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INTRODUÇÃO 

Alterações no estado nutricional e na situação ponderal são 

frequentemente observadas em pacientes com câncer mama, 

estando presentes em todas as fases da doença, acarretadas 

pelas alterações fisiológicas decorrentes do tratamento. 

Concomitantemente aos diversos tratamentos empregados, a 

ocorrência de ganho de peso durante o tratamento oncológico 

é observado neste público alvo, sugerindo uma pior evolução 

após o diagnóstico do câncer de mama, especialmente em 

pacientes com sobrepeso ou obesidade. 

OBJETIVO 

Avaliar a influência do tratamento hormonal e quimioterápico 

sobre o estado nutricional de mulheres portadoras de câncer 

de mama atendidas em um Centro Oncológico do Rio Grande 

do Sul.  

MATERIAIS E MÉTODOS 
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Embora o estudo não tenha mostrado associação entre o 

estado nutricional e o tipo de tratamento instituído, a literatura 

mostra influência do uso de terapia hormonal e quimioterápica 

sobre o perfil nutricional destes pacientes. Este cenário mostra 

a necessidade de desenvolvimento de ações nutricionais 

educativas aos pacientes com câncer de mama, independente 

do tipo de tratamento realizado.  
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CONCLUSÃO 

A amostra foi composta de 96 pacientes, com idade média de 

59,52 ± 13,38 anos. Analisando o IMC, observa-se valor médio 

compatível com sobrepeso (27,59 ± 5,97 Kg/m²). A avaliação 

ASG-PPP foi aplicada em 35,4% da amostra, destes, 73,5% 

(n=25) dos pacientes encontravam-se em estágio A (bem 

nutridos) e 26,5% (n=9) em estágio B (moderadamente 

desnutridos). Em relação ao tratamento oncológico, 56,3% 

(n=54) estavam realizando hormonioterapia, 55,9% (n=52) 

quimioterapia e 12,2% ambos os tratamentos. Dos pacientes 

em tratamento quimioterápico, 50% (n=48) estavam 

realizando tratamento adjuvante, 36,5% (n=36) tratamento 

paliativo e 9,4% (n=9) tratamento neoadjuvante. Não foi 

observada associação entre o estado nutricional (IMC e ASG-

PPP) com a realização de quimioterapia e hormonioterapia 

(p>0,05).  

RESULTADOS 

Estudo transversal realizado com pacientes atendidos em um 

Centro Oncológico, assistidos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), durante o primeiro semestre de 2016. Foram coletados 

dados de identificação, antropometria (peso e estatura), 

classificação da Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo 

Próprio Paciente (ASG-PPP) e tipo de tratamento oncológico 

(quimioterapia e/ou hormonioterapia). Os dados foram 

analisados no software SPSS Statistics da IBM®, versão 20.0.  
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INTRODUÇÃO 

A desnutrição é comum entre os pacientes com neoplasia de 

cabeça e pescoço, devido à localização do tumor e ao 

tratamento recebido. De modo geral, os tumores de cabeça e 

pescoço associam-se à transtornos da deglutição e alterações 

no paladar, com consequente redução da ingesta alimentar e 

comprometimento do estado nutricional, necessitando de vias 

alimentares alternativas. A Avaliação Subjetiva Global 

Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) é recomendada 

durante a assistência nutricional em oncologia para detecção 

precoce da desnutrição, sendo considerada padrão-ouro no 

diagnóstico nutricional. 

OBJETIVO 

Avaliar o impacto do tratamento radioterápico sobre o estado 

nutricional de pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço 

atendidos em um serviço de oncologia no interior do RS.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Os pacientes com câncer de cabeça e pescoço apresentaram 

comprometimento importante no estado nutricional durante o 

tratamento radioterápico, contribuindo para o 

desenvolvimento ou piora da desnutrição. Desta forma, 

mostra-se necessário o acompanhamento multiprofissional, 

incluindo a atuação do nutricionista, com objetivo de auxiliar 

na prevenção e no tratamento de deficiências nutricionais, na 

tentativa de melhorar o prognóstico e tolerância ao tratamento 

dos pacientes.   

CONCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo 23 pacientes em tratamento de 

neoplasia de cabeça e pescoço, com idade média de 63,22 ± 

11,45 anos, sendo 82,6% (n=19) do sexo masculino. O número 

médio de sessões de radioterapia foi de 28,5. Analisando a 

classificação na ASG-PPP no início do tratamento, 78,3% 

(n=18) dos pacientes classificaram-se no estágio B 

(moderadamente desnutridos), 13,0% (n=3) no estágio A (bem 

nutridos) e 8,7% (n=2) no estágio C (gravemente desnutridos). 

Já ao final do tratamento, 73,9% (n=17) classificaram-se no 

estágio B, seguidos de 26,1% (n=6) no estágio C, sendo 

significativa essa diferença (p=0,016). Quanto à via de 

alimentação, observou-se que no início do tratamento 82,6% 

(n=19) dos pacientes alimentavam-se por via oral (VO), 8,7% 

(n=2) por sonda nasoentérica (SNE) e 8,7% (n=2) VO associado 

à SNE. Já ao final do tratamento, 60,9% (n=14) dos pacientes 

alimentavam-se por VO, 21,7% (n=5) por VO associado à SNE e 

17,4% (n=4) somente por SNE, não apresentando diferença 

estatística (p=0,119). Quanto ao percentual de perda de peso, 

a amostra apresentou 6% em uma média de 36 dias, 

configurando-se com uma perda ponderal grave. 

Estudo longitudinal realizado no serviço de Radioterapia de 

um hospital filantrópico do interior do RS, com pacientes 

portadores de neoplasia de cabeça e pescoço em 

acompanhamento nutricional durante o período de janeiro à 

junho de 2017. Os dados foram analisados no software SPSS 

Statistics da IBM®, versão 20.0. O nível de significância 

adotado foi de 5% (p<0,05).  

RESULTADOS 
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