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PERFIL NUTRICIONAL EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO 
EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DA REDE 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 

 

RESUMO 

A avaliação nutricional é importante para traçar uma conduta dietética, 
desta forma, utilizou-se a Avaliação Nutricional Subjetiva Global 
(ANSG) e avaliação antropométrica para determinar o perfil nutricional 
em pacientes oncológicos no período pré-operatório de um hospital do 
DF. Avaliou-se 15 pacientes adultos (média de 52 anos) de ambos os 
sexos, com diferentes tipos de câncer e candidatos à cirurgia. Aplicou-
se o questionário de ANSG com histórico nutricional e aferiram-se as 
medidas antropométricas. Os pacientes com perda de peso involuntária 
inferior a 10% do peso habitual foi de 33,4% e superior a 10% foi 66,6% 
em seis meses. Aplicando ANSG, a prevalência de desnutrição foi 
73,3%, e pela antropométrica, 66,7%. A ANSG diferencia-se dos 
métodos de avaliação nutricional utilizados na prática clínica, pois 
engloba alterações da composição nutricional e funcional. Mostrou-se 
que a ANSG, comparando com a antropometria, apresentou uma 
sensibilidade maior na detecção de desnutrição já estabelecida ou em 
desenvolvimento. 

Palavras-Chave: avaliação nutricional, câncer, desnutrição, cirurgia. 

ABSTRACT 

Nutritional assessment is important to conduct a dietary trace thus 
used the Subjective Global Assessment (SGA) and anthropometric 
measurements to determine the nutritional status in cancer patients in 
the preoperative period of one hospital in the DF. We evaluated 15 
adult patients (mean age 52 years) of both sexes, with different types of 
cancer and are candidates for surgery. We used the questionnaire SGA 
nutritional history and they monitored to anthropometric 
measurements. Patients with unintentional weight loss of less than 10% 
of normal weight were 33.4% and greater than 10% was 66.6% in six 
months. Applying SGA, the prevalence of malnutrition was 73.3%, and 
the anthropometric, 66.7%. SGA differs from the methods of nutritional 
assessment used in clinical practice, because it includes changes in 
nutritional composition and functional. It was shown that the SGA, 
compared to anthropometry, had a higher sensitivity in the detection of 
malnutrition already established or in development. 

Keywords: nutritional assessment, cancer, malnutrition, surgery. 
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1. INTRODUÇÃO 

Anualmente, o câncer tem se consolidado como um problema de saúde pública em todo 

mundo. No Brasil é a segunda causa de morte e vem apresentando um aumento 

significativo de sua incidência nas últimas décadas. Conforme estimativa do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pele não melanoma seria o mais incidente, 

seguido pelos tumores de mama, próstata, pulmão, cólon e reto, estômago e colo do útero 

(BRASIL, 2007). 

O câncer é caracterizado pela replicação de células anormais até a formação de 

uma massa de tecido denominado tumor. Quando este é identificado como maligno, 

interfere nas funções orgânicas e desvia nutriente e o suprimento sanguíneo de células 

normais. É usualmente tratado com radioterapia, quimioterapia e cirurgia, utilizados de 

forma exclusiva ou conjuntamente, e todos são uma realidade no desenvolvimento de 

desnutrição nos pacientes tratados (DIAS et al., 2006). 

A desnutrição em pacientes hospitalizados tem sido associada ao aumento das 

taxas de morbidade, mortalidade, complicações infecciosas, maior tempo de 

hospitalização, aumentando os custos para o sistema de saúde. Estima-se que cerca de 

30% dos pacientes são desnutridos, tendo um período de 50% maior quando comparados 

à pacientes saudáveis (FONTOURA et al., 2006). 

Com isso, uma boa avaliação do estado nutricional é um instrumento valioso e 

requer um conjunto de técnicas e métodos diferentes para que se possa identificar de 

forma precisa o estado nutricional como um todo. Para tanto, realizar e analisar a 

avaliação nutricional de pacientes oncológicos no período pré-operatório utilizando 

diferentes métodos de avaliação pode mostrar uma provável evolução e prognóstico 

destes pacientes. 

2. CÂNCER 

Câncer é um conjunto de doenças caracterizado pelo progressivo acúmulo de mutações 

no genoma de uma célula. Estas mutações podem converter uma célula normal em uma 

célula transformada, que se caracteriza por não mais responder os sinais de controle de 

proliferação, morte e diferenciação que caracterizam o equilíbrio celular (BELTRÃO-

BRAGA et al., 2006). 



 Maria Fernanda Castioni, Paloma Popov Custódio Garcia, Antônio Sobrinho Sousa 31 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 1, Ano 2010 • p. 29-40 

Segundo os mesmos autores, estudos epidemiológicos mostram que a idade é um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, ocorrendo mais 

freqüentemente em pessoas idosas. 

O desenvolvimento das formas mais comuns de câncer resulta de uma interação 

entre fatores endógenos e ambientais, sendo o mais notável desses fatores a dieta. Outros 

fatores ambientais, tais como o tabagismo, a obesidade, a atividade física e a exposição a 

tipos específicos de vírus, bactérias e parasitas, além do contato freqüente com substâncias 

carcinogênicas merecem ser salientados (GARÓFOLO et al., 2004). 

O câncer pode ter início em tecidos epiteliais como pele ou mucosas sendo 

denominado carcinoma. Inicia-se em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou 

cartilagem é chamado de sarcoma. Outras características que diferenciam os diversos 

tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das células e a capacidade de 

invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, situação denominada metástases (BRASIL, 

2007). 

Sabe-se que a maioria dos óbitos, em câncer, resulta das metástases que 

geralmente são irresponsivas ao tratamento convencional: cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, etc. (QUEIROZ, 2006). Cerca de 60% dos casos de câncer ainda são 

tratados principalmente com cirurgia e cerca de 90% dos pacientes oncológicos são 

submetidos a algum tipo de procedimento operatório durante a evolução de sua doença 

(LOPES; AGUIAR, 2006). 

3. CÂNCER E O ESTADO NUTRICIONAL 

A presença do câncer altera, indubitavelmente, todos os aspectos da vida do indivíduo e 

pode acarretar profundas alterações no modo de viver habitual, conforme o 

comprometimento da capacidade e habilidade para execução de atividades de rotina. As 

alterações da integridade físico-emocional por desconforto, dor, desfiguração, 

dependência e perda da auto-estima são relatadas por esses doentes 14 que percebem a 

qualidade de suas vidas profundamente alterada, num curto período de tempo 

(MICHELONE; SANTOS, 2004). 

Diante deste fato, nota-se a importância e necessidade de uma equipe 

multidisciplinar, no acompanhamento de um paciente oncológico, mostrando que esta 

equipe é essencial na redução da morbimortalidade no câncer e na melhora da qualidade 

de vida do paciente e de seus familiares (SILVA, 2006). 
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A perda de apetite é muito freqüente para a deterioração do estado nutricional 

entre os pacientes com câncer (COUTO; SALMAZO; CASTANHO, 2007). Pereira e 

Aguilar-Nascimento (1999) afirmam que a perda de peso é comum em uma grande 

variedade de doenças, particularmente entre as neoplasias. Melo et al. (2006) relatam que 

a classificação destes pacientes é de risco nutricional. 

Com isso, a avaliação nutricional assume caráter relevante neste tipo de paciente, 

cujas alterações do estado nutricional são estabelecidas, na maior parte dos casos, no 

decorrer da doença (CARVALHO et al., 2001). Segundo Ravasco et al. (2004), a 

manutenção do estado nutricional adequado é uma meta importante a ser alcançada. 

Deve-se também abordar a caquexia cancerosa, que é uma síndrome complexa e 

multifatorial caracterizada por um intenso consumo generalizado dos tecidos corporais, 

muscular e adiposo, com uma perda progressiva e involuntária de peso, anemia, astenia, 

balanço nitrogenado negativo, disfunção imune e alterações metabólicas, geralmente 

associadas à anorexia (TEIXEIRA, 2002). 

Outro fator que merece destaque é a própria toxicidade causada pelos 

medicamentos utilizados, tal efeito pode comprometer o trato digestório e também causar 

uma nefrotoxicidade, o que por sua vez pode prejudicar o metabolismo, a oferta de 

nutrientes e sua absorção (GARÓFOLO et al., 2005). 

4. IMPLICAÇÕES DA DESNUTRIÇÃO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

As intervenções cirúrgicas são geralmente extensas e radicais, e podem alterar os 

mecanismos de digestão e absorção, implicando assim em desequilíbrio nutricional desses 

pacientes (BOZZETI, 2001).  

De acordo com Celano et al. (2007), 

O risco de o paciente desenvolver ou não complicações pós-operatórias, e ficar mais ou 
menos tempo internado, irá depender também da magnitude do procedimento cirúrgico 
e de doenças agudas ou crônicas existentes antes do tratamento cirúrgico.  

A situação se torna mais grave quando já há um agravo nutricional de base, 

causado tanto pela doença que levou à cirurgia, como também por outras comorbidades 

associadas, hábitos alimentares e condições sócio-econômicas inadequadas. 

A desnutrição associa-se à diminuição da resposta ao tratamento específico e à 

qualidade de vida, com maiores riscos de infecção pós-operatória e aumento na 

morbimortalidade. O grau e a prevalência da desnutrição dependem também do tipo e do 

estágio do tumor, dos órgãos envolvidos, dos tipos de terapia anti-câncer, síndrome da 

anorexia-caquexia utilizada, da resposta do paciente e da localização do tumor, que 
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quando atinge o trato gastrintestinal (TGI), a desnutrição é bastante evidenciada (SILVA, 

2006). 

5. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS 

A avaliação nutricional tem como objetivos principais definir o grau de desnutrição, 

identificar os pacientes em risco de desenvolver 18 complicações decorrentes de déficits 

nutricionais e monitorar o suporte nutricional (CELANO et al., 2007). 

O comprometimento do estado nutricional está associado ao aumento da 

morbimortalidade no câncer. Uma avaliação nutricional periódica deve fazer parte da 

rotina do tratamento, pois repercute na susceptibilidade a infecções, resposta terapêutica e 

no prognóstico. A identificação do risco nutricional e do estado nutricional é feita 

utilizando-se parâmetros clínicos, físicos, dietéticos, sociais, subjetivos, antropométricos, 

laboratoriais e de bioimpedância, visando um melhor conhecimento do paciente (SILVA, 

2006) 

O conhecimento do estado nutricional de um paciente é de fundamental 

importância na avaliação pré-operatória, já que a desnutrição implica aumento de riscos 

operatórios e pós-operatórios. As medidas corpóreas gerais, como peso e altura, são 

avaliadas com facilidade e podem dar valiosas informações sobre o estado nutricional. 

Também parece haver uma correlação entre as deficiências protéicas viscerais e 

morbidade. Obter a avaliação laboratorial do estado nutricional usando métodos como 

concentração de pré-albumina e número de linfócitos, também pode ser importante 

(BIANCHI et al., 2006).  

Nos últimos anos, a Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) vem 

ganhando adeptos, na medida em que favorece a avaliação dos riscos nutricionais em 

pacientes hospitalizados através de uma abordagem ampla e não invasiva.  

A ANSG foi introduzida por Detsky et al. (1987) e consiste unicamente na prática 

de exame físico, onde são avaliados principalmente, perda de peso, tecido adiposo e 

muscular, alterações da ingestão dietética e da capacidade funcional, presença de 

sintomas gastrointestinais e o grau de estresse segundo o diagnóstico. Por conta dos 

índices analisados, é de baixo custo e deve ser realizada por um profissional qualificado. 

Com o relatado, torna-se necessário que o método de avaliação seja sensível e de 

fácil utilização, fornecendo os dados mais fidedignos possíveis a fim de verificar sua 

capacidade de prognóstico de mortalidade e assim contribuir para uma rápida 

intervenção nutricional (CORDEIRO; MOREIRA, 2003). 
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6. MÉTODOS 

O estudo transversal envolvendo pacientes oncológicos internados foi realizado na 

unidade de clínica cirúrgica da rede hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do 

Distrito Federal. Foram estudados candidatos a procedimentos cirúrgicos eletivos de 

ambos os sexos com idade compreendida entre 29 anos e 74 anos. Foram excluídos 

pacientes que apresentavam ausência de condições clínicas para pesagem ou aferição das 

medidas antropométricas; ausência de condições do paciente para responder ao 

questionário ou ausência de acompanhante cuidador. A coleta de dados aconteceu entre 

março e maio de 2009. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal, protocolo número 041/09.  

6.1. Avaliação Nutricional 

Todos os pacientes foram submetidos à avaliação subjetiva global por meio do 

questionário específico de ANSG (Avaliação Nutricional Subjetiva Global). A ANSG foi 

realizada nas primeiras 48 horas após a internação hospitalar, onde consiste em anamnese 

e exame físico. 

A ANSG diferencia-se dos demais métodos de avaliação nutricional utilizados na 

prática clínica por englobar não apenas alterações da composição corporal, mas também 

alterações funcionais do paciente. Trata-se de método simples, de baixo custo e não 

invasivo, podendo ser realizado à beira do leito (GUEDES et al., 2008). Dessa forma, a 

avaliação nutricional seria instrumento tanto prognóstico, como diagnóstico. 

6.2. Avaliação Antropométrica 

A avaliação antropométrica foi realizada em todos os pacientes, logo após a aplicação da 

ANSG. Foram aferidos peso, estatura, IMC (Índice de Massa Corporal), onde o resultado 

obtido deste índice foi classificado de acordo com a Organização Mundial da saúde 

(WHO – World Health Organization), de 1998.  

A antropometria é uma técnica desenvolvida para avaliar de forma mais 

completa a composição corporal e os dados antropométricos adicionais devem ser 

obtidos. As circunferências são afetadas pelo tecido adiposo, massa muscular e tamanho 

ósseo (ACUÑA; CRUZ, 2004). 
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Também foi calculado a Porcentagem de Perda de Peso Ponderal Recente 

(%PPR), que permite identificar o grau de severidade de perda de peso em relação ao 

peso usual ou habitual. Este parâmetro só foi utilizado quando o entrevistado referisse 

perda de peso nos últimos tempos. Para o cálculo da %PPR utilizou-se a seguinte fórmula: 

(PU-PA /PU) x 100, sendo PA peso atual e PU peso usual. 

Para deixar a avaliação nutricional mais precisa, também foram aferidos a Prega 

Cutânea Tricipital (PCT), a Circunferência do Braço (CB) e Circunferência Muscular do 

Braço (CMB). Os valores encontrados foram classificados de acordo com a tabela de 

percentis para PCT, CB e CMB, segundo sexo e idade no percentil 50 de Frisancho (1990) 

apud Cuppari (2007). 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados 15 pacientes recém internados na enfermaria cirúrgica e que realizariam 

nas próximas 48 horas uma intervenção cirúrgica, onde destes, 11 eram do sexo masculino 

(73,3%) e 4 do sexo feminino (26,7%). Estudos mostram que essa relação entre os sexos são 

variáveis, ou seja, não existe uma conformidade entre os fatos estudados. A idade média 

do grupo avaliado foi de 52 anos, sendo que a idade mínima foi de 29 anos, e a máxima, 

74 anos.  

Em relação à localização do tumor observou-se que foram apresentados seis tipos 

de neoplasia. Oito pacientes (53,3%) apresentaram tumores localizados no tubo digestório, 

sendo 50% (n-4) no esôfago, 25% (n-2) no estômago e 25% (n-2) no reto. Três pacientes 

(20%) apresentaram neoplasia de vias biliares, dois (13,3%) apresentaram neoplasia de 

pâncreas e dois (13,3%) apresentaram neoplasia de próstata.  

Em trabalho realizado por Correia, Waitzberg (2003), citado por Waitzberg, 

Baxter (2004), a perda de peso significativa tem associação com a anorexia, ou seja, com 

perda espontânea e não intencional de apetite e é um dos sintomas mais comuns do 

câncer avançado.  

No presente estudo a porcentagem de pacientes com perda de peso involuntária 

inferior a 10% do peso habitual foi de 33,4% (n-5) num período de seis meses. Os demais 

pacientes, 66,6% (n-10), apresentaram perda de peso superior a 10% nos últimos 6 meses 

e, consequentemente podem evoluir com pior prognóstico pós-cirúrgico. 

Alguns pacientes apresentaram simultaneamente alterações dietéticas e 

gastrointestinais, conforme visto na Tabela 1. Dessa forma, é fácil perceber que 
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implicações nutricionais podem ser desenvolvidas em virtude dessas mudanças, 

comprometendo o estado nutricional do paciente. 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes em relação à alteração dietética e sintomas gastrointestinais. 

Mudança na Dieta % Sintomas gastrointestinais % 

Dieta hipocalórica 80 Náuseas 86,7 

Dieta pastosa hipocalórica 60 Anorexia 80 

Mudança persistente >30 dias 40 Disfagia 60 

Dieta líquida 33,3 Vômito 26,7 

Jejum > 5 dias 0,0 Diarréia 6,7 

Os sintomas gastrintestinais podem induzir à perda de peso, especialmente se 

persistirem por mais de duas semanas, a droga quimioterápica utilizada pode induzir 

esses sintomas e acabarem afetando o estado nutricional. A terapia antineoplásica é 

também uma das causas de anorexia e perda de peso, além de outros efeitos colaterais 

como náuseas, vômitos, dor abdominal e má absorção (NOVAES; PANTALEÃO, 2003). 

Grande parte dos pacientes avaliados (80%) refere uma capacidade funcional 

abaixo do normal. Tal observação deve-se a vários fatores, entre eles podemos sugerir que 

o próprio consumo calórico inadequado além da própria doença e seu tratamento 

agressivo, contribui de forma significativa para essa queixa. 

Quando observamos os resultados obtidos pelo exame físico e pela avaliação 

antropométrica, obtemos um padrão mais apurado da localização dessa perda de peso e 

também dos sinais de desnutrição facilmente diagnosticados. Dessa forma foi possível 

observar que 86,7% (n=13) dos pacientes apresentaram perda de gordura entre moderada 

e grave, 80% (n=12) apresentaram algum grau de depleção do músculo estriado, 6,7% 

(n=1) dos pacientes apresentaram edema sacral gravemente depletado e 66,7% (n=10) 

apresentaram edema de tornozelo.  

Ao concluirmos a ANSG detectamos que a ocorrência de desnutrição foi de 73,3% 

o que pouco se diferencia da ocorrência observada ao diagnóstico realizado com base na 

antropometria (66,7%). Quando refletimos essa diferença sugerimos que a ANSG mostrou 

uma sensibilidade maior na detecção de um quadro de desnutrição já estabelecido ou em 

desenvolvimento porque justamente não se baseia em dados meramente numéricos e sim 

em sintomas e ocorrências que tem íntima relação com o processo da desnutrição em si. 

A ANSG diferencia-se dos demais métodos de avaliação nutricional utilizados na 

prática clínica por englobar não apenas alterações da composição corporal, mas também 

alterações funcionais do paciente. Trata-se de método simples, de baixo custo e não 

invasivo, podendo ser realizado à beira do leito. Por combinar tanto informações sobre 
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alterações na ingestão de nutrientes, digestão e absorção, como também seus efeitos na 

função e na composição corporal, os resultados encontrados pela ANSG podem diferir 

daqueles encontrados por outros métodos objetivos, como índices nutricionais ou perda 

de peso isoladamente (GUEDES et al., 2008). Segundo Guedes, 2008, citando Detsky et al. 

(1991), o propósito da realização da avaliação nutricional não é apenas o diagnóstico, mas 

também a identificação de pacientes em risco de desenvolverem complicações associadas 

ao estado nutricional durante sua internação (avaliação de risco nutricional). Dessa forma, 

a avaliação nutricional seria instrumento tanto prognóstico, como diagnóstico. 

A antropometria é uma técnica desenvolvida para avaliar de forma mais 

completa a composição corporal e os dados antropométricos adicionais devem ser 

obtidos. As circunferências são afetadas pelo tecido adiposo, massa muscular e tamanho 

ósseo. É possível medir uma grande variedade de circunferências corporais, porém as 

principais circunferências utilizadas na prática clínica são: CB: é muito utilizada, pois a 

sua combinação com a medida da PCT permite, através da aplicação de fórmulas, calcular 

a CMB e AMA, área de músculo sem osso, que são correlacionadas com a massa muscular 

total, sendo utilizadas para diagnosticar alterações da massa muscular corporal total e, 

assim, o estado nutricional protéico (ACUÑA; CRUZ, 2004). 

Na avaliação antropométrica, foi possível obter peso, altura, PCT e CB reais em 

todos os pacientes no período pré-cirúrgico, considerando as diferentes classificações do 

IMC para a população estudada, que foi dividida de acordo com a faixa etária (adultos e 

idosos).  

Tabela 2. Distribuição da incidência de desnutrição segundo os diferentes métodos antropométricos. 

Variáveis 
Eutrofia 

N (%) 

Desnutrição 

N (%) 

ANSG 4 (26,7) 11 (73,3) 

IMC 7 (46,7) 8 (53,7) 

%PCT 4 (26,7) 11 (73,3) 

%CMB 6 (40) 9 ( 60) 

%CB 5 (33,3) 10 (66,7) 

Com isso, após análise dos resultados antropométricos, percebe-se certa 

discordância, pois o percentual de desnutrido variou entre eles, demonstrando que o 

percentual de desnutridos foi distinto para cada variável utilizado. 

Ao analisar os resultados de forma isolada, concluímos que os valores da 

adequação da PCT apresentaram um percentual de 73,3% dos pacientes com diminuição 
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do tecido adiposo. Já o percentual de adequação da CMB, verificou-se que houve perda de 

massa muscular pela maioria dos pacientes (60%). 

Em concordância com as variáveis escolhidas para este estudo e os dados obtidos 

como resultado, Ikemori et al. (2003), citam que apenas o peso corporal não indica 

claramente o segmento corporal afetado e, por meio das dobras e circunferências, é 

possível verificar a quantidade de reservas muscular e adiposa. Este autor sugere a CB, 

por representar o somatório do tecido ósseo, muscular e gorduroso, a PCT, por indicar as 

reservas e/ou o comprometimento do tecido adiposo e a CMB, por avaliar a quantidade 

e/ou grau de depleção da reserva muscular. Segundo (2007), a PCT é a mais utilizada na 

prática clínica. 

Teixeira (2003), corroborando com os autores citados acima, relata que em 

condições normais, os principais combustíveis metabólicos do nosso organismo são os 

carboidratos e os lipídios. Em situação de balanço energético negativo (o que se verifica na 

maioria dos pacientes com câncer) nosso organismo pode usar também proteína como 

fonte energética, alterando a composição de vários tecidos, resultando em desnutrição 

calórico-proteica. Uma das formas usadas para avaliar o estado nutricional é estimar os 

estoques de proteína através das medidas da massa muscular. 

Os dados obtidos por Ulsenheimer et al. (2007) são semelhantes ao presente 

estudo no que diz respeito à PCT com 66,67% dos pacientes apresentando desnutrição. 

Empiricamente observamos que uma boa avaliação nutricional, utilizando o 

maior número de dados possíveis ainda e o melhor instrumento para diagnosticar o 

estado nutricional e propor mediadas sólidas para a recuperação desse estado caso se faça 

necessário. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação nutricional ocupa um lugar importante na condição clínica de pacientes 

hospitalizados, pois, uma vez diagnosticada a sua ocorrência, medidas terapêuticas 

podem e devem ser usadas como forma de reduzir as taxas de complicações, infecções e 

mortalidade. 

Mesmo utilizando um número reduzido de pacientes, a ocorrência de 

desnutrição era bastante significativa. A execução e coleta de dados laboratoriais 

poderiam aprofundar a discussão acerca do perfil nutricional desses pacientes, pois 

consegue detalhar de forma apurada padrões metabólicos relacionados ao perfil 

nutricional. 
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Faz-se necessário uma séria discussão do papel do profissional nutricionista em 

medidas intervencionistas em todas as fases desse tratamento. Uma conduta nutricional 

bem estabelecida e baseada em um diagnóstico clínico nutricional é capaz de melhorar 

todos os parâmetros nutricionais, o que por sua vez será traduzido em melhor tolerância e 

qualidade de vida do paciente, assim como melhor prognóstico, pois reduzirá de forma 

significativa complicações decorrentes do tratamento em vigência seja ele, quimioterápico, 

radioterápico ou cirúrgico. 
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