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Introdução: A Desnutrição é um quadro comum em pacientes com neoplasias de 

cabeça e pescoço, sendo um indicador de mau prognóstico. Um atendimento prévio e 

individualizado pode minimizar os efeitos da doença e de seu tratamento. Objetivos: 

Quantificar a ocorrência de atendimento nutricional e avaliar o estado nutricional de 

pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço. Metodologia: Estudo transversal e 

retrospectivo, a partir de informações registradas em prontuários eletrônicos de 

pacientes com neoplasia de cabeça e pescoço, com idade superior a 18 anos, de ambos 

os sexos, atendidos ambulatorialmente em um hospital do Rio Grande do Sul entre 

janeiro de 2017 e janeiro de 2018. Coletou-se informações quanto ao sexo, idade, 

localização do câncer, registro de atendimento nutricional e avaliação nutricional, 

através do Índice de Massa Corporal (IMC) e Avaliação Subjetiva Global Produzida 

pelo Paciente (ASG-PPP). Resultados: Localizou-se 484 prontuários de pacientes, com 

idade média 67±12,1 anos, sendo 303 (62,6%) homens e 181 (37,4%) mulheres. Destes, 

113 (23,4%) pacientes tiveram pelo menos um atendimento nutricional; 30,1% (n=34) 

classificados com baixo peso pelo IMC. Dos pacientes que foram submetidos a ASG-

PPP, 67% (n=57) apresentaram algum grau de desnutrição. As neoplasias de boca e 

faringe foram as principais nos pacientes com baixo peso (58,8%) ou desnutrição 

(70,2%). Conclusão: Evidencia-se a importância da implementação de um protocolo de 

atendimento nutricional que abranja todos os pacientes com diagnóstico de neoplasia de 

cabeça e pescoço, visando um atendimento precoce e efetivo.  
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