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RESUMO

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: Cânceres 
de cabeça e pescoço são intensamente 
relacionados à dieta, tabagismo e etilismo e 
muito prevalentes na população brasileira. 
Foram avaliados hábitos dietéticos e estilo de 
vida de pacientes com esses tumores. 
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram incluídos 
pacientes sob acompanhamento e com 
d i a g n ó s t i c o  c o n f i r m a d o  p o r  e x a m e 
histopatológico, em estudo transversal de 
ambos os sexos e com estado nutricional 
classificado segundo proposta da OMS. Foram 
feitas as avaliações antropométrica, do 
impacto da sintomatologia da doença sobre os 
hábitos alimentares, da qualidade de vida e do 

consumo alimentar. RESULTADOS: Os 
pacientes (n=12) tinham em média 58,67 anos, 
50% com 60 anos ou mais, 33% entre 50 e 59 
anos e 17% com menos de 50 anos. 17% 
mulheres e 83% homens. Dos sete pacientes que 
tiveram o IMC calculado, eram eutróficos 
71,43% e em sobrepeso 28,57%. Destes, 
28,57% se assumiram tabagistas, 42,86% ex-
tabagistas e 28,57% negaram consumo. A 
qualidade de vida foi influenciada pelos 
procedimentos terapêuticos (abordagem 
cirúrgica e/ou radioterápica e quimioterápica). 
As principais queixas foram xerostomia e a 
disfagia. Destacou-se o consumo inadequado 
dos alimentos agrupados em cereais, frutas, 
verduras e legumes (100%), de leite e derivados 
(81,8%) e das carnes (54,6%). CONCLUSÕES: 
Observa-se a importância de promover ações 
educativas, de orientação nutricional e sobre os 
efeitos nocivos do álcool além de apoio ao 
paciente durante todo o tratamento.

ABSTRACT

INTRODUCTION AND OBJECTIVES: 
Head and neck tumors are strongly related to 
diet, smoking, and alcohol consumption and are 
highly prevalent in Brazil. Were assessed dietary 
habits and lifestyle of patients with these tumors. 
MATERIAL AND METHODS: Were included 
patients under follow-up and with diagnosis 
confirmed by histopathology exam, in a cross-
sectional study in both sexes. Nutritional status 
was classified according to the WHO. The 
evaluation was conducted considering 
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anthropometric assessments, impact of disease 
symptoms on dietary habits, quality of life and 
food consumption. RESULTS: Patients (n = 12) 
had a mean age of 58.67 years, 50% aged 60 or 
more, 33% between 50 and 59 years and 17% 
under 50 years. 17% were female and 83% 
male. Of the seven patients who had data on 
BMI were eutrophic 71.43% and 28.57% 
overweight. Of these, 28.57% took up smoking, 
42.86% were former smokers and 28.57% 
denied consumption. Quality of life was 
influenced by therapeutic procedures (surgical 
and/or radiotherapy and chemotherapy). The 
main complaints were dry mouth and 
dysphagia. Noteworthy is the inadequate intake 
of foods grouped in cereals, fruits and 
vegetables (100% of respondents), milk and 
dairy products (81.8%) and meat (54.6%). 
CONCLUSIONS: It was evident the importance 
of promoting educational nutritional guidance 
as well as dissemination of information about 
the harmful effects of alcohol and the need to 
support the patient throughout treatment.

INTRODUÇÃO

Os tumores compreendem um grupo de 
doenças complexas envolvendo alterações 
genéticas que permitem e contribuem para a 
transformação progressiva de células normais 
em células malignas através de mudanças 
irreversíveis na sequência de DNA, podendo 
resultar na ativação de oncogenes ou 

1inativação de genes supressores . Uma das 
características dos tumores é a proliferação 
descontrolada e disseminada de células, que 
altera a função normal de imediações ou de 
tecidos distantes, podendo levar à falência de 

2
órgãos e à morte . O câncer da cabeça e pescoço 
é um dos dez tipos mais frequentes em todo o 
mundo, com cerca de 500.000 novos casos 

3
diagnosticados anualmente . O tipo histológico 
mais frequente é o carcinoma de células 
escamosas da cavidade oral, faringe e laringe. 

No Brasil, país no qual o câncer é a segunda 
causa de morte, o câncer de cabeça e pescoço 
tem apresentado um aumento considerável em 
sua prevalência, sendo mais frequente em 
homens do que em mulheres. De acordo, com 

4dados do Instituto Nacional do Câncer , os 

tumores de cabeça e pescoço têm uma 
prevalência de 14.160 novos casos por 100 mil 
habitantes no Brasil. Em 2008, o câncer de boca 
foi responsável por 6.214 mortes, com 
estimativa para 14.120 novos casos em 2010, o 
câncer de esôfago matou 7.148 indivíduos em 
2008 com estimativa de 10.630 novos casos em 
2010 e o câncer de laringe causou 3.594 óbitos 
em 2008 com estimativa de 9.320 novos casos 

4
em 2009 . A grande maioria dos pacientes, dois 
terços deles, tem o diagnóstico destes tumores 
realizado em estágio clínico avançado com 
envolvimento de linfonodos regionais, fator que 
dificulta o tratamento destes indivíduos, 
diminuindo as possibilidades de cura, além de 
aumentar a chance de sequelas e de causar a 

5-8piora de estilo e qualidade de vida . 
A exposição prolongada do epitélio a alguns 

agentes sabidamente cancerígenos pode induzir 
alterações celulares e formação de tumores em 
múltiplos locais anatômicos. O papel da dieta 
na etiologia de tumores de cabeça e pescoço 
continua incerto. Porém a relação entre câncer 
e má-nutrição já está estabelecida a muito 

7
tempo . Dentre os fatores de risco para o 
desenvolvimento destes tumores destacam-se, 
além do tabagismo e do etilismo, a deficiência 
de vitaminas e micronutrientes (ácido fólico, 
vitaminas A, C, e E, selênio e zinco), entre 

8outros . Há várias evidências de que a 
alimentação tem um papel importante nos 
estágios de iniciação, promoção e propagação 
do câncer, destacando-se entre outros fatores de 
risco. Em um estudo recente é mostrado que 
padrões alimentares envolvendo maior 
consumo de frutas e vegetais são associados 
com um risco diminuído de câncer, enquanto 
que alto consumo de carnes e produtos animais 
está associado positivamente a risco de câncer 

7
de cabeça e pescoço . 

Nos estudos que envolvem câncer e dieta em 
diversas populações, um dos temas mais 
discutidos é a existência de uma diferença na 
incidência das várias formas de câncer, que 
pode estar relacionada às variações na ingestão 

9de determinados nutrientes e/ou alimentos . A 
perda de peso e a desnutrição calórica e 
pro te ica  são  d i s túrb ios  nu t r i c iona i s 
frequentemente observados em pacientes com 
câncer (40% a 80% dos casos), sendo que até 
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30% dos pacientes adultos apresentam perda 
10superior a 10% do peso . Os principais fatores 

determinantes da desnutrição nesses indivíduos 
são a redução na ingestão total de alimentos, as 
alterações metabólicas provocadas pelo tumor 
e o aumento da demanda calórica pelo 

11
crescimento do tumor . O grau e a prevalência 
da desnutrição dependem também do tipo e do 
estágio do tumor, dos órgãos envolvidos, dos 
tipos de terapia anticâncer utilizadas, da 
resposta do paciente e da localização do 

1 2tumor .  Muitos pacientes atribuem a 
diminuição do apetite e da ingestão alimentar a 
alterações desagradáveis e inaceitáveis do 
paladar e do olfato. Os fatores que afetam o 
paladar e o olfato são complexos, sejam eles 
anatômicos, fisiológicos ou de outra natureza. 

É importante salientar que a supressão do 
paladar é mais severa após tratamento 
radioterápico na região de orofaringe, e 
pacientes em quimioterapia referem a sensação 

13
de gosto metálico na boca. Segundo Ferreira , 
as alterações do paladar são associadas à 
diminuição dos níveis séricos de metais como 
zinco e níquel. Em muitos casos, devido a 
dificuldade ou até incapacidade depois da 
cirurgia do paciente se alimentar via oral, esses 
acabam perdendo muito peso. A questão do uso 
de sondas para alimentação vai além da 
quantidade de calorias e nutrientes recebidas, 
comer está altamente associado à qualidade de 

14vida . Em pacientes que apresentam um 
consumo frequente e crônico de álcool podem 
exis t ir  um déf ic i t  de  micronutr ientes 
independentemente da redução da ingestão 
energética, pela simples adição de álcool à 
ingestão energética usual. 

Assim, o álcool pode ser causa tanto de 
desnutrição primária, pelo fato de deslocar os 
nutrientes da dieta, como de desnutrição 
secundária, por ser responsável pela má 
absorção e agressão celular decorrentes de sua 

1 1c i t o tox i c idade  d i re ta .  Nos  e s tudos 
epidemiológicos que investigam associação 
entre dietas e doenças são utilizados em geral, o 
questionário de frequência de consumo 
alimentar (QFCA) para registrar a dieta dos 
indivíduos. Esse instrumento estima o consumo 
habitual individual durante um determinado 
período de tempo. O Estudo Latino-Americano 

sobre Câncer Oral e de Laringe, realizado em 
São Paulo entre os anos de 1998 e 2003, 
consistiu em um estudo de caso-controle 
multicêntrico de base hospitalar, e teve como 
objetivo investigar os fatores de risco 
associados aos cânceres de cabeça e pescoço, 

15
utilizando o QFCA como inquérito dietético . 

OBJETIVOS

A de tecção  precoce  de  a l t erações 
nutricionais no paciente oncológico permite 
intervenção em momento oportuno, visando 
otimização de recursos empregados e qualidade 
da atenção prestada. 

Pretende-se traçar um perfil epidemiológico 
do câncer de cabeça e pescoço relacionando 
estado nutricional, podendo servir como base 
para intervenções públicas de saúde. Para 
tanto, os objetivos desse trabalho são analisar 
os hábitos dietéticos e o estilo de vida de 
portadores de câncer de cabeça e pescoço.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de 
ética em pesquisa da Instituição (protocolo 
231/12). A triagem dos indivíduos foi realizada 
junto ao ambulatório de especialidades - 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí - São Paulo, em pacientes 
sob acompanhamento clínico e com diagnóstico 
de tumor de cabeça e pescoço, confirmado por 
exame histopatológico. Trata-se de um estudo 
de delineamento transversal com pacientes de 
ambos os sexos, com estado nutricional 
classificado segundo os pontos de corte 
propostos pela Organização Mundial da 

16
Saúde .

Avaliação Antropométrica 
A partir dos dados de peso e estatura foi 

calculado o índice de massa corporal, 
considerando-se a razão do peso atual (kg) e o 
quadrado da estatura (m²) (IMC = kg/m²). 

A estatura foi mensurada utilizando 
estadiômetro fixo de escala de 0,1 cm, e o peso 
foi aferido em balança eletrônica, com 0,05 kg 
de precisão. Os pontos de corte propostos pela 

16
Organização Mundial da Saúde  foram 
utilizados como critério de diagnóstico do 
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estado nutricional.  As medidas foram 
realizadas com os pacientes descalços e usando 

17
apenas roupas leves . 

Avaliação do impacto da sintomatologia da 
doença sobre os hábitos alimentares e a 
qualidade de vida 

Para isso foi adicionado ao projeto o Head 
and Neck Patient Symptom Checklist validado 

18
em Schmidt et al. .

Avaliação do Consumo Alimentar 
Inicialmente, foi aplicado um Protocolo 

Clínico para obter informações a respeito do 
histórico alimentar, intercorrências alimentares 
e sinais clínicos dos pacientes (Figuras 1 e 2).

 Informações dietéticas foram coletadas por 
meio de um QFCA semanal adaptado do Estudo 
Latino-Americano sobre Câncer Oral e de 
Laringe e validado em um estudo caso-controle 

15,19em sete hospitais de São Paulo, São Paulo . O 
questionário composto por 51 alimentos foi 
aplicado por entrevistadores capacitados e 
habilitados na área, em uma única consulta, 
com o auxílio de uma lista de fatores, alimentos 

20,21
e sua porção padrão  (Figuras 3, 4, 5 e 6).

Com o intuito de avaliar o consumo 
a l i m e n t a r,  f o r a m  c o n s i d e r a d a s  a s 
recomendações propostas pelo "  Guia alimentar 
para a população brasileira: promovendo a 
alimentação saudável",  material elaborado pelo 

21Ministério da Saúde . Figura 1: Protocolo clínico, primeira parte.

Figura 2: Protocolo clínico, segunda parte.

Figura 3: Questionário semi-quantitativo de frequência 
do consumo alimentar, primeira parte.
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Com base nas porções diárias de consumo 
recomendadas para cada grupo alimentar, foi 
considerado como consumo adequado o 
consumo igual ou maior, em número de porções, 
dos grupos de cereais (pães, tubérculos e 
raízes), frutas, hortaliças, leguminosas, leite e 

derivados e carnes e ovos. Já em relação aos 
grupos de açúcares e doces, e gorduras e óleos, 
o consumo adequado foi considerado quando o 
indivíduo consumiu um número igual ou 

17,22inferior às porções recomendadas . 

Análise Estatística 
Inicialmente, foi feita uma análise descritiva 

dos dados com cálculo de média e desvio 
padrão. Foi utilizado o teste exato de Fisher 
para correlacionar os dados do histórico 
alimentar com o consumo dos grupos de 
alimentos. O programa Statistical Package for 
the Social Science (SPSS, versão 13.0, Chicago, 
IL, USA, 1999) foi utilizado para as análises 
estatísticas, considerando-se um nível de 
significância de 5%. 

RESULTADOS

Os paciente acompanhados (n=12) tinham 
média de idade de 58,67 anos, sendo 50% com 
60 anos ou mais, 33% entre 50 e 59 anos e 17% 
com menos de 50 anos. Quanto ao gênero, 17% 
eram do sexo feminino e 83% do sexo 
masculino. Em relação ao estado nutricional 
observou-se que, dos sete pacientes que tiveram 
o índice de massa corporal calculado, 71,43% 
eram eutróficos (IMC entre 18,5kg/m² e 
25kg/m²) e 28,57% estavam com sobrepeso 
(IMC ente 25kg/m² e 30kg/m²). Nenhum 
paciente estava na faixa de magreza (IMC 
menor que 18,5kg/m²) ou na faixa de obesidade 
(IMC maior que 30kg/m²).

Classificação sugerida pela Organização 
Mundial de Saúde Dos sete pacientes 
questionados quanto ao consumo de tabaco, 

Batata frita (palito) 

Milho verde em espiga

Feijão com caldo

Filé de frango

Molho de frango (sobrecoxa)

Bife

Carne cozida (”de panela”)

Carne moída

Lombo de porco assado

Sardinha em conserva

Ovo frito

Omelete

Ovo cozido

Salsicha

Linguiça de porco cozida

Mortadela

Alface, rúcula

Tomate comum

1 1/2 colher de sopa

1 unidade

1 concha

1 unidade média

2 unidades pequenas

1 unidade média

4 pedaços médios

5 colheres de sopa

1 fatia média

1 unidade

1 unidade

1 unidade (2 ovos)

2 unidades

1 1/2 unidade

1 gomo

3 fatias médias

15 folhas

4 fatias

34

100

86

100

100

90

80

90

80

41,5

50

74

90

60

50

45

120/83

80

Figura 4: Questionário semi-quantitativo de frequência 
do consumo alimentar, segunda parte.

Cenoura crua ou cozida (picada)

Brócolis cozido

Couve flor cozida

Couve crua

Repolho

Beterraba cozida

Abóbora kabutiá ou moranga

Laranja, mexerica

Banana

Manga (polpa)

Mamão formosa

Goiaba

Morango

Caqui

Maçã

Suco de fruta (laranja ou abacaxi)

Açúcar cristal

Geléia de fruta

Achocolatado

1 colher de sopa

4 1/2 colheres de sopa

3 ramos

8 colheres de sopa

6 colheres de sopa

3 fatias médias

1 1/2 colher de sopa

1 unidade média

1 unidade média

1/2 xícara de chá

1 fatia média

1/2 unidade média 

10 unidades pequenas

1 unidade média

1 unidade média

1/2 copo tipo requeijão

1 colher de sopa

1 colher de sopa

1 colher de sopa

36

60

69

80

72

30

53

137

96

94,5

160

95

240

113

130

130

28

34

10

Figura 5: Questionário semi-quantitativo de frequência 
do consumo alimentar, terceira parte.

Figura 6: Etiologia multifatorial da má-nutrição em 
27pacientes com câncer. Segundo Nitenberg and Raynard .
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dois (28,57%) se assumiram tabagistas, três 
(42,86%) ex-tabagistas e dois (28,57%) 
negaram o consumo. 

Desses cinco que fumam ou já fumaram, três 
relataram um consumo superior a 40 
anos/maço, um relatou consumo de 10 
anos/maço e um não soube precisar. A 
qualidade de vida indubitavelmente foi 
influenciada pelos procedimentos terapêuticos 
nestes pacientes, em virtude da necessidade de 
abordagem cirúrgica e/ou radioterápica e 
quimioterápica. As principais queixas foram a 
xeros tomia  ( sensação  de  boca  seca) 
apresentada por dez dos 12 pacientes (83,33%) 
e a disfagia (dificuldade para engolir) 
apresentada por seis dos 12 pacientes (50%). 

Quest ionário Semi-Quanti tat ivo de 
Frequência do Consumo Alimentar 

A partir dos resultados do referido 
questionário, ficou em destaque (Figura 7) o 
consumo inadequado dos alimentos agrupados 
em cereais, frutas e verduras e legumes (em 
100% dos pacientes entrevistados). Também 
podemos ressaltar o consumo inadequado de 
leite e derivados por 81,8% dos pacientes e de 
carnes por 54,6% dos pacientes. Nos outros 
grupos o consumo adequado foi mais frequente. 
No grupo dos cereais, no qual o maior número 
de porções consumidas foi de quatro porções 
diárias, por 27,27% dos pacientes (Tabela 1). 

Em 54,54% dos indivíduos entrevistados não 
há consumo de frutas, verduras e legumes 
diariamente. Quanto ao grupo do leite e 
derivados, 18,18% consomem três porções 
diárias,  o  que está de acordo com a 
recomendação do Guia Alimentar. Quanto ao 
consumo de feijão, 45,45% consomem o número 
de porções preconizado pelo Guia, e 18,18% 
consomem mais porções que o recomendado 

Figura 7: Distribuição percentual de adequação do 
consumo dos grupos alimentares em relação às 
recomendações do Guia Alimentar para a População 
Brasileira em pacientes com tumor de cabeça e pescoço. 
Jundiaí, São Paulo, 2013.

Tabela 1: Média do número de porções consumidas por 
dia dos pacientes com tumor de cabeça e pescoço. Jundiaí, 
São Paulo, 2013. 

Tabela 2: Óbitos ocorridos por doenças crônicas não-
transmissíveis e óbitos potencialmente evitáveis com 
alimentação adequada (números relativo e absoluto). 
Brasil, 2003. 
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(Tabela 1). O histórico alimentar dos pacientes 
é apresentado. Houve uma maior prevalência 
no consumo de suplementos de vitaminas e 
mineral nos que tem consumo inadequado de 
leguminosas (p=0,0242). Quanto ao grupo das 
carnes, 54,54% dos pacientes não consomem 
carne diariamente. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

O papel da dieta na etiologia do câncer de 
cabeça e pescoço continua incerto. Os 
resultados mais consistentes mostram um risco 
diminuído com o consumo de frutas e vegetais, 
mas evidências disponíveis para outros 
c o m p o n e n t e s  d a  d i e t a  c o n t i n u a m 

15
inconsistentes . O baixo consumo de frutas 
o b s e r v a d o  n e s s e  e s t u d o ,  a b a i x o  d o 
recomendado, segue um padrão semelhante ao 
demonstrado pela Pesquisa Mundial de Saúde 
(PMS) que foi realizada no Brasil no ano de 
2003, que verificou que metade dos indivíduos 

23
no Brasil não consomem frutas diariamente . O 
consumo inadequado de leguminosas também é 
um dado importante, visto que seu consumo 
regular é imprescindível devido ao seu efeito 
benéfico para a saúde, promovendo a redução 
de diversas doenças como o câncer. As 
leguminosas contêm carboidratos complexos, 
proteína de origem vegetal, fibras, fitoquímicos, 
minerais, como o cálcio, ferro, potássio, zinco e 
manganês e substâncias bioativas que exercem 

24
diversos efeitos protetores contra o câncer . 

As frutas e as hortaliças têm assumido 
posição de destaque nos estudos que envolvem a 
prevenção do câncer. Fazendo uma projeção na 
estimativa de prevenção, pode-se supor que o 
aumento no consumo de alimentos desses 
grupos promove uma redução na incidência 
global de câncer que varia de 7% (estimativa 

9
conservadora) a 31% (estimativa otimista) . O 
consumo diminuído do leite e derivados pode 
também ser colocado como fator de risco visto 
que tem sido proposto que a ingestão do leito 
conjugado com ácido linoléico pode exercer 
efeitos inibitórios na carcinogênese (apesar do 
consumo da gordura em geral promover 
carcinogênese). 

21Segundo dados do Guia Alimentar  para a 
População Brasileira, 30 a 40% das mortes por 

neoplasias, em geral, poderiam ser evitadas 
com uma alimentação adequada. Entre as 
mortes por câncer atribuídas a fatores 
ambientais a dieta contribui com cerca de 35%, 
seguida pelo tabaco (30%) e outros fatores, 
como condições e tipo de trabalho, álcool, 
poluição e aditivos alimentares, os quais 
contribuem com menos de 5%. Acredita-se que, 
uma dieta adequada poderia prevenir de três a 
quatro milhões de casos de cânceres a cada ano. 
A má-nutrição em pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço tem etiologia multifatorial, 
como mostrado na figura 6. Prevenção e 
tratamento precoce com um suporte nutricional 
adequado limita a extensão da má-nutrição, 
d i m i n u i n d o  o  n ú m e ro  d e  c o n s u l t a s 
ambulatoriais e admissões hospitalares, o que 
facilita a conduta terapêutica e limita 

7
complicações relacionadas ao tratamento . 

O Guia Alimentar para a População 
2 1Brasileira  fala sobre as propriedades 

nutricionais das Leguminosas: os alimentos 
vegetais mais ricos em proteínas são as 
leguminosas; quando cozidos, contêm 6% a 
11% de proteína. Os feijões contêm ainda 
carboidratos complexos (amido) e são ricos em 
fibra alimentar. São fonte importante de 
vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e outros 
minerais, bem como em compostos bioativos. 
Esse grupo de alimentos, além de boa fonte de 
proteínas, fibras, vitaminas e minerais, é uma 
fonte importante de energia para famílias de 
mais baixa renda. A prática de hábitos 
alimentares incorretos em pacientes com câncer 
pode ser atribuída a certos sintomas que são 
denominados “nutritional impact symptoms”  
(NIS) e incluem: perda de apetite, náusea, 
vômitos, mudanças de sabor, ansiedade, 
depressão, dificuldade para engolir, dor, 
sensação de boca seca, dificuldade para 
mastigar, problemas dentários, saliva espessa e 

18
constipação . 

As alterações na capacidade de mastigar e 
engolir que podem acompanhar tumores 
específicos ou seus tratamentos cirúrgicos, 
quimioterapia e radioterapia podem levar a 
disfagia, odinofagia e desidratação; todos esses 
podem resultar em má-nutrição, interrupção do 

25tratamento, morbidez e até mortalidade . Uma 
avaliação precisa desses sintomas (NIS) e seus 
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impactos é importante pois a identificação pré-
tratamento pode auxiliar numa intervenção 
precoce, reduzindo assim o risco de diminuição 
da ingestão alimentar, do peso e desempenho 
funcional durante o tratamento. Para isso foi 
adicionado ao projeto o Head and Neck Patient 
Symptom Checklist (Figura 2) validado em 

18Schmidt et al. . Dos pacientes entrevistados 
destacam-se entre os sintomas citados acima a 
xerostomia (sensação de boca seca) e a disfagia 
(dificuldade para engolir). A xerostomia tem 
consequências  f í s icas ,  mas ,  também, 
psicológicas e sociais. 

A saliva desempenha um papel importante 
na manutenção das condições fisiológicas 
normais dos tecidos da boca. Para além de 
umidificar os tecidos da cavidade oral, a 
propriedade lubrificante da saliva auxilia a 
formação e deglutição do bolo alimentar, 
facilita a fonética e previne danos dos tecidos 
causados quer por agentes mecânicos quer por 

26microrganismos nocivos . A utilização de 
mecanismos de avaliação dos aspectos 
nutricionais nesses pacientes pode não apenas 
detectar fatores de risco comum, como fornecer 
subsídios para uma interferência direta na 
composição da dieta de modo a contribuir 
ativamente na melhoria de qualidade de vida e 
recuperação. Neste cenário, observa-se a 
importância de promover ações educativas de 
orientação nutricional aos pacientes com 
câncer de cabeça e pescoço, bem como 
informações sobre os efeitos nocivos do álcool e 
apoio ao paciente durante toda a trajetória do 

7tratamento .
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