas, foram extraídos dados de tabelas
selecionadas do IBNO e tabulados com o auxílio do programa Microsoft Excel
2010. A análise foi procedida com auxilio do pacote estatístico Epi Info na versão
3.5.2. Utilizou-se estatística descritiva mediante realização de frequência simples
e seus respectivos percentuais (%).
Resultados
Entre as alterações de peso que acometeram os adultos oncológicos (n=
3.425) hospitalizados no Brasil (gráfico 1), a redução de peso (42%) apresentou
maior prevalência na população estudada.
Ao estratificar os resultados por região, foram encontradas as seguintes
prevalências de redução de peso, quando comparadas às outras alterações:
36% (n=107) dos pacientes reduziram o peso no Norte, 43% (n=1.139) no
Nordeste, 34% (n=451) no Centro-oeste, 45% (n=1.238) no Sudeste e 42%
(n=490) no Sul (gráfico 1).
Em relação à sintomatologia do trato gastrintestinal (gráfico 2), os
sintomas mais referidos pelos pacientes adultos oncológicos foram odinofagia
(41%), anorexia (26%), náuseas (21%) e xerostomia (19%).
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Gráfico 1. Comportamento das alterações de peso em adultos oncológicos hospitalizados (n= 3.425)
no Brasil e por região - Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. (2013).

Gráfico 2. Prevalência dos sintomas do trato gastrintestinal (TGI), em adultos oncológicos hospitalizados
(n= 3.425) - Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica. (2013).

No gráfico 3, pode-se observar que para as alterações sobre consumo
alimentar dos pacientes, a prevalência para menor ingestão alimentar segundo
a localização do tumor ocorreu no esôfago (80%), seguida por estômago (74%),
fígado, pâncreas e vias biliares (62%) e pulmão (60%).

Gráfico 3. Diminuição na ingestão alimentar segundo a localização do tumor, em adultos oncológicos
hospitalizados (n= 3.425) - Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica (2013).

Em relação à perda de peso, observa-se na tabela 1, que as mais
significativas segundo a região do CA foram as do TGI (46%) e cabeça e pescoço
(44%). Entre os tumores do TGI, houve maior perda de peso entre os pacientes
com CA de fígado, pâncreas, vias biliares e estômago.
O gráfico 4 exibe a classificação do estado nutricional segundo a ASGPPP dos pacientes avaliados, que divide-se por estágios: estágio A, os
classificando em eutrofia, estágio B, os classificando em risco de desnutrição ou
desnutrido moderado e estágio C, os classificando em severamente desnutrido.
Nos pacientes adultos, houve prevalência de 30% dos pacientes classificados
em estágio B e 11% em estágio C.

Tabela 1. Prevalência de perda de peso segundo a localização do tumor, em adultos oncológicos
hospitalizados (n= 3.425) - Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica (2013).
Região

Local do câncer

Outros

Torácica

Pélvica

TGI

Cabeça e Pescoço

Cavidade
Nutrição Oncológica.lábios,
Brasil,
2013.oral, e amidala

Tireoide, paratireoide e parótida
Laringe, hipofaringe, glote, cavidade nasal
Esôfago

Pacientes
N˚
89
175
170
128

Perda de Peso
N˚ - %
54 (61%)
36 (21%)
76 (45%)
78 (61%)

Outras localizações de cabeça e pescoço

16

10 (62,%)

Total N˚
Estômago
Intestino delgado, cólon, reto, ânus, canal anal
Fígado, pâncreas e vias biliares
Outras localizações abdominais
Total N˚
Útero, vagina, vulva
Ovário, anexos
Pênis e testículo
Sistema urinário
Próstata
Total N˚

578
133
409
84
43
669
363
119
49
83
180
794

254 (44%)
80(60%)
157(40%)
52(62%)
20 (46%)
309(46,2%)
175(48%)
54(45%)
13 (27%)
31 (38%)
63 (35%)
336(42%)

Pulmão, aparelho respiratório.

125

70(56%)

Mama

552

182(33%)

Total N˚

677

252(37%)

Tumores de ósseo e conjuntivo
Tumores de pele
Sistema nervoso Central
Linfomas e mieloma
Neoplasia não especifica e outras localizações
Linfoma de Hodgkin
Leucemias
Total N˚
Total geral

85
164
45
156
87
34
136
707
3425

33(39%)
42(26%)
18(40%)
80(51%)
47(54%)
13(38%)
53(39%)
286(40%)
1437(42%)

Gráfico 4. Classificação do estado nutricional segundo a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo
Próprio Paciente, em adultos oncológicos hospitalizados (n= 3.425) - Inquérito Brasileiro de Nutrição
Oncológica (2013).

*

Quanto à classificação do estado nutricional segundo a localização do
tumor, podemos observar que as localizações de maior impacto negativo para o
estágio B foram fígado, pâncreas e vias biliares (49%), estômago (46%),
cavidade oral e esôfago (41%). Em relação ao estágio C, os mais prevalentes
foram esôfago (34%), cavidade oral (29%) e estômago (28%) (gráfico 5).

Gráfico 5. Classificação do estado nutricional segundo a localização do tumor, em adultos oncológicos
hospitalizados (n= 3.425) - Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica (2013).

Discussão
A prevalência de perda de peso em pacientes adultos oncológicos
hospitalizados no Brasil (n= 3425), independentemente da localização ou
estadiamento, foi de 42% detectada através da triagem ASG-PPP. Burgos et al.
(2016), semelhante ao presente estudo (42%) realizou o primeiro estudo
brasileiro o qual utilizou a ferramenta de avaliação Malnutrition Universal
Screening Tool (MUST), para identificar risco nutricional em população
oncológica encontraram 48,7% de perda de peso nos pacientes avaliados. O
rastreamento nutricional deve ser realizado por meio de técnicas simples e
rápidas. São utilizados diversos instrumentos universais para rastreamento da
desnutrição, sendo os mais conhecidos Nutritional Risk Screening (NRS 2002),

MUST, ASG-PPP e Mini Nutritional Assessment (MNA). No entanto, nenhum
desses instrumentos atende às particularidades específicas dos pacientes com
câncer. Diante de tal necessidade, foi elaborado um instrumento subjetivo
específico para a população oncológica: a ASG-PPP (BARBOSA, 2002;
GONZALES, 2009). Desde as primeiras publicações da sua utilização, a ASGPPP tem demonstrado excelente sensibilidade, considerada como método
padrão ouro na avaliação nutricional. É fato que outros tipos de métodos de
rastreamento podem ser utilizados em pacientes oncológicos, contudo a ASGPPP oferece várias vantagens sobre os demais, uma vez que a mesma é
validada para pacientes oncológicos e a única que permite a identificação de
intervenções nutricionais ou farmacológicas específicas, dependendo da
necessidade do paciente e da sua sintomatologia (ISENRING, BAUER, CAPRA,
2003).
De modo geral, os pacientes relataram entre 2 e 4 sintomas, dentre estes,
os mais prevalentes foram odinofagia (41%), anorexia (26%), náuseas (21%) e
xerostomia (19%). REIS et al. (2015), cujo estudo traçou o perfil nutricional de
pacientes oncológicos e demonstrou que 86% dos pacientes avaliados referiram
odinofagia, sendo assim o sintoma mais prevalente na população estudada e
assemelha-se ao resultado encontrado no estudo em questão. A odinofagia
representa uma consequência secundária aos sintomas como xerostomia,
mucosite, estomatite e disgeusia, os quais afetam a sensibilidade da boca e da
faringe (CALIXTO et al., 2012). As alterações descritas são acentuadas devido
ao impacto causado pela localização do tumor e tratamentos antineoplásicos que
acarretam efeitos colaterais com diferentes graus de gravidade (figura 1)
(ROBERTS; MATTOX, 2007).
Os pacientes submetidos à quimioterapia apresentam como sintomas
mais comuns: náuseas, vômitos, diarreia e mucosite (CALIXTO et al., 2012). No
que tange à radioterapia os sintomas mais comuns são: disfagia, mucosite,
alterações do paladar, xerostomia, náuseas, vômitos, diarreia, entre outros
(IBNO/INCA, 2013). KOOM et al., (2012), apontaram em sua pesquisa que
39,2% dos pacientes submetidos à radioterapia com diagnóstico de cabeça e
pescoço e do TGI eram desnutridos, com média de 4% de perda de peso. Entre
todos os desnutridos, 57% tiveram uma perda de peso maior ou igual a 5% nos

últimos seis meses. Diante disso, percebe-se que a radioterapia é considerada
um fator de risco importante para desnutrição nesses pacientes. Os efeitos deste
tipo de tratamento repercutem na diminuição de ingestão alimentar levando a
alterações da composição corporal. O déficit do estado nutricional, por sua vez,
está estreitamente relacionado à diminuição da resposta ao tratamento
específico adotado.

Figura 1. Impacto do câncer no estado nutricional de pacientes oncológicos.

A prevalência da ingestão alimentar menor que o habitual da amostra
variou de 28% a 80%, havendo um maior percentual em portadores de CA de
fígado e pâncreas, intestino delgado, esôfago e cavidade oral. Em um estudo no
qual foram analisado sintomas relacionados à diminuição de ingestão alimentar
em pacientes oncológicos, obteve-se também uma alta prevalência da
diminuição do consumo alimentar nos indivíduos com cânceres de intestino e
pâncreas (ARAÚJO et al. 2012). Estes tumores interferem diretamente na
ingestão

alimentar

e

absorção,

o

que

leva

rapidamente

ao

grave

comprometimento do estado nutricional. Associado a isto, com o avanço da
doença, há redução do apetite e consequentemente diminuição da ingestão de
alimentos.
A localização do tumor, os órgãos envolvidos, as condições clínicas,
imunológicas e nutricionais impostas pela injúria da doença, diagnóstico tardio e
magnitude da terapêutica são fatores que podem comprometer a situação

nutricional do paciente, com graves implicações prognósticas, e interferir
diretamente no tratamento antioneoplásico (SHILS et al., 2003). Os sintomas da
doença somados aos efeitos colaterais do tratamento levam a alterações no TGI,
como inapetência e saciedade precoce, sendo estes, sintomas que podem
acabar levando a transtornos mais graves como anorexia, desnutrição e
caquexia (CALIXTO et al., 2012).
A perda de peso segundo localização do tumor foi mais significativa nos
cânceres de cavidade oral, esôfago e estômago, fígado, pâncreas e vias biliares,
e pulmão. XAVIER et al. (2014) realizou um estudo nas enfermarias dos hospitais
da França com pacientes oncológicos (N= 1903), no qual foram encontradas
maiores prevalências de desnutrição em tumores nas regiões da cavidade oral
(50%); esôfago e estômago (62%); pâncreas (66%) e pulmão (45,3%). Tais
dados convergem com os resultados do vigente estudo.
A perda de peso não intencional integra uma importante informação para
avaliar a gravidade do problema de saúde do indivíduo, uma vez que há elevada
correlação com a mortalidade. As consequências clínicas da perda de peso
involuntária incluem infecções, exacerbação de doenças cognitivas e alteração
de humor (PLANAS et al. 2011).
Se a redução de peso ocorrer, sobretudo através da proteólise, manifestase a possibilidade de sarcopenia, que se associa à diminuição da capacidade
funcional, elevada incidência de toxicidade da quimioterapia e aumento do tempo
de hospitalização. Por sua vez, a perda de peso e de massa magra pode chegar
a um estado mais grave e irreversível, como o de caquexia neoplásica
(CORONHA, CAMILO, RAVASCO, 2011). Segundo IBNO/INCA (2013), as
necessidades nutricionais dos pacientes com CA podem variar, dependendo do
tipo e da localização do tumor, grau de estresse, má absorção e da necessidade
de ganho de peso ou anabolismo. Sendo assim são de extrema importância a
identificação e classificação precoce do risco nutricional para escolha de
intervenções adequadas influenciando de modo favorável durante o tratamento
(MAICÁ, 2008).
No presente estudo, 41% dos indivíduos avaliados apresentaram
complicações nutricionais. XAVIER et al. (2014), em seu estudo o qual obteve
mais da metade dos pacientes avaliados foram classificados como desnutridos

(58%), sendo semelhante ao resultado encontrado no presente estudo. A
desnutrição é comum em pacientes oncológicos, tendo efeitos adversos na
qualidade de vida, na resposta ao tratamento e na taxa de sobrevida. Diante
desta perspectiva, o suporte nutricional ofertado a esses pacientes deve ocorrer
de forma individualizada, em um conjunto de procedimentos desde avaliação
nutricional até a oferta dos nutrientes com qualidade e quantidade adequada.
Tais medidas têm o intuito de recuperar ou manter o estado nutricional dos
pacientes oncológicos, assim como evitar ou retardar a progressão da doença
para um quadro de caquexia (DAVIES et al., 2005).

Conclusão
Pode-se concluir que o câncer gera impacto negativo sobre o estado
nutricional, decorrente da sintomatologia causada pelo próprio tumor e pelo
tratamento antineoplásico, ocasionando perda de peso significativa e
consequentemente desenvolvimento da desnutrição. Os tumores mais
associados à desnutrição e aos sintomas gastrointestinais foram os de cavidade
oral, esôfago, estômago, fígado e pâncreas.
Os sintomas mais prevalentes nos pacientes avaliados foram odinofagia
e anorexia, os quais contribuem para a incidência e gravidade de efeitos
secundários ao tratamento e aumento do risco às infecções. Os efeitos colaterais
da doença repercutem na diminuição de ingestão alimentar levando a alteração
da composição corporal. A perda de peso não intencional integra uma importante
informação para avaliar a gravidade do problema após o diagnóstico. Diante
disso, ressalta-se a necessidade de aprimoramento de mais políticas públicas
voltadas para a prevenção dos diversos tipos de câncer e que visem garantia à
assistência nutricional

imediata

e individualizada

após o diagnóstico,

principalmente dos tipos de tumores que estão mais associados ao agravamento
do estado nutricional, uma vez que, apresentam piores prognósticos.
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ANEXO A- Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente
(ASG-PPP)
NOME: __________________________________________ Data: ___/___/___
Peso/Alt: ________ Circ. Cintura: ____ Circ. Quadril: _____ Circ. Braço: _____

História (Questões de 1 a 4 foram elaboradas para serem preenchidas pela paciente)
Peso (veja registro 1) Eu atualmente peso ______ quilos.
Há um mês eu pesava ______ quilos.
Minha altura é de ______ metros.
Há seis meses eu pesava ______ quilos.
Durante as duas últimas semanas meu peso:
( ) Diminuiu (1) ( ) Não mudou (0) ( )Aumentou (0)
Quadro 1 _______

Ingestão alimentar: Em comparação com o meu padrão alimentar, eu considero que a
ingestão de alimentos no último mês:
( ) Não mudou (0)
( ) Está maior que o habitual (0)
( ) Está menor que o habitual (1)

Eu atualmente estou me alimentando com:
( ) Alimentos de consistência normal, porém em menor quantidade (1)
( ) Alimentos de consistência mais macia ou pastosa (2)
( ) Somente líquidos (3)
( ) Somente suplementos nutricionais (3)
( ) Apenas poucas quantidades de todos os alimentos (4)
( ) Somente alimentação via sonda nasoenteral ou nutrição pela veia (0)

Quadro 2 _______

Sintomas: Eu tenho tido os seguintes problemas que estão afetando minha alimentação,
fazendo com que eu não me alimente adequadamente nas últimas duas semanas
(assinale uma ou mais):
( ) Sem problemas com a alimentação (0)
( ) Sem apetite, não tenho vontade de comer (3)
( ) Náuseas (1)
( ) Constipação (2)
( ) Dor na boca (1)
( ) Alteração do paladar ou ausência do paladar (2)
( ) Dificuldade de engolir (2)
( ) Vômitos (3)
( ) Diarreia (3)
( ) Boca seca (1)
( ) O cheiro da comida me incomoda (1)
( ) Sinto-me satisfeita rapidamente (1)
( ) Dor. Onde? _____________________________ (3)
( ) Outros (1) Exemplo: Depressão, problemas dentais, financeiros, etc.

Quadro 3 _______

Capacidade física e funcional: Durante o último mês, eu diria que minhas atividades:
( ) Estão normais, sem limitações (0)
( ) Não estão normais, mas posso exercer minhas atividades de forma moderada (1)
( ) Não me sinto disposta a desempenhar muitas atividades, mas não preciso
permanecer deitada ou sentada a maior parte do dia (2)
( ) Sou capaz de realizar apenas algumas de minhas atividades e passo a maior parte
do dia deitada ou sentada (3)
( ) Passo muito tempo acamada, raramente fora da cama (3)

Quadro 4 _______
Total dos pontos dos quadros de 1 a 4 (Quadro A) _______

O restante das questões será preenchido por sua nutricionista. Obrigada!

Doença e sua relação com as necessidades nutricionais (veja registro 2)
Todos os diagnósticos relevantes (especificar)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

Estágio da doença primária (marque se for conhecido ou apropriado):
( ) I ( ) II ( ) III ( ) IV
Outro _____________________
Idade _____________________

Demanda metabólica (veja registro 3)
Total dos pontos do registro 2 (Quadro B) _______

Exame físico (veja registro 4)
Total dos pontos do registro 3 (Quadro C) _______
Total dos pontos do registro 4 (Quadro D) _______

TOTAL ASG ESCORE
Avaliação global (veja registro 5)
( ) Eutrófico ou em anabolismo (ASG-

Total do escore numérico de A+B+C+D
__________

A)
( ) Risco de desnutrição ou desnutrição moderada (ASG-B)
( ) Severamente desnutrido (ASG-C)

Recomendações Nutricionais:
Não é necessária intervenção nutricional no momento. Reavaliação de rotina durante o
tratamento.

2-3 Orientação para pacientes e familiares pelo nutricionista, enfermeiro ou médico
com intervenção farmacológica de acordo com os sintomas apontados e dados laboratoriais.
4-8 Requer intervenção nutricional pelo nutricionista, em conjunto com enfermeiro
ou médico de acordo com sintomas observados.
9> Indica uma necessidade crítica de melhora dos sintomas, manejo e/ou intervenção
nutricional agressiva.

ANEXO B – Inquérito Brasileira de Nutrição Oncológica (IBNO)

Disponível em: http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/IBNO_completo_

ANEXO C - Folha de Rosto Para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos

APÊNDICE A - Declaração de Cumprimento das Normas da Resolução
466/12
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DA RESOLUÇÃO
466/12, DE PUBLICIZAÇÃO DOS RESULTADOS E
SOBRE O USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL/DADOS COLETADOS
Camilla

Cecatto

Buldrini

e

Thanize

Ellen

Chaves

Nascimento

(orientandas), Jaqueline Fernandes Gomes (orientadora e coordenadora do
Projeto), Airta Larissa Cerqueira Lima (co-orientadora), pesquisadoras
envolvidas no projeto intitulado “IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO TUMOR
SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS: DADOS DO
INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA”, ao tempo em que
nos comprometemos em seguir fielmente os dispositivos da Resolução 466/12
do Conselho Nacional de Saúde, asseguramos que os resultados da presente
pesquisa serão tornados públicos sejam eles favoráveis ou não bem como
declaramos que os dados coletados para o desenvolvimento do projeto,
questionários, bancos de dados, fotografias, serão utilizados para análise
científica e, após conclusão da pesquisa, serão armazenados em banco de
dados sob os cuidados sigilosos dos pesquisadores envolvidos.

Maceió, 2016.

______________________________________________________
Camilla Cecatto Buldrini (orientanda)

______________________________________________________
Thanize Ellen Chaves Nascimento (orientanda)

______________________________________________________
Profa. MSc. Jaqueline Fernandes Gomes (orientadora)

______________________________________________________
Profa. MSc. Airta Larissa Cerqueira Lima (co-orientadora)

APÊNDICE B- Solicitação de Pesquisa
SOLICITAÇÃO DE PESQUISA

Eu, Profa. MSc. Sybelle Araújo Cavalcante, Coordenadora da Faculdade de
Nutrição do Centro Universitário Tiradentes, declaro, para os devidos fins, que concordo
com a execução do Projeto de Pesquisa intitulado: “IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO

DO TUMOR SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS:
DADOS DO INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA”, sob a
coordenação da Profa. MSc. Jaqueline Fernandes Gomes, da Faculdade de Nutrição
do Centro Universitário Tiradentes.
A coleta de dados do referido projeto, será realizada, após a aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes.
Atenciosamente,

___________________________________________________
Coordenadora da Faculdade de Nutrição UNIT- AL

______________________________________
Coordenadora do Projeto de Pesquisa

Maceió, 2016.

APÊNDICE C- solicitação do Comitê de Ética do Centro Universitário
Tiradentes (CEP)

Centro Universitário Tiradentes
Autorizada pela Portaria Ministerial nº 795, de 11/09/2014

Maceió, 2016.

À Coordenadora do Comitê de Ética do Centro Universitário Tiradentes,

As alunas Camilla Cecatto Buldrini e Thanize Ellen Chaves
Nascimento regularmente matriculadas no curso de graduação em Nutrição,
com o objetivo de realizar pesquisa intitulada “IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO
DO TUMOR SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS:
DADOS DO INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA”,
solicita a autorização desta conceituada entidade.

Atenciosamente,

____________________________________________________
Profa. MSc. Jaqueline Fernandes Gomes

APÊNDICE D- Termo de Compromisso de Orientação e co- orientação de
TCC

Termo de Compromisso de Orientação e co- orientação de TCC
Eu, Jaqueline Fernandes Gomes (Orientadora), docente, junto a Airta
Larissa Cerqueira Lima (Co-orientadora), preceptora de estagio, do Curso de
nutrição do Centro Universitário Tiradentes – Maceió AL, para os devidos fins,
está de acordo em assumir a orientação do Trabalho de Curso dos discentes
abaixo discriminados, que, ao assinarmos este Termo de Compromisso
declaramos que:
1- São discentes regularmente matriculados no Curso de nutrição.
2- Estão cientes das regras definidas pelo Colegiado ao qual pertencem para o
processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso.
3- Comprometem-se a cumprir rigorosamente os prazos definidos para entrega
das diversas etapas do trabalho, bem como a estar em todos os encontros
previstos com o docente orientador.
Título do TCC:
“IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO TUMOR SOBRE O ESTADO
NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS: DADOS DO INQUÉRITO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA”,
Discentes:
Nome completo

Matrícula

Thanize Ellen C. Nascimento

2131502812

Camilla Cecatto Buldrini

2131504904

______________________________

_______________________________

Jaqueline Fernandes Gomes

Airta Larissa Cerqueira Lima

(Orientadora)

(Co-orientadora)

APÊNDICE E-Pedido de Isenção de Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido

CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES – UNIT/AL

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO
À Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro
Universitário Tiradentes.
Sra. Coordenadora,
Solicitamos ao Comitê de Ética em Pesquisa desta
instituição, a isenção do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) deste projeto encaminhado para vossa
apreciação. O projeto intitulado “IMPACTO DA LOCALIZAÇÃO DO
TUMOR SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES
ADULTOS: DADOS DO INQUÉRITO BRASILEIRO DE
NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA“ é um estudo descritivo e, portanto,
não intervencionista e que dispensa a coleta de informação direta
com o sujeito de pesquisa. As razões para solicitação da isenção
do TCLE são enumeradas abaixo:
O estudo baseia-se no levantamento de dados do Inquérito
Brasileiro de Nutrição Oncológica;
Não há riscos físicos e/ou biológicos para o paciente uma vez que
o estudo é descritivo proveniente de uma pesquisa maior, que por
sua vez atendeu a todos os aspectos éticos exigidos pelo Conselho
Nacional de Saúde.
Maceió, 2016.
Atenciosamente,
_______________________________________________
Pesquisador responsável

