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Resumo 

 

Introdução: A malnutrição em doentes oncológicos é multifactorial e frequente e está 

relacionada com o aumento da morbilidade e da toxicidade do tratamento, com a 

redução da resposta ao tratamento e com a diminuição da Qualidade de Vida, piorando 

o prognóstico e aumentando os custos de saúde. Assim, a Nutrição em oncologia é uma 

terapêutica e, como tal, deve ser integrada de forma protocolada no tratamento global do 

doente. 

Objectivos: A presente monografia tem como objectivo principal a proposta de um 

protocolo de intervenção nutricional em oncologia, tendo por base o projecto “Nutrição 

e Oncologia: relevância e linhas de orientação para a prática clínica”, a decorrer na 

Unidade de Nutrição e Metabolismo, do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Lisboa. Pretende-se, também, pôr em prática o 

protocolo proposto. 

Metodologia: Para a elaboração da proposta de protocolo de intervenção nutricional, 

foram analisados protocolos internacionais e feita uma revisão bibliográfica com 

especial ênfase no projecto já mencionado. Quanto à aplicabilidade do protocolo 

proposto, ocorreu no Serviço de Radioterapia do Hospital dos SAMS, em Lisboa, tendo 

sido avaliados, na fase pré-tratamento, doentes com tumores de diversas localizações e 

em diferentes estadios, os quais seriam reavaliados a cada 2 semanas após o início do 

tratamento, no fim do tratamento e 3 meses após o fim do tratamento. Nas consultas, foi 

avaliado o estado nutricional, através da Patient-Generated Subjective Global 

Assessment (PG-SGA), aplicadas escalas de sintomas e os doentes eram inquiridos 

acerca da ingestão alimentar nas 24h anteriores. Caso a avaliação do estado nutricional 

assim o indicasse, era efectuada a devida intervenção nutricional individualizada. 

Resultados: Após a conclusão da proposta de protocolo, iniciou-se a componente 

prática do presente trabalho, a qual, por questões logísticas e temporais, ficou 

incompleta, tendi sido apenas possível efectuar duas consultas a cada doente, não se 

atingindo o fim do tratamento e posto em prática o follow up desejado. Na 2ª consulta, 

verificou-se o aparecimento/agravamento da sintomatologia associada à 

doença/tratamento, o que exigiu uma intervenção nutricional num maior número de 

doentes, nomeadamente devido à toxicidade dos tratamentos. 



 ix

Conclusão: Os doentes em risco de desenvolverem malnutrição, avaliação efectuada 

através do Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), devem receber apoio 

nutricional, por parte de um profissional da área da Nutrição, de forma atempada, 

regular e individualizada, intervenção essa que deverá continuar após o tratamento. 

Quando não existem recursos suficientes para tal, deverão ser implementados sistemas 

de triagem/selecção, de forma a assegurar que os doentes com maior risco nutricional 

possam receber cuidados que se reflictam em resultados positivos na Qualidade de 

Vida. 

 

Palavras-chave: oncologia, protocolo nutricional, Qualidade de Vida, MUST, PG-

SGA, nutrição individualizada. 
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Abstract 

 

Introduction: Malnutrition in cancer patients is frequent and multifactorial and is 

associated with increased morbidity and toxicity of treatment, with reduced response to 

treatment and with decreased quality of life, worse prognosis and increased health costs. 

Thus, the nutrition in oncology is a therapy and as such must be integrated in treating 

the patient.  

Objectives: This monograph is primarily intended to draft a protocol of nutritional 

intervention in oncology, based on the project "Nutrition and Cancer: relevance and 

guidelines for clinical practice", to be held at the Unidade de Nutrição e Metabolismo, 

Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa. The 

aim is also to implement the proposed protocol.  

Methodology: In developing the proposed protocol for nutritional intervention, were 

analyzed international protocols and performed a literature review with special 

emphasis on the project mentioned above. The applicability of the proposed protocol, 

occurred in the Serviço de Radioterapia of the Hospital SAMS, Lisbon, and patients 

with tumors of different locations and at different stages were evaluated in the pre-

treatment phase and every 2 weeks after the initiation of treatment, at the end of 

treatment and 3 months after the end of treatment. In the visits, we evaluated the 

nutritional status, through the Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-

SGA), applied scales of symptoms and patients were asked about food intake in the past 

24 hours. If the assessment of nutritional status indicated so, patients received 

individualized nutrition intervention.  

Results: Upon completion of the proposed protocol, work began on the practical 

component of this work, which, for logistical reasons and time, was incomplete and has 

only been possible to make two visits, not reaching the end of treatment and 

implemented the follow-up desired. At the 2nd visit, we assisted to a worsening of 

symptoms associated with the disease/treatment, which required a nutritional 

intervention in a larger number of patients, particularly because of the toxicity of 

treatments.  

Conclusion: Patients at risk for malnutrition, assessment through the Malnutrition 

Universal Screening Tool (MUST), should receive nutritional support from a 



 xi

professional of nutrition in a timely, regular and individualized intervention that will 

continue after treatment. When there are not sufficient resources for such systems to be 

implemented, should be implemented a screening/selection process to ensure that 

patients with higher nutritional risk receive care that reflect positive results on Quality 

of Life.  

 

 

Keywords: Oncology, nutrition protocol, Quality of Life, MUST, PG-SGA, 

individualised nutrition.  
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Introdução 

 

A nível mundial, o cancro é a segunda causa mais frequente de morte e a maior 

causa de morbilidade (1, 2), estando previsto que o número de casos de cancro duplique 

entre os anos de 2000 e 2030 (3). 

Sabe-se que 8-84% dos doentes oncológicos poderá vir a desenvolver 

desnutrição (4, 5) e que esta, quando presente, está significativamente associada a 

limitações da capacidade funcional, pior estado e ingestão nutricionais, mais 

sintomatologia e pior Qualidade de Vida (QV) (6, 7). Além do referido, vários estudos 

evidenciam que a obesidade, na presença de doença oncológica, pode ter um impacto 

negativo sério no tratamento da doença, na recorrência da mesma, no prognóstico e na 

sobrevivência (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Assim, é salientada a importância e necessidade de uma 

nutrição adequada como terapêutica adjuvante, demonstrando claramente a vantagem 

em integrar a Nutrição na abordagem multidisciplinar do tratamento da doença 

oncológica, na medida em que a nutrição em oncologia é fundamental para o bem-estar 

do doente, melhor QV e melhor tolerância aos tratamentos (15, 16).  

Com o presente trabalho, pretende-se, com base na evidência internacional e tendo 

em conta a realidade portuguesa, apresentar uma proposta de protocolo de intervenção 

nutricional, de modo a permitir a sua integração na rotina diária em abordagem 

multidisciplinar.  
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Epidemiologia 

 

A nível mundial, o cancro é causa major de morbilidade e a segunda mais 

frequente causa de morte (1, 2), sendo reconhecido problema de Saúde Pública a nível 

mundial (17), estando mesmo previsto que o número de casos de cancro duplique entre os 

anos de 2000 e 2030 (3). 

Em Portugal e tendo por base o Registo Oncológico Nacional referente a 2001, a 

incidência de tumores malignos por cada 100 000 habitantes foi de 371,1, para o sexo 

masculino, e de 288,4, para o sexo feminino, num total de 33 052 novos casos (18). 

 

 

 

Tabela 1 – Taxa de incidência por 100 000 habitantes de tumores malignos, total e por 

sexo, 2001 

Sex 

Género Número Percentagem (%) Taxa 

Masculino 18 026 54,5 371,1 

Feminino 15 026 45,5 288,4 

Total 33 052 100,0 328,3 

Adaptado de Registo Oncológico Nacional, 2008, pág. 8. 

 

 

Quanto à localização e sem distinção do género, a maioria (9663 casos) dos 

tumores diagnosticados localizava-se no peritoneu e órgão digestivos. No sexo 

masculino, os órgãos genito-urinários foram os mais atingidos (5784 casos), 

nomeadamente, a próstata (3895 casos), ao passo que, no sexo feminino, os tumores da 

mama foram os mais frequentemente diagnosticados (4574 casos) (18). 
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Tabela 2 – Taxas de incidência por 100 000 habitantes de tumores malignos por 
aparelhos, sistemas e órgãos, total e por sexo, 2001 

Aparelhos e Sistema 

 

Aparelhos e sistemas/órgãos 

 

Sexo 

Masculino 

Nº        Taxa 

Sexo 

Feminino 

Nº        Taxa 

Total 

 

Nº        Taxa 

Cavidade Oral e Faringe 956 19.7 224 4.3 1180 11.7 

Peritoneu e Órgãos Digestivos 5770 118.8 3 893 74.7 9663 96.0 

Sistema Respiratório e Órgãos Intra-

Torácicos 

2559 52,7 495 9,5 3 054 30,3 

Sistema Hematopoiético e Retículo 

Endotelial 

402 8.3 3 02 5.8 704 7.0 

Órgãos Genito-Urinários 5784 119.1 2850 54.7 8634 85.8 

Mama 61 1.3 4574 87.8 4635 46.0 

Olho e Glândula Lacrimal 29 0.6 27 0.5 56 0.6 

Sistema Nervoso 3 62 7.5 258 5.0 620 6.2 

Glândulas Endócrinas 147 3.0 567 10.9 714 7.1 

Tecidos Moles 243 5.0 134 2.6 377 3.7 

Gânglios Linfáticos 941 19.4 795 15.3 1736 17.2 

Ossos e Articulações 41 0.8 3 5 0.7 76 0.8 

Primário de Origem Desconhecida 275 5.7 244 4.7 519 5.2 

Melanoma da Pele 246 5.1 442 8.5 688 6.8 

Outros Tumores 210 4.3 186 3.6 3 96 3.9 

Total 18026 371.1 15026 288.4 33052 328.3 

Adaptado de Registo Oncológico Nacional, 2008, pág. 10. 

  
  

 

Relativamente à mortalidade em 2001 e quanto ao sexo masculino, o cancro do 

pulmão foi o responsável pelo maior número de mortes (2267, num total de 12568 

mortes), ao passo que, no sexo feminino, foi o cancro da mama (1600, num total de 

8830 mortes), fazendo um total de 21398 mortes por cancro em Portugal (18). 
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Tabela 3 – Razão mortalidade/incidência por topografia e sexo, 2001. 
Localização Se 

Localização Sexo Masculino Sexo Feminino 

 Mortalidade 

(nº) 

Incidência 

(nº) 

Razão 

(%) 

Mortalidade 

(nº) 

Incidência 

(nº) 

Razão 

(%) 

Lábio, cav. 

oral, 

Faringe 

484 956 51 85 224 38 

Esófago 428 3 89 110 103 89 116 

Estômago 1528 1659 92 1007 1033 97 

Colorectal 1759 2975 59 1365 2205 62 

Fígado 415 243 171 206 82 251 

Pâncreas 507 248 204 440 227 194 

Laringe 371 513 72 24 17 141 

Pulmão 2267 1964 115 491 421 117 

Melanoma 

da Pele 

71 216 33 83 390 21 

Mama - - - 1600 4574 35 

Colo Útero - - - 254 772 33 

Corpo Útero - - - 135 761 18 

Ovário - - - 326 433 75 

Próstata 1603 3 895 41 - - - 

Testículo 22 105 21 - - - 

Bexiga 440 1254 35 166 377 44 

Rim 175 393 45 85 212 40 

Cérebro e S. 

N. Central 

347 362 96 270 258 105 

Tiróide 33 119 28 41 548 7 

Linfomas 258 941 27 198 795 25 

Leucemias 361 402 90 286 302 95 

Total 12568 18026 70 8830 15026 59 

Adaptado de Registo Oncológico Nacional, 2008, pág. 18. 
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Interacção tumor-hospedeiro 

Em doentes oncológicos, ocorrem alterações do metabolismo glucídico, lipídico 

e proteico, bem como do metabolismo energético, existindo maiores dispêndios 

energéticos e utilização ineficiente de energia. Estes factores são, frequentemente, 

citados como possíveis factores de malnutrição em doentes oncológicos (19). A perda de 

peso pode, assim, resultar de um balanço energético negativo, apesar de não estar claro 

se a mesma é devida à redução na ingestão de energia ou a um aumento dos gastos. As 

evidências experimentais e clínicas indicam que ambos os mecanismos podem ocorrer 
(20). 

A caquexia verificada na doença oncológica é caracterizada por um perda de 

massa magra e tecido adiposo, a qual é resistente ao suporte nutricional convencional 
(21). O papel do tumor na origem da caquexia inclui a secreção de citocinas pró-

inflamatórias que iniciam uma resposta inflamatória sistémica no hospedeiro (22, 23) e a 

produção de factores pró-caquexia que têm efeitos catabólicos directos nos tecidos do 

hospedeiro (por exemplo, o proteolysis-inducing factor e o lipid mobilising factor) (24). 

Por outro lado, as citoquinas também são produzidas pelos macrófagos e pelos 

linfócitos do hospedeiro (25), em resposta a produtos secretórios libertados pelas células 

malignas (23), actuando na região do tumor (25) e sendo capazes de favorecer o 

crescimento tumoral (20). Com a progressão da doença, é possível que as citoquinas 

possam circular do local do tumor para outros tecidos, actuando como factores 

endócrinos, provocando alterações metabólicas (20, 25). As substâncias em questão podem 

actuar no cérebro, favorecendo o aparecimento de anorexia e o aumento da lipólise, 

diminuir a síntese de tecido adiposo, inibir a formação de tecido muscular, estimular a 

proteólise e favorecer a neoglucogénese (23). A produção de citoquinas e a resposta do 

organismo às mesmas variam com o tamanho e histologia do tumor (20). 

Por outro lado, os mecanismos relacionados com o hospedeiro envolvem uma 

resposta à presença do tumor, a qual inclui a activação de uma resposta inflamatória 

sistémica (22) e uma resposta neuro-endócrina (26, 27). O principal resultado da interacção 

tumor-hospedeiro é a indução da anorexia e uma alteração na composição corporal, 

nomeadamente, perda de massa muscular, com uma preservação relativa da massa 

proteica visceral (28). Estas alterações são o reflexo de alterações complexas no músculo-
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esquelético e no fígado dos doentes oncológicos. No músculo-esquelético, a taxa de 

síntese proteica tem tendência a diminuir ou permanecer inalterada (29), ao passo que a 

taxa de degradação proteica tem tendência a aumentar ou permanecer inalterada (30). 

Estas observações resultam na perda muscular verificada por todo o organismo do 

doente oncológico (28). A importância relativa dos diferentes mecanismos tumor-

hospedeiro na génese da caquexia ainda não é clara, contudo, a interacção tumor-

hospedeiro pode não ser o único factor desencadeante da caquexia mas também a a 

idade e o nível de actividade física habitual parecem ter importância. Não obstante o 

referido, padrões específicos do metabolismo das proteínas ingeridas podem ter um 

papel na irreversibilidade do catabolismo e da resposta “não óptima” ao suporte 

nutricional observado em doentes caquéticos (31). 

Vários têm sido os estudos sobre o Resting Energy Expenditure (REE)1 em 

doentes oncológicos, tendo os resultados sido variáveis, verificando-se situações em que 

o REE estava aumentado (32), normal (33) ou diminuído (34). Uma possível resposta é que 

diferentes tipos histológicos de tumores e o estadio da doença possam exercer diferentes 

efeitos no REE (35). Assim, enquanto os indivíduos saudáveis se adaptam à fome, 

diminuindo o metabolismo basal, nos doentes oncológicos, o REE não é adaptativo, 

podendo estar aumentado, diminuído ou normal (23, 35, 36).  

                                                 
1 A quantidade de energia necessária para manter a função dos órgãos vitais, durante o sono, é designada 

por Resting Energy Expenditure (REE). Por seu lado, o Basal Metabolic Rate (BMR) corresponde ao REE quando 
medido no momento em que o indivíduo acorda, pelo menos doze horas após a última refeição (20).  
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Malnutrição em Oncologia 

 

Malnutrição por défice 

Uma vez instalada a doença oncológica, 8-84% dos doentes poderão desenvolver 

desnutrição (4, 5), ocorrendo com maior frequência em portadores de doença cancerígena 

do tracto gastrintestinal e da cabeça-pescoço (37). Também as modalidades de terapêutica 

antineoplásica têm impacto no estado nutricional, o que conduz a um estado de depleção 

ainda mais agravado, associado a um aumento de morbilidade (19). A malnutrição em 

doentes oncológicos é, então, multifactorial (4) e frequente, estando relacionada com o 

aumento da morbilidade e da toxicidade do tratamento e com as diminuições da resposta 

ao tratamento e da QV, piorando o prognóstico (7, 16, 38, 39) e aumentando os custos de 

saúde (40).  

Como já foi referido, a malnutrição grave está relacionada com um aumento da 

morbilidade, com o aumento da mortalidade e com uma baixa tolerância ao tratamento 

antineoplásico (19), sendo a malnutrição e os estados patológicos associados, como 

infecções, as maiores causas de morbilidade e mortalidade do doente oncológico. 

Verifica-se que os doentes têm um risco aumentado de morbilidade e mortalidade, 

quando a perda de peso é superior a 2% por semana, 5% por mês, 7,5% em 3 meses e 

10% em 6 meses (41). A perda de peso pode ocorrer mesmo antes do diagnóstico da 

doença, sendo, frequentemente, um dos aspectos mais incapacitantes da mesma (42). 

Cerca de 20% dos óbitos por cancro devem-se a complicações nutricionais e não ao 

diagnóstico primário (36, 43).  

A prevalência de malnutrição depende do tipo de tumor, do estadio, dos órgãos 

envolvidos e da terapêutica antineoplásica. Além disso, patologias pré-existentes podem 

agravar ainda mais o quadro (44). Não obstante o referido, a perda de peso é 

significantemente maior e a malnutrição mais prevalente em doentes com neoplasias 

moderadamente/pouco diferenciadas, comparativamente a doentes com cancros 

diferenciados (45, 46). Em doentes oncológicos internados, a prevalência de malnutrição 

varia de 30% a 64% (16, 47, 48, 49, 50, 51, 52). 

Os órgãos sujeitos a uma taxa de divisão celular mais elevada são os primeiros a 

serem afectados pela malnutrição. O tracto gastrintestinal é, então, um dos sistemas 
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mais atingidos; as microvilosidades intestinais sofrem uma atrofia, tornando-se não 

funcionais. Quando isto acontece, o indivíduo desenvolve mal absorção, agravando-se o 

estado de malnutrição (53). 

Vários estudos demonstraram que não é apenas uma ingestão alimentar 

diminuída a responsável pela perda de peso observada em doentes oncológicos, uma vez 

que, em indivíduos malnutridos, a quantidade de alimentos ingerida não corresponde ao 

grau de malnutrição. Outra razão diz respeito ao facto da perda muscular e de massa 

adiposa ocorrer antes da diminuição da ingestão de alimentos (54). Além disso, em 

alguns casos, verifica-se que a ingestão de calorias extra não resulta em aumento 

ponderal (55). Assim e como já foi referido, a caquexia pode resultar em anomalias no 

metabolismo do hospedeiro (54). 

A anorexia é um dos factores que contribui para a perda de peso (19), na medida 

em que é a causa mais comum de diminuição da ingestão alimentar. A anorexia está 

presente em 15% a 25% dos casos de cancro, na altura do diagnóstico, e, praticamente, 

100%, na altura em que a doença já se encontra disseminada (56). Segundo estudos 

efectuados, a redução da sensibilidade ao doce e ao amargo, traduzida, neste caso, por 

uma aversão à carne vermelha, está associada à redução da ingestão calórica (19). Os 

doentes com metástases hepáticas podem desenvolver anorexia e náuseas. Por outro 

lado, substâncias libertadas pelo tumor podem actuar no hipotálamo, causando anorexia 
(19). Os factores psicológicos, como a depressão e a ansiedade provocadas pela doença 

ou pelo tratamento, podem conduzir a uma diminuição do apetite e a aversões 

alimentares, diminuindo, também, a ingestão de alimentos (19). 

A perda progressiva de peso poderá ser atribuída a alterações na ingestão 

alimentar e/ou gasto energético mediado por alterações metabólicas. Num estudo com 

297 doentes em ambulatório, analisou-se a ingestão alimentar em indivíduos com 

doença oncológica de tumor sólido em relação ao REE e à perda de peso. No estudo, o 

consumo alimentar não diferiu entre os pacientes normo e hipermetabólicos e o tipo de 

tumor não estava relacionado com o consumo de energia e proteína. Neste trabalho, a 

perda de peso não pôde ser atribuída à diminuição da ingestão alimentar, uma vez que a 

ingestão por quilograma de peso foi mais elevada em doentes com perda de peso do que 

em doentes com peso estável e que a ingestão calórica, em valores absolutos, não foi 

diferente. Quanto à composição em macronutrientes da dieta, não foi diferente da 

população em geral. Assim, os autores concluíram que a perda de peso e o 
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hipermetabolismo são frequentes em oncologia e não são compensados por um aumento 

na ingestão espontânea de alimentos, verificando-se que não existe regulação da 

ingestão alimentar em resposta ao elevado gasto energético em repouso, o que pode ser 

uma explicação para a caquexia, preferível à diminuição do apetite (57).  

Não obstante o referido, o efeito local do tumor pode levar a uma diminuição da 

ingestão alimentar, especialmente se interferir com o tracto digestivo (19). Constata-se 

que existe uma forte relação entre a disfagia e a malnutrição calórico-proteica (58), sendo 

esta caracterizada por perda excessiva de massa magra (59), o que se relaciona com 

redução da capacidade funcional e aumento da mortalidade (60), como já foi referido.  

As manifestações de malnutrição calórico-proteica dividem-se em manifestações 

clínicas e manifestações laboratoriais. Quanto às primeiras, têm-se as seguintes: perda 

de peso, anorexia, diarreia, alopecia, cabelo seco e despigmentado e despigmentação da 

pele; fraqueza muscular e diminuição da força muscular; depleção proteica e utilização 

da massa gorda de reserva; dificuldades associadas com as actividades do dia-a-dia; 

depressão da função imune; função cárdio-pulmonar diminuída; risco aumentado de 

morbilidade e mortalidade. No que diz respeito às manifestações laboratoriais, têm-se: 

desequilíbrios hidroelectrolíticos, dependendo do estado de hidratação; anemia por 

deficiência em ferro; anemia macrocítica; diminuição da albumina sérica; diminuição do 

colesterol e dos triacilgliceróis; diminuição da excreção urinária de azoto na ureia e 

creatinina; diminuição da insulina e aumento do cortisol; níveis séricos de vitaminas e 

minerais diminuídos (59). Assim, a malnutrição calórico-proteica conduz não só à perda 

de peso mas, também, a depleção proteica, o que compromete as funções enzimáticas, 

estruturais e mecânicas do organismo. O facto da imunocompetência estar prejudicada 

conduz ao aumento da susceptibilidade a infecções, sendo estas frequentes em doentes 

oncológicos (19). 

A deterioração nutricional, em oncologia, pode ser evitada ou, pelo menos, 

minimizada com um acompanhamento adequado e intervenção atempada (43). A 

terapêutica nutricional permite a administração de uma terapêutica antineoplásica mais 

intensiva ou uma cirurgia radical inaceitável em doentes malnutridos. Assim, é 

importante avaliar os doentes antes do tratamento, de modo a serem identificados 

aqueles que possam beneficiar de uma intervenção nutricional (19). 

Em casos de doença avançada, pode instalar-se a caquexia, resultante da 

diminuição da ingestão alimentar e de anomalias hormonais/metabólicas características 
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da interacção entre o tumor e o hospedeiro (25), caracterizando-se por astenia marcada e 

perda das reservas proteicas e lipídicas (61). A caquexia é uma manifestação habitual do 

cancro, tendo um grande impacto da QV e na sobrevivência do doente (44). A caquexia 

pode, no entanto, ser encontrada em estadios precoces do crescimento do tumor, antes 

do aparecimento de qualquer sintoma de malignidade (54). Não está bem definida a 

relação entre caquexia e o estadio da doença e/ou tipo de tumor, não existindo uma 

única teoria que explique o estado caquético. No entanto, está bem estabelecido que 

uma série de factores podem ocorrer simultaneamente ou sequencialmente para originar 

a caquexia (19). A caquexia é, então, o resultado da progressão da malnutrição, sendo 

caracterizada por perda de massa magra, fraqueza muscular e diminuição da função 

imune, física e mental (62). 

 

Malnutrição por excesso 

A maioria dos estudos acerca do estado nutricional e cancro centra-se na 

malnutrição por défice, devido ao impacto negativo no tratamento, recuperação, dias de 

internamento, prognóstico e QV (7, 15, 16, 63). Contudo, vários outros estudos têm surgido, 

evidenciando que a obesidade, na presença de doença oncológica, pode ter um impacto 

negativo sério no tratamento da doença, na recorrência da mesma, no prognóstico e na 

sobrevivência (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).  

Dados de 2008 mostram que o número de neoplasias atribuídas ao excesso de 

peso foi de 124 050, mostrando uma tendência para aumentar a cada ano (64). 

 Num trabalho de Chaves et al (2010)(45) e de acordo com o Índice de Massa 

Corporal (IMC)2 e com a Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA), a 

malnutrição por excesso foi mais prevalente (63%) que a malnutrição por défice (29%), 

numa amostra de 450 doentes oncológicos referidos para RT. Uma vez que o IMC 

identifica doentes com excesso de peso/malnutrição por excesso e a PG-SGA procede à 

identificação de doentes com malnutrição por défice ou em risco de a virem a 

desenvolver, pode dizer-se que estas duas metodologias são complementares. Assim, 

segundo os autores, na prática clínica em oncologia, uma avaliação nutricional deverá 

                                                 
2 Índice de Massa Corporal = Peso (Kg) / Altura (m)2 

Classificação(65) 
<18,5 Kg/m2 - Magreza 
18,5-24,9 Kg/m2 – Normoponderal 
25-29,9 Kg/m2 – Excesso de peso 
>30 Kg/m2 – Obesidade 
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incluir estes dois métodos, de forma a caracterizar os doentes, a estabelecer prioridades 

e a desenvolver planos individuais (45). Contudo, neste trabalho, não foi contemplada a 

análise da composição corporal, o que iria complementar o estudo, dado que ter-se-iam 

dados sobre a massa magra. 

O estudo em questão sugere que os tumores mais agressivos, isto é, os 

moderadamente ou pouco diferenciados, eram mais prevalentes em indivíduos 

malnutridos, fossem eles por excesso ou défice (45).  

Através de trabalhos realizados, constata-se uma elevada prevalência de excesso 

de peso e de massa gorda em doentes com neoplasias da mama e da próstata (45, 66, 67). O 

excesso de peso e a obesidade estão significativamente e só associados a neoplasias da 

mama e da próstata mais avançadas e agressivas (11, 45). Além do peso elevado, a idade e 

a duração da doença também contribuíram para a agressividade dos tumores (45). A 

obesidade favorece o aumento do risco de cancro através de alterações na produção de 

hormonas sexuais e metabólicas também produzidas pelo tecido adiposo (68, 69). 

Existe uma relação entre o estado nutricional, a agressividade da doença e o 

prognóstico. No que concerne às interacções tumor-hospedeiro, cada tumor deve ter 

uma actividade metabólica específica a interagir com o metabolismo do hospedeiro, no 

qual a composição corporal parece ter um papel relevante (45). O metabolismo do tumor 

individualizado pode ditar a carga tumoral e a desnutrição, ao passo que o excesso de 

peso/obesidade parece influenciar o metabolismo do tumor (70).  

Assim, a malnutrição, seja ela por excesso ou por défice, e devido ao impacto 

negativo que tem no tratamento, prognóstico e QV, deve ser considerada um factor de 

extrema importância a ter em conta em todos os tratamentos oncológicos (45). 
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Tratamentos anti-neoplásicos e toxicidade 

Radioterapia 

Os efeitos secundários da radioterapia (RT) podem ocorrer passados dias, meses 

ou anos do início do tratamento, dependendo dos tecidos/órgãos irradiados e da duração 

do tratamento (42). No caso dos efeitos secundários do tratamento por RT a doentes do 

tracto gastrintestinal e da cabeça e pescoço manifestam-se, principalmente, a dois terços 

da duração do tratamento, prolongando-se por duas ou mais semanas após o fim do 

mesmo (71).  

A natureza e a gravidade dos efeitos secundários podem ser influenciados por 

vários factores, incluindo a quantidade de tecido saudável na área a irradiar, os 

tecidos/órgãos incluídos nessa área, a radiossensibilidade dos tecidos/órgãos 

envolvidos, a dose total da radiação a administrar, o fraccionamento da dose total, o 

nível de energia da radiação a utilizar, a quimioterapia ou cirurgia prévias ou 

concorrentes e a susceptibilidade individual, sendo esta dependente da idade e do estado 

geral de saúde. Assim, apesar de serem esperados certos efeitos secundários, existe uma 

variação individual considerável (42). 

A RT danifica os tecidos, na medida em que a energia dissipada pela radiação 

ionizante gera uma série de fenómenos bioquímicos no interior da célula. Os radicais 

livres formados quebram as moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN), 

prevenindo-se a replicação, a transcrição e a síntese proteica, evitando-se, deste modo, a 

divisão celular. Além disso, quando a RT é combinada com a quimioterapia, os riscos 

para os tecidos saudáveis são aumentados. Os tecidos/órgãos mais susceptíveis de 

sofrerem lesões são aqueles cujas células sofrem uma proliferação rápida, como é o 

exemplo do intestino delgado, em que os ácidos biliares e as enzimas pancreáticas 

podem potenciar as lesões na mucosa (72, 73). 

A radiação da cabeça-pescoço pode resultar em efeitos secundários que poderão 

influenciar significativamente a ingestão alimentar, comprometendo o estado nutricional 

do doente. Além disso, os efeitos secundários da terapêutica em questão poderão 

influenciar o bem-estar do indivíduo, afectando a sua auto-estima e a sua capacidade 

para comunicar. Como efeitos secundários da RT podem surgir náuseas, vómitos, 
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anorexia, alterações do paladar, alterações do olfacto, xerostomia, mucosite, problemas 

dentários, esofagite, faringite, disfagia, obstruções, fístulas e diarreia (42). 

No caso de tumores da cabeça-pescoço, a RT destrói a função das glândulas 

salivares, especialmente se as glândulas parótidas forem irradiadas, alterando o fluxo de 

saliva para a cavidade oral. A saliva começa por surgir pobre em água, chegando ao 

ponto em que, por aumento da viscosidade, perde as suas qualidades de lubrificação e 

adere à mucosa e aos dentes. Consequentemente, a ingestão alimentar é alterada, por 

dificuldade em mastigar e deglutir, bem como por alterações do gosto. Visto a saliva 

apresentar amilase salivar, também a digestão química sofre modificações (42). 

A mucosite resulta de danos da mucosa da cavidade oral. Uma vez que as 

membranas da cavidade oral são continuamente sujeitas a traumas, as células são 

altamente proliferativas, para que possa haver substituição daquelas que se perderam ou 

danificaram. A radiação, inibindo a replicação celular, leva ao surgimento dum número 

insuficiente de células para manter a integridade da mucosa. Ora, isto conduz a uma 

diminuição da espessura da mucosa e ao aparecimento de sintomas de mucosite. 

Quando o estado nutricional é pobre, a mucosite é maior, particularmente se existirem 

deficiências de vitaminas do complexo B, especialmente ácido fólico, riboflavina e 

cobalamina, de zinco e de vitamina C. A mucosite pode afectar significativamente a 

ingestão de líquidos e sólidos (42).  

A redução de volume e da composição da saliva, as alterações na microflora 

oral, a redução da lubrificação e a ingestão de dietas moles tem como resultado a 

estagnação das secreções orais, causando a adesão de restos alimentares nos dentes e, 

consequentemente, o surgimento de cáries. Ao mesmo tempo, alterações do pH da 

saliva afectam a sua capacidade de defesa; conforme o pH diminui, a desmineralização 

do esmalte acelera (42). 

As alterações do paladar são frequentes em doentes sujeitos a RT à cabeça e 

pescoço, principalmente quando a língua é abrangida na área a irradiar. As alterações 

em causa são devidas aos danos causados nas papilas gustativas e às alterações da 

saliva. As alterações mais comuns são a nível da detecção do doce e do amargo, 

podendo ocorrer uma maior ou uma menor resposta a estes sabores. Uma diminuição da 

resposta ao doce, por exemplo, significa que os alimentos terão de ser mais doces, de 

modo a serem reconhecidos como doces. No caso de uma diminuição da resposta ao 

amargo, pode manifestar-se sob a forma de aversão à carne vermelha. É, então, 



___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Protocolo de intervenção nutricional em oncologia: evidência internacional adaptada à realidade 
Portuguesa  

14

importante verificar qual a situação do doente, na medida em que não há uma única 

forma de manifestação (42). 

Uma vez que existe relação entre a deficiência em zinco e as alterações do 

paladar, é possível que a suplementação com este mineral possa ajudar a ultrapassar a 

hipoguesia (diminuição do gosto) e a disguesia (perda do gosto), em alguns doentes. No 

entanto, isto não parece trazer vantagens, quando as alterações são devidas a uma 

destruição das papilas gustativas (42). 

Outras situações podem surgir, devido à RT. A radiação pode afectar os olhos do 

indivíduo, quando estes estão abrangidos na área a irradiar, surgindo conjuntivite, 

cataratas e ulceração da córnea. Além disso, poderá aparecer edema cerebral, como 

resposta inflamatória, quando as células cerebrais estão incluídas na área de tratamento. 

O edema cerebral resulta de um aumento do conteúdo cerebral em água, conduzindo a 

um aumento do volume dos tecidos e, consequentemente, a um aumento da pressão 

intracraniana. A situação em questão pode exacerbar sinais neurológicos já existentes ou 

causar novos sinais ou sintomas, como alteração do estado mental, aumento da pressão 

arterial e náuseas, com ou sem vómitos (42). 

No caso dos doentes com cancros ginecológicos, uro-genitais e rectais sujeitos a 

RT pélvica, mais de 70% desenvolvem alterações inflamatórias agudas do intestino 

delgado (74), conduzindo a sintomas gastrintestinais durante o tratamento.  

Os sintomas agudos, os quais incluem a diarreia, a dor abdominal e as náuseas, 

começam, usualmente, durante a segunda ou terceira semana de RT e terminam na 

quinzena seguinte ao fim do tratamento (75).  

Contudo, poderão ocorrer sequelas crónicas, podendo estas manifestar-se meses 

ou anos após o fim do tratamento. Em 5–10% dos doentes, problemas gastrintestinais 

graves podem ocorrer como sequela da RT (76). Como exemplos, tem-se: obstrução 

intestinal, fístulas, hemorragia ou cancros secundários. Por outro lado, 6–78% dos 

doentes desenvolvem sintomas menos severos, embora a qualidade de vida seja afectada 
(77), sendo eles incontinência fecal, diarreia, esteatorreia, dor, obstipação e perda de peso 
(78). 

  

Quimioterapia  

Os citotóxicos usados no tratamento químico do cancro, com algumas 

excepções, actuam através de alterações no ADN, da inibição da síntese de ADN ou do 
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bloqueio da mitose (79), tendo, também, efeitos nas células normais. Assim, o índice 

terapêutico da maioria dos agentes anti-cancerígenos é limitado, sendo o controlo da 

toxicidade dos mesmos essencial para o sucesso do tratamento (80).  

Os efeitos da toxicidade da quimioterapia em doentes oncológicos são variáveis 

e difíceis de prever (80, 81), podendo ser factores limitante da sua continuidade (81). A 

variabilidade dos efeitos da quimioterapia pode advir de diferenças na expressão 

proteica, no metabolismo do fármaco e na excreção do mesmo, estando estas últimas, 

por seu lado, relacionadas com factores ambientais, fisiológicos e genéticos (82). 

Segundo Prado et al. (2007), os factores fisiológicos e as diferenças na composição 

corporal, especialmente na quantidade de massa magra e de tecido adiposo, contribuem 

para a variação interpessoal da toxicidade de um fármaco, tendo proposto uma relação 

entre os compartimentos de gordura e massa magra e as propriedades farmacocinéticas 

do fármaco, estabelecendo que as drogas hidrofílicas se distribuem pelo compartimento 

de massa magra, enquanto os fármacos lipofílicos se distribuem pela massa gorda (82). 

 Os efeitos secundários da quimioterapia podem ser divididos em dois grupos: 

efeitos agudos, que se iniciam pouco tempo após a administração dos agentes 

antineoplásicos e persistem por alguns dias, e efeitos tardios, os quais aparecem 

semanas ou meses após a administração do(s) fármaco(s). Como manifestações mais 

frequentes têm-se as náuseas, os vómitos e a diarreia, podendo, ainda, verificar-se 

depressão da medula óssea em graus variáveis, dependendo do agente, da dose utilizada, 

da idade, do estado nutricional, do números de aplicações prévias de quimioterapia, 

entre outros, podendo traduzir-se, então, em leucopenia, granulocitopenia, 

trombocitopenia e anemia (83). 

Os doentes oncológicos com perda de peso apresentam piores resultados, no que 

diz respeito ao tratamento de quimioterapia, os quais parecem ocorrer devido ao facto 

destes doentes receberem menos quimioterapia e desenvolverem maior toxicidade ao 

tratamento do que resposta na redução do tumor (84). 

Em estados de malnutrição, a diminuição da concentração de proteínas 

plasmáticas aumenta a disponibilidade de fármacos livres e, por conseguinte, a sua 

disponibilidade para exercerem os seus efeitos tóxicos. Além do referido, os doentes 

com malnutrição grave também apresentam diminuição do metabolismo oxidativo e 

reduzida taxa de filtração glomerular, aumentando potencialmente a concentração do 

fármaco ou de metabolitos activos. Assim, a intervenção clínica deverá passar pela 
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aplicação de protocolos adaptados, de entre os quais a intervenção nutricional, para que 

se atinja uma resposta terapêutica, ao mesmo tempo que se minimizam os efeitos 

adversos do tratamento (85). 

Num trabalho de Arrieta et al. (2010), os parâmetros de resposta inflamatória 

sistémica, particularmente os rácios neutrófilo-linfócito e plaqueta-linfócito, foram 

associados a malnutrição, perda de peso e hipoalbuminémia. Por seu lado, a malnutrição 

e a hipoalbuminémia foram associadas com o desenvolvimento de toxicidade induzida 

pela quimioterapia em doentes com cancro do pulmão das células não pequenas tratados 

com cisplatin e paclitaxel. Através dos resultados obtidos, os autores concluíram que 

uma avaliação nutricional precoce e a detecção de marcadores de resposta inflamatória 

sistémica pode permitir a identificação de doentes com alto risco de desenvolverem 

toxicidade à quimioterapia, favorecendo-se a implementação de uma intervenção 

nutricional adequada e, deste modo, os resultados do tratamento com um perfil 

toxicológico mais favorável (86). 
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Avaliação nutricional 

 

Uma detecção precoce da malnutrição é imperativa na concepção de protocolos 

de intervenção nutricional de qualidade (7, 87). Os benefícios do aconselhamento 

nutricional em doentes oncológicos tem sido documentado (16, 88), pelo que parece lógico 

haja uma metodologia de selecção formal aplicada a todos os doentes com cancro, de 

forma a ser identificados os doentes em risco que requeiram uma intervenção 

nutricional atempada para minimizar perdas de peso e aqueles que já necessitam de 

aconselhamento nutricional (89).  

Embora a avaliação do risco nutricional seja um componente essencial na rotina 

dos cuidados na doença oncológica, a avaliação do mesmo ainda não é prática comum, 

provavelmente devido à falta de métodos simples, validados e reprodutíveis (90). 

Uma boa ferramenta deverá ser fácil de usar, standardizada, de rápida aplicação, 

não-invasiva, barata e eficaz na identificação de doentes oncológicos em risco 

nutricional. Se estes doentes forem identificados precocemente, muitos casos poderão 

ser tratados e muitas situações prevenidas, com efeitos benéficos nos resultados e com 

redução nos custos relacionados (91). 

A ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) recomenda 

as seguintes ferramentas para rastreio nutricional (90): Malnutrition Universal Screening 

Tool (MUST), Nutritional Risk Screening (NRS-2002) e Mini Nutritional Assessment® 

(MNA®). Num trabalho recente, desenvolvido para se investigar acerca do melhor 

instrumento a utilizar no rastreio nutricional, os autores, além dos instrumentos 

recomendados pela ESPEN, incluíram a Mini Nutritional Assessment—Short Form® 

(MNA-SF®), a Subjective Global Assessment (SGA), a Patient-Generated Subjective 

Global Assessment (PG-SGA) e o Malnutrition Screening Tool (MST) (91). 

 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

O MUST consiste num método simples e rápido de avaliação do risco 

nutricional, podendo ser aplicado por qualquer profissional de saúde, sendo válido para 

uma selecção precoce de doentes malnutridos e ideal para a avaliação nutricional e 
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orientar a intervenção (92). Trata-se de um instrumento para ser aplicado em adultos, 

inclusivamente em doentes oncológicos (92) que não requer cálculos. A ferramenta em 

questão foi já validada em oncologia, em Portugal (93). O MUST é o instrumento oficial 

da British Dietetic Association, do Royal College of Nursing, da Registered Nursing 

Homes Association e da British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (93), 

tendo sido desenvolvido pelo Malnutrition Advisory Group da última associação 

referida (94). 

O risco nutricional é avaliado pelo MUST através de um sistema de pontuação 

de 3 componentes; IMC, percentagem de perda de peso nos últimos 3 a 6 meses e 

impacto da doença/tratamentos na redução da ingestão calórica nos últimos 5 dias.  

Assim, na componente do IMC, a pontuação é atribuída da seguinte forma: 0 

pontos para IMC>20kg/m2, 1 ponto para IMC entre 18.5 e 20kg/m2 e 2 pontos se o 

IMC<18.5 kg/m2. Na componente de percentagem de perda de peso nos últimos 3 a 6 

meses, a pontuação é a seguinte: 0 se <5%, 1 se 5-10% e 2 se >10%. Por último, a 

componente relativa ao efeito agudo da doença é pontuada com 2 pontos se não se 

verificou ingestão alimentar nos últimos 5 dias. As pontuações dadas por cada 

componente são somadas e o total permite a categorização dos doentes em baixo (0), 

moderado (1) e alto risco de malnutrição (2 ou mais), o que auxilia na elaboração dos 

planos de reavaliação e de cuidados nutricionais. 

 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002) (95) 

O NRS-2002 surgiu em 2003, sendo recomendado pela ESPEN para doentes 

internados. Além de todos os componentes do MUST, o NRS-2002 inclui, ainda, uma 

escala de severidade da doença, como indicador de um aumento das necessidades 

nutricionais, de forma a abranger todas as categorias de doentes internados. 

O NRS-2002 é um instrumento fácil de ser aplicado e rápido, classificando o 

estado nutricional dos doentes em quatro categorias, baseando-se no IMC, na 

percentagem de perda recente de peso, em alterações da ingestão alimentar e na 

severidade da doença. Cada categoria pode ser classificada como normal 

(pontuação=0), leve (pontuação=1), moderada (pontuação=2) ou severa (pontuação=3). 

No caso da gravidade da doença, as pontuações são distribuídas do seguinte 

modo: (a) 1 ponto se o doente sofre de uma doença crónica, tendo sido admitido no 

hospital devido a complicações. O doente está fraco mas levanta-se da cama com 
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regularidade. As necessidades proteicas estão aumentadas mas são satisfeitas com 

alimentação oral ou suplementos; (b) 2 pontos se o doente está confinado à cama, 

devido à doença. As necessidades proteicas estão substancialmente aumentadas mas 

podem ser cobertas, embora, em muitos casos, haja necessidade de nutrição artificial; 

(c) 3 pontos se o doente se encontra nos cuidados intensivos com ventilação assistida. 

As necessidades proteicas estão aumentadas e não são satisfeitas mesmo com nutrição 

artificial, embora a perda proteica possa ser significativamente atenuada. A soma da 

pontuação nutricional (0-3), da severidade da doença (0-3) e da idade (1 ponto se ≥70 

anos) pode, então, variar entre 0 e 7, sendo os doentes classificados como não estando 

em risco, se a pontuação for <3, e em risco, quando a pontuação ≥3. 

 

Mini Nutrition Assessment® (MNA®) and MNA—Short Form® 

(MNA-SF®) 

A MNA® é um instrumento eficiente e de rápido preenchimento, cujas 

instruções podem ser visualizadas no respectivo site (http://www.mna-elderly.com/), 

tendo sido validado usando 2 critérios principais: o estado clínico (consiste na avaliação 

nutricional por profissionais treinados em nutrição, com base nos registos clínicos) e 

uma avaliação nutricional (inclui uma avaliação antropométrica, marcadores 

bioquímicos e ingestão alimentar). A versão mais completa da MNA® inclui 18 itens 

agrupados em 4 rúbricas, sendo elas: avaliação antropométrica (itens B, F, Q e R), 

avaliação geral (itens C, D, E, G, H e I), curta avaliação dietéticas (itens A, J, K, L, M e 

N) e avaliação subjectiva (itens O e P). Cada resposta tem um valor atribuído, o qual 

contribui para a pontuação final, cujo valor máximo é 30 (≥24 bem nutrido; 17-23,5 

risco de malnutrição; <17 malnutrição). A versão mais curta da MNA® é a MNA-SF® 
(96). A MNA-SF® é composta por 6 itens para uma pontuação máxima de 14 pontos, 

sendo que uma pontuação ≥12 é indicadora de um estado nutricional satisfatório, sem 

necessidade de intervenção, e uma pontuação ≤11 sugere risco de malnutrição. A 

aplicação da MNA-SF® demora 4 minutos, ao passo que a MNA® ocupa 15 minutos 
(97), o que se torna uma grande desvantagem quando os recursos humanos são escassos 
(91). 

 

http://www.mna-elderly.com/
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Malnutrition Screening Tool (MST) 

O MST, desenvolvido em 1999, sendo uma ferramenta curta e fácil de aplicar 
(98), a qual combina questões relacionadas com o apetite e perda de peso recente e não 

intencional e que está validada em doentes oncológicos hospitalizados e em ambulatório 
(91). 

 

Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) 

A Avaliação Subjectiva Global (SGA) foi desenvolvida em 1987, por Detsky et 

al. (99), tendo sido adaptada para doentes oncológicos, por Faith Ottery (PG-SGA – 

Patient-Generated Subjective Global Assessment), em 1996 (87). 

Bauer et al (2002) (100) salienta as vantagens da PG-SGA em relação à SGA, na 

medida em que inclui componentes da história médica que podem ser preenchidos pelo 

doente, diminuindo o tempo dispendido pelo profissional, identifica um maior número 

de sintomas e permite a triagem dos doentes, através do sistema de pontuação. A PG-

SGA permite uma avaliação global do estado nutricional do indivíduo, baseando-se na 

história dietética e no exame físico do mesmo. Este método mostra uma elevada 

sensibilidade e especificidade como instrumento de avaliação, podendo ser usado para 

verificar quem necessita duma intervenção dietética e quem beneficia dum suporte 

nutricional (41). A componente da PG-SGA respeitante à história do doente inclui 

informações como perda de peso, ingestão alimentar, presença de sintomas com 

impacto nutricional, capacidade funcional e exigências metabólicas. O exame físico, por 

seu lado, considera a perda de massa gorda subcutânea e a presença de perda de massa 

muscular, edemas ou ascite. Tendo em conta estes parâmetros (história dietética – peso, 

ingestão, sintomas com impacto nutricional e capacidade funcional - e exame físico), o 

doente é classificado numa das três categorias; A - bem nutrido -, B - moderadamente 

malnutrido ou em risco de desenvolver má nutrição - ou C - com malnutrição grave (87).  

Além das categorias A, B e C, que permitem uma classificação geral do doente, 

de acordo com o seu estado de nutrição, a PG-SGA permite a triagem de intervenções 

nutricionais, através de um sistema de pontuação. O caso duma pontuação final de 0-1 

indica que não é necessária qualquer intervenção, no momento da avaliação, devendo-

se, no entanto, reavaliar o doente, durante o tratamento que irá efectuar. Na presença 

duma pontuação 2-3, conclui-se que se deverá proceder à educação alimentar do 
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doente/família, podendo ser necessário o recurso a fármacos, para o combate dos 

sintomas apresentados. Quando a pontuação final está entre 4 e 8, é necessária a 

intervenção de um nutricionista ou dietista, em conjunto com o médico e com o 

enfermeiro, de acordo com os sintomas apresentados. Uma pontuação superior a 9 

indica a presença de grandes necessidades para melhorar o controlo dos sintomas 

apresentados e de nutrição assistida. Estes doentes poderão necessitar de alimentação 

entérica ou parentérica, não se esquecendo que o tratamento dos sintomas deve ser o 

primeiro passo a dar, no combate à malnutrição (87). 

A PG-SGA é identificada como sendo um instrumento para a avaliação do 

estado nutricional fácil de aplicar, permitindo uma rápida identificação dos doentes 

oncológicos malnutridos ou em risco de o serem (88, 100, 101). 

A PG-SGA continua a ser a única ferramenta específica validada para a 

avaliação nutricional em oncologia e funciona como guia para a intervenção nutricional, 

embora necessitando de um profissional de nutrição treinado (87, 100). Por estas razões, a 

PG-SGA foi adoptada pela American Dietetic Association (ADA) como sendo o 

instrumento de referência a ser aplicado em doentes oncológicos (88). 

Como desvantagens, têm-se as seguintes: (a) é necessário treino (102); (b) não 

permite a categorização em malnutrição leve (103); (c) foca-se em alterações nutricionais 

crónicas e não em agudas (103); (d) não considera o risco nutricional mas sim uma 

malnutrição já instalada (104); (e) inclui cálculos de percentagem de alterações ponderais 

e relacionados com o exame físico, o que consome algum tempo (91). 

 

Comparação entre os diferentes instrumentos 

Num estudo em que se compararam a MNA e a PG-SGA, concluiu-se que 

ambos os instrumentos são capazes de identificar doentes malnutridos. Todavia, 

considerando que a especificidade do MNA é menor, embora seja mais fácil de aplicar, 

os autores concluíram que a PG-SGA deve ser a ferramenta escolhida para a avaliação 

do estado nutricional de doentes oncológicos (102). 

Contudo, o MST foi o primeiro instrumento a ser validado em oncologia, através 

da comparação com a PG-SGA (93), e os resultados demonstraram sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos semelhantes entre as duas ferramentas (105). Também 

Leuenberg et al (2010) foram da mesma opinião (91). Num estudo que compara o 
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MUST, o NRS, a MNA, a PG-SGA e o MST, os autores concluíram que o MST e a PG-

SGA são os melhores instrumentos validados para serem utilizados em oncologia (91). 

Estes resultados não estiveram de acordo com o trabalho de Bauer et al (2003), em que 

os autores concluíram que o MST não é adequado como instrumento de identificação de 

risco de malnutrição em doentes oncológicos hospitalizados (106). 

 Noutro estudo, de 2009, compararam-se a SGA, o MUST, o IMC e a albumina 

sérica, como instrumentos para avaliação do risco nutricional. Todavia, apenas o MUST 

e a SGA demonstraram resultados convergentes (107). Para a identificação de 

malnutrição por défice, o IMC tem baixa sensibilidade e especificidade, sendo apenas 

capaz de identificar doentes bem nutridos, com excesso de peso e obesos (93). Contudo, 

uma vez que o IMC identifica doentes com excesso de peso/malnutrição por excesso, 

deverá ser uma metodologia também a ter em conta, considerando os efeitos da 

malnutrição por excesso em oncologia, como já foi referido (45). 

Por outro lado, num trabalho de Tomé et al (2010) (93), o qual pretendia validar o 

MUST como instrumento de avaliação do estado nutricional de rotina em oncologia, 

comparando-o com a PG-SGA, a gold standard da avaliação do estado nutricional em 

oncologia, concluiu-se que o MUST é uma ferramenta válida e eficaz na identificação 

de doentes com risco nutricional, verificando-se elevadas sensibilidade e especificidade 
(93). Segundo as autoras, recomenda-se a integração do MUST na avaliação de rotina em 

oncologia, devendo este instrumento ser o primeiro a sinalizar os doentes para a 

necessidade de recorrerem a profissionais da Nutrição, os quais deverão continuar os 

cuidados individuais com a PG-SGA, a qual avalia o estado nutricional e as 

necessidades do doente (93).  

Considerando a perda de peso não intencional como um critério semi-objectivo 

que, quando não detectado, poderá conduzir a maior perda de peso e malnutrição (92) e 

que uma percentagem de perda de peso superior a 5% nos últimos 3-6 meses representa 

um alto risco nutricional (90), as autoras, no mesmo trabalho, concluiram que, embora o 

MUST seja uma ferramenta rápida e fácil de usar, a percentagem de perda de peso nos 

últimos 3-6 meses é um parâmetro válido, com elevada sensibilidade e especificidade, e 

deverá ser o mínimo para prever o risco nutricional na prática, contribuindo para um 

cuidado nutricional mais eficaz (93). 
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Escalas de sintomas 

 
Devido à evolução da medicina e da tecnologia associada à mesma, tem-se 

verificado uma redução das mortes por cancro, transformando a doença oncológica 

numa doença crónica na qual é importante avaliar a QV. Esta consiste num parâmetro 

subjectivo e multidimensional, reflectindo o estado funcional, o bem-estar psicossocial, 

a saúde e as percepções individuais da doença e do(s) tratamento(s) (108).  

Nos doentes oncológicos, a fadiga relacionada com o cancro (FRC) é um 

sintoma muito prevalente, podendo afectar as funções física e psicossocial, causando 

uma diminuição notável na qualidade de vida do doente (109). Em 2000, definiu-se a 

FRC como um cansaço persistente e subjectivo relacionado com o cancro ou com o 

tratamento para a doença oncológica que interfere com as funções usuais (110). Contudo, 

esta definição não inclui o facto deste sintoma ser desproporcional ao nível de esforço 

do doente, bem como não refere que este tipo de fadiga não é ultrapassado com o 

descanço/sono (109). O efeito negativo deste sintoma é frequentemente vivenciado 

mesmo antes do diagnóstico da doença (111), prolongando-se até ao fim do tratamento 
(112), independentemente do tipo recebido (109). Espera-se que 95% dos doentes 

agendados para quimio ou radioterapia venham a manifestar algum grau de fadiga, 

durante o tratamento (111). Após o fim do tratamento, a FRC continua a ser problemática 

em 19-38% dos doentes tidos como curados (113, 114), podendo persistir durante meses ou 

anos após o fim do tratamento (115). Pensa-se que, durante o período de tratamento do 

cancro, a fadiga é uma consequência dos tratamentos, da doença em si, do mal-estar 

psicológico e da qualidade do sono (113).  

A importância da FRC na QV do doente sublinha a necessidade de serem 

utilizados métodos para controlo deste sintoma, tendo sido utilizados vários para a sua 

avaliação (109).  

 

Instrumentos unidimensionais 

A maioria das avaliações de um único item são retiradas de checklists como a 

Symptom Distress Scale (116), a Rotterdam Symptom Checklist (RSCL) (117), o European 

Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) – QLQ-C30 
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Questionnaire (108), o Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (118), 

o MD Anderson Symptom Inventory (MDASI) (119) e o Zung Self-Rating Depression 

Scale (120). Estas ferramentas de um único item assentam na detecção/ausência de FRC, 

embora algumas tenham em conta a severidade da FRC e a sua relação com os vários 

aspectos da vida dos doentes (109). 

Um exemplo de uma ferramenta de um único item que avalia a presença e a 

severidade da FRC é a Visual Analog Fatigue Scale (VAFS) (121), a qual foi 

desenvolvida para doentes oncológicos, estando, contudo, também apta para ser 

aplicada em indivíduos saudáveis. Consiste num método simples que avalia o nível de 

fadiga durante o dia, o que auxilia na compreensão das variações da FRC (121). 

Existem, ainda, instrumentos unidimensionais com vários itens que foram 

validados em doentes com cancro, como, por exemplo, a Brief Fatigue Inventory, a qual 

mede a severidade da fatiga nas 24h anteriores (122). 

Os instrumentos unidimensionais focam-se, então, na detecção da presença ou 

ausência e na severidade de sintomas, sendo, frequentemente, retratados como não 

sendo capazes de identificar as complexidades da FRC. Todavia, Jean-Pierre et al 

afirmam que a experiência subjectiva da fadiga é, por si só, complexa, sendo os doentes 

capazes de reportar com segurança a sua ocorrência e severidade (109).  

 

Instrumentos multidimensionais 

Os instrumentos multidimensionais têm por base a concepção que a FRC é um 

sintoma multidimensional, afectando os domínios comportamental, cognitivo, somático 

e afectivo do doente (109). Um exemplo destes instrumentos é o Multidimensional 

Fatigue Inventory (MFI), validado para doentes oncológicos, o qual avalia as dimensões 

gerais, mentais e físicas da fadiga, bem como os níveis de motivação e actividade (123). 

Outros exemplos são: o Funcional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue Scale 
(124), o Multidimensional Fatigue Symptom Inventory (125), a Revised Piper Fatigue Scale  
(126), o Fatigue Symptom Inventory (127), a Lee Fatigue Scale (128), a Revised Schwartz 

Cancer Fatigue Scale (129) e a Cancer Fatigue Scale (130).  

Os instrumentos multidimensionais, devido ao facto de considerarem que a FRC 

afecta vários domínios, acabam por lhe dar uma maior relevância. Contudo, para que 

uma avaliação multidimensional seja obtida com segurança, é necessário que se tenha 
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em consideração a contribuição independente e interactiva de cada domínio da FRC, o 

que levanta dificuldades, uma vez que a sua multidimensionalidade é controversa (109).     

Segundo alguns investigadores, é mais relevante usar-se uma forma simples de 

avaliar a FRC, a qual possa indicar a sua presença/ausência e a sua severidade durante e 

após o tratamento. O facto de se adicionarem mais itens ou mais domínios a uma 

avaliação simples de um sintoma subjectivo não torna essa avaliação mais objectiva, 

fiável ou válida. Por estas razões, as avaliações da FRC com um único item têm sido as 

mais utilizadas (109). De seguida, são abordadas as escalas de sintomas utilizadas na 

parte prática do presente trabalho. 

 

Rotterdam Symptom Checklist (RSCL) (117) 

A escala de sintomas RSCL está indicada para ser aplicada em doentes 

oncológicos de diferentes localizações, em diferentes estadios e em tratamento por 

radioterapia, cirurgia e/ou quimioterapia. Além disso, o instrumento em questão 

também pode ser utilizado em doentes não oncológicos. Os itens incluídos no 

questionário abrangem sintomas físicos e psicológicos dos últimos três dias, sendo 

classificados segundo o seu grau, num sistema de 4 pontos (escalas de avaliação-tipo 

Likert). O questionário inclui, ainda, itens referentes às actividades da vida diária, de 

forma a ser abrangido o estado funcional dos doentes, e um artigo sobre a avaliação 

global da QV. 

Originalmente, o RSCL foi concebido para abranger 4 domínios, os quais 

formam as escalas principais: sintomas físicos de mal-estar, mal-estar psicológico, nível 

de actividade e qualidade de vida global. Os itens referentes ao mal-estar psicológico 

foram intercalados com os itens referentes ao mal-estar físico, de forma a evitar 

conjuntos de resposta e a possibilidade de induzir mal-estar, por serem colocados os 

sintomas psicológicos juntos. (colocar em anexo os itens presentes no manual) 

A escala de mal-estar físico consiste em 23 itens referentes a sintomas físicos, 

tais como: dores de cabeça e fadiga. Por outro lado, a escala de mal-estar psicológico 

consiste em 7 itens, nenhum deles que refira sintomas que possam ser considerados 

psicossomáticos (problemas em adormecer e dores de cabeça, por exemplo). A escala 

do nível de actividade física consiste em 8 itens relacionados com o estado funcional, os 

quais formam uma escala em que a mobilidade e as actividades social e laboral são tidas 

em conta. A pontuação dada pela RSCL é 1 (nada), 2 (pouco), 3 (bastante), 4 (muito). 
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Assim, quanto mais elevada for, mais elevado o grau de mal-estar. Todavia, os itens 

relacionados com o nível de actividade são pontuados de 1 a 4, sendo que o nível de 

disfunção está negativamente relacionado com pontuações mais elevadas. Quanto ao 

item da qualidade de vida, a pontuação varia de 1 (excelente) para 7 (muito pouca). As 

pontuações das escalas são obtidas pela soma das pontuações de cada item. 

De forma a tornar os resultados mais fáceis de interpretar e de comparar, poder-

se-à aplicar a seguinte fórmula: [(Pontuação obtida no item – pontuação mínima no 

item)/(pontuação máxima-mínima)]*100=pontuação transformada. Por exemplo, 

supondo que alguém, na escala de mal-estar psicológico, tem uma pontuação num item 

de 14. Considerando que a pontuação da escala é obtida somando os 7 items, esta pode 

variar entre 7 e 28. Assim, para o exemplo, [(14-7)/(28-7)]*100=33. Com a 

transformação das pontuações, o nível de prejuízo de um domínio pode ser comparado 

ao de outro. 

 

EORTC – QLQ-C30 (108) 

A EORTC é uma organização internacional cujos objectivos são conduzir, 

desenvolver, coordenar e estimular a investigação sobre o cancro na Europa. Em 1980, a 

mesma organização criou o Quality of Life Group, iniciando o programa de investigação 

em 1986. O primeiro questionário a ser desenvolvido foi o EORTC QLQ-C36, sendo 

específico para o cancro (108), multidimensional, adequado para ser preenchido pelo 

próprio indivíduo e adequado para todas as populações (131). 

O QLQ-C30 pode ser aplicado em qualquer tipo de neoplasia, existindo módulos 

suplementares para serem acrescentados, de forma a serem avaliadas neoplasias ou 

condições específicas (nomeadamente, a imagem corporal e a satisfação com os 

tratamentos) (131). A validação do questionário para Portugal foi desenvolvida em 2008, 

tendo-se verificado que a versão portuguesa do QLQ-C30 possui boas propriedades 

métricas e que mede os mesmos constructos do mesmo modo que as versões noutras 

línguas e culturas, sendo apropriada para ser aplicada em doentes com cancro (131).   

O EORTC QLQ-C30 é um questionário multidimensional com 30 questões, 

abrangendo 6 subescalas de avaliação funcional (física, “role”, cognitiva, social, 

emocional e saúde global/QV), 3 subescalas de sintomas (fadiga, dor e 

náuseas/vómitos) e 6 questões individuais para avaliação de sintomas frequentemente 

reportados por doentes oncológicos (dispneia, perda de apetite, distúrbios do sono, 
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obstipação e diarreia) e do impacto económico do cancro e do seu tratamento (Aaronson 

et al, 1993). Todas as questões são pontuadas numa escala de 1 a 4, à excepção de dois 

itens da subescala do estado geral de saúde/QV, os quais usam uma escala de 1 a 7. A 

pontuação final varia de 0 a 100 em todos os itens. Para as escalas do estado funcional e 

estado global de saúde/QV, pontuações mais elevadas correspondem a melhores estados 

funcionais e qualidade de vida. Por outro lado, na escala de sintomas/impacto 

económico, as pontuações mais altas correspondem a um nível mais elevado de 

sintomatologia ou complicações (108). 

A avaliação da QV é especialmente importante na avaliação de resultados de 

tratamentos que não estão implicados na progressão da doença e na sobrevivência (132), 

onde se inclui a intervenção nutricional, cujos benefícios se relacionam com a QV e o 

estado funcional (88). 

 

MD Anderson Symptom Inventory (MDASI) (119) 

Em 2000, foi desenvolvido, com base no Brief Pain Inventory (133), e validado o 

M. D. Anderson Symptom Inventory (MDASI) (119), como um método flexível para 

avaliação dos sintomas apresentados por doentes oncológicos (119). O MDASI consiste 

em 13 items em que os sintomas são classificados pela sua presença e severidade e 6 

items em que são classificados de acordo com o nível de interferência do sintoma com a 

função, podendo ser rápida (menos de 5 minutos) e facilmente preenchido pelo próprio 

doente, independentemente do estadio da doença e da localização do tumor (119). 

Contudo, certos grupos de doentes, necessitam que alguns sintomas que não estão 

presentes no questionário sejam avaliados. Nestes casos, será necessário acrescentar 

num módulo à avaliação. Por exemplo, doentes que tomam, frequentemente, opióides 

para controlo da dor, deverão ser monitorizados em termos de obstipação e os doentes 

cujos tratamentos envolvem transplante da medula óssea devem ser avaliados 

relativamente à diarreia e à estomatite. Além do questionário, existe um conjunto de 7 

items que poderá ser acrescentado, de forma a contemplar estas situações (119). O 

MDASI apresenta-se sob a forma de um sistema de classificação numérica da 

severidade do sintoma, sendo a avaliação por item feita de 0 a 10 pontos (119).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cleeland%20CS%22%5BAuthor%5D
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Visual Analog Fatigue Scale (VAFS) (121) 

A Visual Analog Fatigue Scale (VAFS) foi desenvolvida para doentes 

oncológicos, estando, contudo, também apta para ser aplicada em indivíduos saudáveis. 

A VAFS consiste num método simples que avalia o nível de fadiga durante o dia, o que 

auxilia na compreensão das variações da FRC (121). 
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Intervenção Nutricional em Oncologia 

 

Como já foi referido, a avaliação da QV tem em conta os aspectos físico, 

psicológico e social do doente. Ora, o cancro e os seus tratamentos têm como 

consequência alterações bioquímicas e fisiológicas severas, as quais estão associadas 

com a deterioração da QV. A malnutrição relacionada com a doença oncológica pode 

evoluir para caquexia, devido a interacções complexas entre as citocinas pró-

inflamatórias e o metabolismo do hospedeiro. Quer o tratamento do cancro seja curativo 

ou paliativo e dependendo da condição clínica e do estado nutricional do doente, deve 

ser implementada/prescrita, o mais cedo possível, uma intervenção nutricional 

individualizada e adequada (63). No caso de tratamentos curativos, a intervenção 

nutricional tem o papel adicional e específico de aumentar a tolerância e resposta ao 

tratamento, de diminuir as complicações e, possivelmente, reduzir a morbilidade, 

através da optimização do balanço entre o gasto energético e a ingestão alimentar (63). 

No que concerne aos tratamentos paliativos, a intervenção nutricional individualizada, 

através do controlo de sintomas relacionados com a ingestão alimentar (por exemplo, 

náuseas, vómitos e dor), pretende melhorar a qualidade de vida do doente oncológico 
(63). Tendo em conta o exposto, também a avaliação da QV deve fazer parte da avaliação 

de qualquer intervenção nutricional, de forma a adequar-se o tipo de intervenção às 

necessidades e expectativas do doente (63). A intervenção nutricional, a qual contribui 

para a diminuição dos custos de saúde e para a melhoria dos resultados para várias 

patologias, consiste em 2 passos; a avaliação nutricional e o desenvolvimento e 

implementação de um plano de actuação (134). Após já se ter abordado, no presente 

trabalho, a questão da avaliação do estado nutricional, passa-se agora ao 

desenvolvimento sobre a intervenção nutricional em oncologia. 

 

Considerações gerais sobre a intervenção nutricional em 

oncologia 

A dieta de muitos doentes oncológicos é pobre em calorias e em proteína (38), 

sendo a prevenção da deterioração nutricional e o suporte nutricional para reverter ou 
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diminuir o estado caquético os principais objectivos da intervenção dietética (39). Numa 

revisão de 11 estudos em doentes com cancro, concluiu-se que os suplementos 

nutricionais orais não contribuem para melhoria do peso, da composição corporal e dos 

resultados funcionais (135). Todavia, McCarthy et al (1999), recorrendo a dois grupos de 

doentes em RT, um exclusivamente a dieta oral e outro com alimentação oral associada 

a suplementação, verificou que o segundo grupo apresentava um aumento significativo 

da ingestão calórico-proteica, comparativamente ao primeiro grupo, sem, no entanto, 

reduzir a ingestão oral (136).  

Num trabalho de Gonçalves Dias et al (2005), onde se pretendia avaliar 

modificações na ingestão alimentar em três grupos distintos, nutrição oral, nutrição 

entérica e nutrição oral com recurso a suplementação, verificou-se um aumento 

significativo da ingestão calórica e proteica em todos os grupos, independentemente do 

tipo de intervenção nutricional (137). Este desacordo com os trabalhos anteriormente 

referidos poderá ser explicado pelo facto de, no trabalho de Gonçalves Dias et al (2005) 
(137), o aconselhamento nutricional ter sido efectuado por um nutricionista especializado 

inserido numa equipa multidisciplinar. 

Numa revisão de Baldwin et al (2008) (138), as autoras analisaram 37 estudos que 

comparavam 2714 doentes malnutridos divididos em grupos; sem aconselhamento 

nutricional, com suplementação oral e com aconselhamento dietético associado a 

recurso a suplementos orais. Os estudos incluíam um período de follow-up variável de 

18 a 24 meses. Vários estudos demonstraram alterações positivas no peso e noutros 

índices nutricionais com a intervenção nutricional, embora a contribuição de cada uma 

das diferentes estratégias de intervenção ainda tenha que ser determinada, segundo as 

autoras, não se podendo afirmar com certeza que os suplementos nutricionais e o 

aconselhamento dietético produzam os mesmos efeitos. De acordo com as autoras, o 

aconselhamento dietético associado a suplementação parece ser mais eficaz no aumento 

ponderal a curto prazo que as recomendações nutricionais por si só e que sem qualquer 

tipo de intervenção (138). 

Uma limitação importante dos estudos realizados assenta no facto de não haver 

referência à frequência das consultas e não existir um follow up dos doentes após os 

tratamentos, o que já não acontece no estudo de Isenring et al (2004), onde se verificou 

a importância da intensidade e frequência do aconselhamento nutricional, bem como do 
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acompanhamento dos doentes após o término do tratamento de RT (88). À mesma 

conclusão chegou Ravasco et al (2005) (16). 

Isenring et al (2004) (88) conduziram um estudo de 12 semanas cujo objectivo foi 

determinar o impacto da intervenção nutricional precoce e intensiva no peso, na 

composição corporal, no estado nutricional, na QV e no estado funcional, 

comparativamente a práticas mais habituais (orientações gerais fornecidas por 

enfermeiros e amostras de suplementos) que incluem pouca ou nenhuma avaliação 

nutricional e não incluem aconselhamento individualizado nem follow-up, em doentes 

com cancro do tracto gastrintestinal e da cabeça-pescoço submetidos a RT. No caso da 

intervenção nutricional, os doentes receberam de um Dietista aconselhamento 

nutricional de forma intensiva e regular (avaliação num dos 4 primeiros dias de RT, 

semanalmente no decurso do tratamento, aproximadamente 6 semanas, e 

quinzenalmente durante o restante período do estudo), tendo-se recorrido a um 

protocolo standard, o Medical Nutrition Therapy (Cancer/Radiation Oncology) 

Protocol da American Dietetic Association (ADA). Entre as consultas, os doentes eram 

contactados telefonicamente, sendo efectuadas revisões/sugestões. 

Os resultados a que chegaram mostraram que, relativamente ao peso, ambos os 

grupos perderam peso entre a 4ª e a 8ª semana. Contudo, o grupo sujeito a intervenção 

nutricional, contrariamente ao grupo sujeito às práticas habituais, recuperou o peso, o 

que permite concluir que uma intervenção nutricional intensiva com um 

acompanhamento regular permite atenuar a história natural de perda de peso associada 

ao tratamento, situação verificada no grupo sujeito às práticas habituais. 

Quanto à composição corporal, nomeadamente no que respeito à massa magra, 

verificou-se um aumento médio de 0,4kg no grupo sujeito a intervenção nutricional, 

contrariamente ao segundo grupo, no qual se verificou ou decréscimo médio de 1,4kg 
(88). Já outro estudo do mesmo autor, cujo objectivo era comparar as alterações na 

composição corporal em doentes oncológicos de cabeça e pescoço sujeitos a RT 

mediante a prática ou não de uma intervenção nutricional, demonstrou que existe uma 

significativamente maior perda de peso e de massa magra no grupo em que a 

intervenção nutricional foi inexistente (139).  

Através da aplicação da PG-SGA, os doentes incluídos no grupo 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADA manifestaram uma menor 
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deterioração do estado nutricional, através de pontuações menores, comparativamente 

ao grupo sujeito a práticas habituais. 

Ravasco et al (2005) (16) realizaram um trabalho de 7 semanas cujo objectivo foi 

determinar o efeito do aconselhamento nutricional e da suplementação comercial nos 

resultados nutricionais, morbilidade e QV de doentes oncológicos, durante e 3 meses 

após a RT. Para tal, dividiram uma amostra de 75 doentes com neoplasias da cabeça e 

pescoço referenciados para RT em 3 grupos; (A) grupo 1, doentes que receberam 

aconselhamento dietético com alimentos regulares, (B) grupo 2, doentes a quem foram 

acrescidos suplementos à dieta habitual e (C) grupo 3, doentes que faziam uma ingestão 

ad lib. Foram avaliados a ingestão alimentar (história alimentar), o estado nutricional 

(PG-SGA) e a QV (EORTC QLQ-C30), no início do estudo, no fim da RT e ao fim de 3 

meses. A ingestão calórico-proteica era semelhante em todos os grupos. As intervenções 

nutricionais tinham como objectivo principal possibilitar que cada doente atingisse as 

suas necessidades energéticas e proteicas, envolvendo o recurso a alimentos 

convencionais, os quais poderiam ser modificados, consoante questões individuais 

(sintomas existentes, factores psicológicos e capacidade digestiva/absortiva, hábitos 

alimentares, preferências), de forma à alimentação ser individualizada. A prescrição 

identificava o tipo, a quantidade e a frequência da ingestão e especificava o nível 

calórico-proteico a atingir. 

Considerando que o maior défice nutricional em doentes oncológicos é a 

proteína (140, 141), os autores recorreram, para o grupo 2, a suplementos nutricionais orais 

comerciais prontos a serem ingeridos com fórmulas líquidas poliméricas hiperproteicas 

e com elevada densidade energética (200ml, 20g proteína e 200Kcal, 2x/dia), para 

serem ingeridas entre as refeições da dieta habitual do doente.   

Os resultados a que chegaram demonstraram um aumento da ingestão energética 

e de proteína nos grupos 1 e 2 e uma diminuição significativa no grupo 3, no fim da RT. 

Já ao fim de 3 meses, o grupo 1 manteve a ingestão, contrariamente aos grupos 2 e 3, os 

quais ou retrocederam ao ponto inicial ou assistiram a uma diminuição da ingestão, 

comparativamente à primeira avaliação. Durante todo o desenrolar do estudo, foi 

observada deterioração nutricional em 20% dos doentes do grupo 1, 76% do grupo 2 e 

96% do grupo 3, constatando-se que está relacionada com a diminuição da ingestão 

alimentar. Na reavaliação após a RT e quanto à toxicidade do tratamento, mais de 90% 

dos doentes, independentemente do grupo, manifestaram sintomatologia associada à 
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terapêutica. Contudo, verificou-se uma tendência para uma diminuição das queixas no 

grupo 1. Por outro lado, ao fim de 3 meses, constatou-se uma melhoria da 

sintomatologia em 90% dos doentes do grupo 1, 67% do grupo 2 e 51% do grupo 3.  

Nos grupos 1 e 2, a QV após a RT melhorou proporcionalmente com a melhoria 

da ingestão alimentar e do estado nutricional, tendo piorado no grupo 3. Já ao fim dos 3 

meses, no grupo 1, os doentes viram a sua QV mantida ou melhorada, ao passo que os 

dos grupos 2 e 3 mantiveram ou pioraram a sua QV (16), constatando-se, mais uma vez, 

que a nutrição é determinante na QV em doentes com cancro (7). 

Quanto à relação entre QV e estado nutricional, alguns estudos demonstram 

resultados indicadores de pior QV em doentes malnutridos, quando comparados com 

doentes bem nutridos (142, 143) e sujeitos a uma intervenção nutricional precoce, 

individualizada e regular (16, 88). 

O mesmo não foi observado por Hammerlid et al (1998) (144) mas, através do 

estudo de Isenring et al (2004) (88), concluiu-se que um suporte nutricional precoce, 

intensivo e frequente minimiza a redução global da QV e da capacidade funcional 

geralmente associada à RT, bem como favorece uma melhoria mais rápida de ambos os 

parâmetros. Já Ravasco et al (2005) (16) concluíram que, durante a RT, as intervenções 

nutricionais (aconselhamento dietético e recurso a suplementação) tiveram uma 

influência positiva nos resultados. Contudo, a médio termo, apenas o aconselhamento 

nutricional demonstrou ter um impacto significativo. 

Os benefícios de um aconselhamento nutricional frequente e intensivo 

relacionam-se mais com a redução das dificuldades na ingestão alimentar provocadas 

pela doença e pelo tratamento, principalmente em doentes com neoplasias da cabeça e 

pescoço e do tracto gastrintestinal sujeitos a RT, do que em ajudar doentes malnutridos 

a manterem o peso (88), sendo possível melhorar os efeitos secundários do tratamento, a 

saciedade precoce a fadiga e a anorexia com uma ingestão alimentar adequada (145). Um 

aconselhamento dietético individualizado, baseado em alimentos convencionais, é o 

modo mais efectivo para melhorar a ingestão alimentar, o estado nutricional e a QV de 

doentes oncológicos sujeitos a RT, favorecendo, também, a diminuição da morbilidade 

associada ao tratamento (16). 

Assim, a optimização da ingestão alimentar parece ser o método mais efectivo 

para o tratamento da malnutrição associada ao cancro, optimização essa baseada em 
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alimentos convencionais que poderão ser modificados, de forma a serem ultrapassados 

alguns obstáculos à ingestão, e não somente a suplementação calórico-proteica (16). 

De forma a serem ultrapassados os efeitos negativos da RT, a abordagem 

multidisciplinar deverá passar pela avaliação do estado nutricional e das necessidades 

nutricionais, pelo aconselhamento dietético e pela monitorização da conformidade da 

dieta, além do controlo atempado dos sintomas. A INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

INDIVIDUALIZADA é central na melhoria dos resultados nutricionais e não 

nutricionais do doente, ou seja, ingestão alimentar, estado geral e QV. O recurso a 

suplementação não parece ser tão efectivo como o aconselhamento nutricional (16). 

Não obstante o referido, é de salientar a limitação de estudos sobre o impacto na 

composição corporal de um suporte nutricional precoce e intensivo, através de 

aconselhamento nutricional para aumento da ingestão proteica e energética e para actuar 

em problemas de ingestão alimentar (88). 

 

Considerações específicas de intervenção nutricional em 

doentes oncológicos submetidos a RT na região pélvica 

A evidência do uso da intervenção nutricional para controlo de sintomatologia 

gastrointestinal crónica é limitada, parecendo que o uso de dietas elementares, a 

introdução de doses terapêuticas de vitaminas antioxidantes e a suplementação com pró-

bióticos pode ser útil. Uma ingestão reduzida de vegetais crus e alimentos ricos em fibra 

também parece ser efectiva. Estas conclusões, apesar de baseadas em poucas evidências, 

são suportadas por conclusões de estudos sobre outras patologias (146). 

O uso de dietas elementares para induzir a remissão da Doença de Crohn está 

bem definido (147, 148). Os danos intestinais provocados pela radiação são caracterizados 

por uma resposta inflamatória, tal como na Doença de Crohn, e, tendo esta noção como 

base, a nutrição entérica contendo elevadas proporções de triglicéridos de cadeia média 

e ácidos gordos ómega-3 têm sido referidas como favorecendo os resultados na Doença 

de Crohn, quando comparados com os ácidos gordos ómega-6. Provavelmente, este 

facto deve-se ao papel dos omega-3 na produção de ácido eicosapentanóico (EPA) e 

docosahexanóico (DHA), os quais têm efeitos anti-inflamatórios, contrariamente aos 

ómega-6, precursores do ácido araquidónico, o substrato para os eicosanóides 

inflamatórios (148). A importância das dietas elementares durante a RT reside neste 
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mecanismo e no seu papel em reduzir a acção metabólica do intestino e na secreção de 

ácido biliar e de enzimas pancreáticas (146).  

Além do referido, os suplementos nutricionais que contenham agentes anti-

inflamatórios (por exemplo, o ácido gordo polinsaturado EPA) têm demonstrado ser 

mais benéficos para doentes malnutridos que a suplementação nutricional sem estes 

compostos. No caso do EPA, este ácido gordo interfere em múltiplos mecanismos 

implicados na patogénese da caquexia devida ao cancro, tendo sido associado à reversão 

de quadros de caquexia, favorecendo a sobrevivência dos doentes (62). 

Existem, também, considerações acerca do efeito benéfico dos pró-bióticos nas 

sequelas induzidas pela radiação. A colonização por bactérias patogénicas pode 

aumentar a severidade da diarreia induzida pela radiação, pelo que a recolonização com 

bactérias desejáveis pode atenuar esse efeito (149). As bactérias pró-bióticas podem, 

também, interagir com o epitélio gastrintestinal, através das células T reguladoras da 

mucosa, para modular a inflamação intestinal (150). A intolerância à lactose secundária à 

inflamação da mucosa poderá ser ultrapassada recorrendo-se, também, às bactérias pró-

bióticas, as quais podem fermentar a lactose existente no lúmen intestinal, prevenindo a 

ocorrência de diarreia osmótica (146).  

A radiação ionizante é um processo pro-oxidante que origina radicais livres, pelo 

que as vitaminas antioxidantes (A, C e E) podem ter efeito em “neutralizar” o oxigénio 

reactivo, tendo, assim, um papel benéfico no mecanismo de lesão isquémica do intestino 
(151). Verificam-se importantes alterações fisiológicas no intestino, durante e após RT à 

região pélvica, e, através de estudos abrangendo intervenção nutricional, verifica-se que 

o uso de dietas elementares (152, 153, 154, 155, 156, 157) e a suplementação com micronutrientes 
(158) e com pró-bióticos pode bloquear estes mecanismos fisiológicos, conduzindo a uma 

redução significante dos danos causados pela radiação (146).  

 

Considerações específicas de intervenção nutricional em 

doentes oncológicos submetidos a RT na região da cabeça-

pescoço 

Como já foi referido, os efeitos secundários da RT em tratamentos à região da 

cabeça e pescoço podem incluir náuseas, vómitos, anorexia, alterações do paladar, 

alterações do olfacto, xerostomia, mucosite, problemas dentários, esofagite, faringite, 
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disfagia, obstruções, fístulas e diarreia (42), devendo a intervenção nutricional passar, 

também, pela adequação da alimentação a estes sintomas. 

A consistência dos alimentos deverá ser alterada, no caso de haver alguma 

dificuldade na deglutição. Assim, na presença de disfagia para sólidos, os alimentos 

deverão passar de uma consistência sólida para líquida ou pastosa, havendo necessidade 

de se recorrer a nutrição artificial, no caso de estarmos presentes de disfagia para 

líquidos. Também no caso de se estar perante um quadro de mucosite, a consistência 

dos alimentos deverá ser alterada, garantindo-se sempre um aporte de nutrientes 

suficiente, pois, como já foi referido, quando o estado nutricional é pobre, a mucosite é 

maior, particularmente se existirem deficiências de vitaminas do complexo B, de zinco e 

de vitamina C (42). Quando as queixas assentam em alterações do paladar, a criação de 

pratos atractivos poderá aumentar a apetência para a ingestão alimentar, favorecidos 

pelo recurso a ervas aromáticas, quando a diminuição do paladar está presente. A 

higiene oral deverá ser incentivada, dado que, por aumento da viscosidade da saliva, 

existe uma maior aderência da mesma e, também, dos alimentos aos dentes. Associado a 

este facto, as dietas moles favorecem a adesão de restos alimentares à dentição e a 

diminuição do pH da saliva afectam a sua capacidade de defesa, favorecendo a 

desmineralização do esmalte acelera (42). 

 

Protocolos analisados 

Há cada vez maior esperança de vida, pelo que, cada vez mais, se torna 

importante assegurar a QV do doente, não devendo esta ser afectada pelo tratamento 

usado para lhe salvar a vida (146). Considerando que a ingestão alimentar é 

negativamente influenciada pelos efeitos secundários da RT, uma INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL INDIVIDUALIZADA intensiva minimiza essa redução da ingestão de 

alimentos (159).  

Um protocolo de INTERVENÇÃO NUTRICIONAL deverá incluir a altura 

adequada para o início das consultas de Nutrição, a frequência das mesmas, dados a 

serem recolhidos na avaliação nutricional e estratégias de INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL. Todavia, deverá permitir a individualização da terapêutica 

nutricional, de forma a serem garantidas necessidades específicas de cada doente.  

Assim, as instituições deverão implementar um instrumento de 

selecção/identificação apropriado e validado e um protocolo de avaliação que contenha 
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um plano de acção (91). Contudo, é importante que o protocolo de INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL sejam avaliados e actualizados, consoante novas evidências vão 

surgindo (159). 

 

American Dietetic Association (ADA) 

A ADA desenvolveu um protocolo de INTERVENÇÃO NUTRICIONAL para 

doentes oncológicos submetidos a RT, instrumento esse que apresenta orientações 

gerais sobre a frequência e a duração das consultas, o tipo de dados a recolher e as 

estratégias de INTERVENÇÃO NUTRICIONAL, permitindo a individualização da 

intervenção, de forma a serem atingidos objectivos específicos a cada doente (88). 

Este protocolo define que os doentes deverão receber de um profissional da 

Nutrição aconselhamento nutricional de forma intensiva e regular, em que a avaliação 

será feita num dos 4 primeiros dias de RT, semanalmente no decurso do tratamento, 

seguindo-se um período de follow up, com consultas quinzenais. Nestas consultas são 

fornecidos ao doente planos individualizados, sugestões de menus e sugestões para 

minimizar os efeitos secundários do tumor e da RT, existindo, ainda, a possibilidade de 

se recorrer a suplementação (88, 159). 

No que concerne à avaliação da ingestão, a história alimentar, embora pouco 

exacta, tem a vantagem de ter em conta a ingestão habitual e não alguns dias, como o 

questionário das 24h anteriores ou a frequência alimentar (159). 

Para o cálculo das necessidades energéticas, considera-se a Equação de Harris-

Benedict (88), usando o peso ajustado para indivíduos abaixo ou acima do peso 

adequado, como descrito por Barak et al (2002) (160), sendo que os doentes com cancro 

requerem um mínimo de 30 Kcal/Kg/dia. As necessidades proteicas deverão variar entre 

1,2 e 1,5g/Kg/dia (159). 

 

Protocolo do Grupo Espanhol de Nutrição e Cancro (GENC) 

No início do ano 2000, um grupo de profissionais espanhóis, tendo o apoio da 

Sociedade Espanhola de Nutrição Básica Aplicada, elaboraram um protocolo de 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL para ser aplicado em doentes oncológicos (52). 

Comparativamente ao algoritmo elaborado por Ottery FD (1996) (87), no protocolo 

desenvolvido pelo GENC, considera-se que uma perda de peso superior a 10% em 3 
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meses é indicadora de uma necessidade de tratamento nutricional, não se abordando a 

perda de peso verificada em 1 e 6 meses. Não obstante a perda de peso, também se tem 

em conta o nível de albumina sérica e de pré-albumina plasmática, o que não está 

contemplado na PG-SGA. Para estes dois parâmetros, valores inferiores a 3,0 g/dl e 

15,0 mg/dl respectivamente, são indicadores de necessidade de intervenção nutricional 
(52). Para a classificação dos doentes, tem-se em conta 3 parâmetros; tratamento 

(curativo ou paliativo), risco nutricional do tratamento (baixo, moderado ou elevado) e a 

classificação global da PG-SGA (52). De acordo com o protocolo em questão, sempre 

que a função digestiva não está comprometida e que não se verifica anorexia, o Grupo 

segue as orientações gerais para a população espanhola (161), dependendo das 

necessidades individuais de cada doente. Assim, para doentes em ambulatório, tem-se 

por base 30-35 kcal/kg/dia de valor calórico total e 1 g de proteína/kg/dia, a qual pode 

ser ajustada para 1,2 a 1,5g/kg/dia, no caso de malnutrição (162). 

Os doentes recebem recomendações nutricionais gerais ou específicas, segundo 

os sintomas que apresentam, de forma a melhorar o aporte nutricional (Grupo A – bom 

estado nutricional), ou recomendações para melhorar os sintomas que dificultam a 

alimentação e que, consequentemente, afectam o estado nutricional (Grupo B – 

malnutrição moderada ou risco de malnutrição). Para os doentes com malnutrição 

moderada ou para aqueles em que a anorexia, as náuseas e os vómitos e outros sintomas 

associados ao tratamento afectam a ingestão alimentar, intervém-se com a modificação 

da consistência e textura da dieta e com suplementos nutricionais orais. Dependendo 

dos resultados da reavaliação, poderá haver necessidade de ser instaurada a nutrição 

artificial; por via digestiva (nutrição entérica) ou endovenosa (nutrição parentérica). No 

que diz respeito aos doentes com malnutrição grave, procede-se à intervenção através de 

nutrição artificial (52). 

 

Em Portugal 

O presente trabalho tem como base o estudo “Validação do MUST em Oncologia: 

mobilização multidisciplinar”, no qual se pretendeu, numa primeira fase, averiguar o 

estado e risco nutricionais em contexto multidisciplinar e, numa segunda fase, permitir 

o desenvolvimento e implementação de um protocolo de INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL integrado no tratamento global do doente (163). O estudo em questão 

teve, além de outros objectivos, os de identificar dificuldades e/ou limitações na 
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implementação e prática dos métodos de avaliação nutricional e de risco na rotina diária 

(através da integração dos vários profissionais de saúde na avaliação do risco 

nutricional) e identificar os profissionais de saúde mais indicados para uma triagem 

nutricional mais eficaz e activa, proporcionando o desenvolvimento de um protocolo de 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL viável e adequado à realidade do Serviço, de modo 

a permitir a sua integração na rotina diária em abordagem multidisciplinar (163). 

Na investigação em causa, a quase totalidade dos doentes neste estudo (94%) tinha 

indicação para aconselhamento nutricional individualizado, segundo a avaliação 

detalhada pelo PG-SGA, verificando-se que 75% dos doentes tinham indicação para 

intervenção obrigatória e urgente (níveis 3 e 4). Ora, estes resultados, em conjunto com 

o MUST, o qual identificou 31% dos doentes com risco moderado ou elevado de 

desnutrição, corroboram a necessidade urgente de implementar um método de avaliação 

de risco nutricional, validado e adequado à realidade e rotina de cada Serviço, de modo 

a identificar eficazmente os doentes que necessitam de avaliação detalhada e 

intervenção individualizada urgente por profissional de Nutrição. Tal recomendação foi 

enfatizada no Relatório de Peritos “Resolution ResAP(2003)3 on food and nutritional 

care in hospitals 2003” publicado pelo Conselho da Europa (164), aprovado em Conselho 

de Ministros em Novembro de 2003, que teve, inclusivamente, representação 

portuguesa.  

É hoje indiscutível que a Nutrição no doente oncológico é uma terapêutica e, 

como tal, deve ser integrada de forma protocolada no tratamento global do doente, 

como determinante major da qualidade de cuidados prestados (5, 6, 7). A equipa médica 

responsável pelo doente deve proceder à avaliação de risco nutricional para identificar 

problemas relacionados com a nutrição, de forma a ultrapassá-los através de uma 

abordagem multidisciplinar (91). Num estudo, cerca de 52% dos doentes mal nutridos 

não foram identificados com base na sua documentação nutricional, o que sugere que 

esta situação é, muitas vezes, negligenciada (165). Um dos primeiros procedimentos a ter-

se em conta consiste no rastreio de rotina e consequente identificação de doentes 

internados ou em ambulatório em risco nutricional, através do recurso a um instrumento 

simples e standardizado (91). Um rastreio nutricional de rotina deve ser um procedimento 

de rotina para todos os doentes admitidos num hospital (90, 166, 167). 

Os resultados do estudo que serviu de base ao presente trabalho demonstram uma 

elevada adesão na prática de rotina da ferramenta MUST por parte de técnicos de RT e 
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enfermeiros envolvidos no tratamento do doente. Por conseguinte, favoreceu-se o 

aumento da sensibilização dos vários profissionais para a importância da nutrição, a 

melhoria na caracterização e identificação epidemiológica dos padrões de risco de 

desnutrição, e uma optimização e humanização dos cuidados de saúde. Assim sendo, 

verifica-se a viabilidade da implementação de um protocolo de avaliação de risco, 

indicação para intervenção especializada e INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

integradas no tratamento global do doente oncológico (163).  

A importância da INTERVENÇÃO NUTRICIONAL integrada e precoce na 

doença oncológica é inquestionável, afirmando-se, cada vez com maior grau de certeza, 

que assume um papel central na recuperação da função, na capacidade do doente em 

manter as suas actividades diárias, na QV e no prognóstico (6, 15, 16). 

Antes de iniciar o tratamento de RT, deverá ser aplicado o MUST a todos os 

doentes oncológicos, de forma a averiguar-se o risco nutricional. Esta ferramenta, 

validada em Portugal, poderá ser aplicada, sem dispêndio de muito tempo (2-4 

minutos), por qualquer profissional da área da saúde, dado não ser necessário pessoal 

treinado com formação na área da Nutrição (93). Caso se verifique que o doente se 

enquadra no grupo de risco nutricional, deverá ser encaminhado para a consulta de 

nutrição, onde o profissional da área irá aplicar a PG-SGA (identificação de doentes 

com malnutrição por défice) e calcular o IMC (identificação de doentes com 

malnutrição por excesso), de forma a avaliar o estado nutricional, e efectuar a devida 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL, segundo a pontuação obtida através do instrumento 

utilizado. Deste modo, favorece-se uma INTERVENÇÃO NUTRICIONAL atempada, 

com todos os benefícios para o doente que este facto acarreta.  

Na falta de recursos disponíveis e na impossibilidade de aplicação do MUST, o 

mínimo que deverá ser feito é o cálculo da percentagem de perda de peso não 

intencional nos últimos 3-6 meses.  

Na presença de perda de peso não intencional superior a 5% nos últimos 3-6 

meses, o doente deverá ser encaminhado para a consulta de nutrição, onde o 

profissional, deverá aplicar a PG-SGA e efectuar a devida intervenção nutricional.  

Perante um quadro de excesso de peso/obesidade, isto é, malnutrição por 

excesso, o profissional deverá proceder à devida intervenção, considerando os efeitos 

adversos do excesso de massa gorda, neste caso, no doente oncológico. Como já foi 

referido, existem evidências que a obesidade, na presença de doença oncológica, pode 
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ter um impacto negativo sério no tratamento da doença, na recorrência da mesma, no 

prognóstico e na sobrevivência (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).  

Idealmente, deverá ocorrer a análise da composição corporal. Como referido 

anteriormente, é a perda de massa magra que é a responsável pela redução do estado 

funcional e pelo aumento da mortalidade relacionados com a malnutrição (60). Ora, o 

IMC e os outros métodos referidos não reflectem as alterações na composição corporal 

do indivíduo no decorrer da doença oncológica, pelo que esta análise deverá ser 

efectuada por outro método. A análise da composição corporal usando uma balança 

através da qual uma corrente eléctrica passa de pé para pé é aceitável, a nível de grupo, 

na medição da massa magra dos doentes (164), podendo ser, então, uma alternativa a 

metodologias mais dispendiosas e morosas. 

A todos os doentes oncológicos deverá, ainda, ser averiguada, através de escalas 

de sintomas, a sintomatologia existente nas fases pré-, durante (em todas as consultas) e 

pós-tratamento (fim do tratamento e passado 3 meses, na última consulta). Segundo 

trabalhos realizados, as escalas de um item são as mais utilizadas, dado serem mais 

simples na avaliação da FRC e mais rápidas de preencher, podendo, algumas delas, 

indicar a severidade da FRC (109).  

Após o preenchimento da escala de sintomas e do MUST e após a determinação 

do IMC e da percentagem de perda de peso, na consulta de nutrição, além da aplicação 

da PG-SGA e, idealmente, da análise da composição corporal, é importante o 

conhecimento dos hábitos alimentares do doente, de forma a adequar a intervenção 

nutricional o mais possível ao doente e à sintomatologia, quando existente. A 

individualização da intervenção é fundamental para o cumprimento da prescição 

dietética e, por conseguinte, para a QV do doente. Para tal, é importante a aplicação do 

questionário das 24h anteriores e, também, idealmente, do diário alimentar das 72 horas 

(2 dias da semana e 1 dia de fim de semana), este último de forma a serem eliminadas 

algumas variáveis e a conhecerem-se melhor os hábitos alimentares. O suporte em papel 

do diário alimentar das 72 horas poderá ser entregue pelo enfermeiro, pelo técnico de 

radioterapia ou pelo médico oncologista ou de radioterapia, aquando a aplicação do 

MUST, a doentes em risco a encaminhar para a consulta de nutrição, de modo a que o 

preenchimento seja efectuado em casa e entregue na consulta.  

Na fase de intervenção nutricional propriamente dita, o nutricionista, com base nos 

resultados da PG-SGA e em todos os restantes dados, deverá passar ao aconselhamento 
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dietético (2-3 pontos da PG-SGA) ou à prescrição (4-8 pontos), sendo, então, 

importante a determinação das necessidades nutricionais do indivíduo. Para cálculo das 

necessidades energéticas basais de doentes com idade inferior ou igual a 60 anos, deverá 

ser utilizada a fórmula da Organização Mundial de Saúde (OMS) (168), ao passo que, 

para doentes com mais de 60 anos, a fórmula deverá ser a de Owen et al. (169, 170), 

considerando os seus potenciais apresentados na predicção da taxa de metabolismo 

basal (171), as quais servirão de base aos cálculos a efectuar. Para cálculo das 

necessidades diárias, multiplicam-se as necessidades basais por 1,5 (factor de 

actividade) (172), considerando-se as necessidades proteicas diárias variáveis entre 0,8 e 

1,0g/Kg/dia (172) ou, no caso de malnutrição já instalada, as necessidades proteicas 

deverão variar entre 1,2 e 1,5g/Kg/dia (159). 

A par da importância do cumprimento das necessidades individuais está a 

adequação da dieta aos sintomas apresentados, nunca esquecendo a localização do 

tumor e as suas implicações no processo digestivo. 

Na PG-SGA, para pontuações superiores a 9, haverá necessidade de um controlo 

crítico dos sintomas, nomeadamente, o recurso a nutrição entérica/parentérica. Esta 

situação, ou seja, a prática de nutrição artificial no domicílio, carece de legislação 

referente à comparticipação das fórmulas. Actualmente, os doentes em ambulatório 

recorrem maioritariamente a dietas “caseiras”, o que, muitas vezes, não permite que 

sejam atingidas necessidades nutricionais do indivíduo, favorecendo-se situações de 

carência e, consequentemente, de malnutrição, além das questões referentes à higiene 

alimentar. Legislação também necessária é a que respeita à comparticipação de 

suplementação oral. Actualmente, os doentes oncológicos não têm quaisquer apoios 

nesse sentido, ficando a cargo dos mesmos a totalidade do valor de venda dos 

suplementos orais. Assim e de acordo com alguns estudos (16), a INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL efectuada por um profissional com a devida formação deverá ser 

focalizada na nutrição oral, dado que a suplementação oral não parece ser tão eficaz 

como o aconselhamento dietético. 

A consulta de nutrição do serviço de RT/Oncologia deverá ser regular, ocorrendo 

antes do início do tratamento, durante o mesmo (semanalmente ou, no máximo, 

quinzenalmente), no fim do tratamento e 3 meses após o final do tratamento. 

Nas consultas subsequentes à primeira, deverá ser aplicada a PG-SGA e a escala 

de sintomas eleita, além do questionário das 24h anteriores. Assim, poderá haver 
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necessidade de alteração da prescrição efectuada ou passar-se de um aconselhamento 

dietético para uma prescrição nutricional, sempre com o objectivo de melhorar ou 

manter o estado nutricional do doente oncológico.  

 

Tabela 4 – Programação da recolha de dados e da intervenção nutricional 

  Recolha de dados 
 Proposta de Antes Durante No fim 3 meses após 
 tratamento de do o do o fim do 
   RT/Quimioterapia tratamento tratamento tratamento do tratamento 
Avaliação do risco nutricional  X     
com o MUST     
Anamnese  X    
Avaliação do estado nutricional  X X X X 
com a PG-SGA  
Peso (IMC)  X X X X 
Avaliação da composição 
corporal  X X X X 
Diário Alimentar (72h) X (entrega) X (devolução)   X 
Inquérito das 24h anteriores  X X X X 
Escala de sintomas  X X X X 
Intervenção Nutricional   X X X   

 

Aplicação do modelo no Hospital dos SAMS, em Lisboa 

 Tendo por objectivo a aplicação do modelo de protocolo de intervenção 

nutricional, foram entrevistados 9 doentes adultos com neoplasias de diferentes 

localizações propostos para RT, no Centro de Radioterapia do Hospital dos SAMS, em 

Lisboa. Os doentes eram oriundos do Hospital de Sta. Maria da mesma cidade. Embora 

os tumores gastrintestinais e da cabeça-pescoço sejam aqueles cujos aspectos da doença 

e do tratamento implicam maior impacto nutricional, para o presente trabalho foram 

seleccionados todos os doentes propostos para RT, independentemente da localização 

do tumor, de forma a que a amostra fosse maior, ainda que pequena.  

 A avaliação era efectuada antes do início da primeira sessão de RT e com o 

consentimento assinado por parte dos doentes. 

 Na avaliação, era preenchida uma ficha de identificação, a PG-SGA, quatro 

escalas de sintomas e o inquérito das 24h anteriores, questionando-se, também, o doente 

acerca de hábitos de ingestão de álcool. 
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 Relativamente à ficha de identificação, além do nome, data de nascimento e 

contactos (morada e telefone), era registado o diagnóstico da doença e a respectiva data, 

a medicação actual, se o tratamento incluía quimioterapia (concomitante ou prévia), a 

escolaridade, o nível sócio-económico, com quem é que o doente vivia, quando não 

vivia sozinho, a altura, o peso actual, o IMC, o peso pré-doença, o peso pré-radioterapia 

e os hábitos tabágicos. 

 No que concerne às escalas de sintomas utilizadas, recorreu-se à RSCL, ao 

QLQ-C30, ao MDASI e à VAFS.  

Foram avaliados 9 doentes, 5 homens e 4 mulheres, com uma média de idades 

de 60±15,7 anos (36-85 anos). Relativamente à patologia apresentada, verificaram-se 4 

tumores da próstata, 2 tumores da mama, 1 tumores da bexiga, 1 tumores do pâncreas e 

1 tumores da vulva (Figura 1). A distribuição por estadios pode ser visualizada na. 

Figura 2. 
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Figura 1 - Distribuição dos doentes por localização do tumor. 
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Figura 2 – Localização do tumor segundo o estadio 

 

A média de duração da doença, tendo em conta a data de diagnóstico, era de 

11,9±18,4 meses (2-60 meses) e, em 33,3% (n=3) dos doentes, a RT era o primeiro 

tratamento antineoplásico. Os restantes doentes já tinham sido submetidos a cirurgia 

(66,7%; n=6) e um doente já tinha completado o tratamento de quimioterapia (11,1%; 

n=1), além do tratamento cirúrgico ao qual foi sujeito (Figura 3). Da totalidade dos 

doentes, 22,2% (n=2) tinham quimioterapia programada (concomitante com o 

tratamento de RT).  
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Figura 3 - Tratamento anterior à radioterapia.  
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 Verificou-se que a maioria dos doentes avaliados (45%; n=4) apresentava um 

IMC indicador de excesso de peso, contrastando com uma minoria considerada 

normoponderal (22%; n=2) (Figura 4). 
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33%

 
Figura 4 – Distribuição dos doentes por categoria de Índice de Massa Corporal (IMC), 
na avaliação 
 

A distribuição do IMC em função da localização do tumor pode ser visualizada 

na Figura 5, a qual se apresenta de seguida. 
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Figura 5 – Distribuição do IMC segundo a localização do tumor (avaliação) 
 

 Se se considerar o peso pré-doença, verifica-se que a distribuição do IMC é 

idêntica à fase pré-tratamento (Figura 6). Contudo, a distribuição não corresponde aos 
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mesmos doentes, já que, após o diagnóstico e até à avaliação, 2 doentes desceram na 

categoria de IMC, passando de excesso de peso para normoponderal (tumor da vulva) e 

de obesidade tipo 1 para excesso de peso (tumor do pâncreas), e outros 2 subiram, 

passando de normoponderal para excesso de peso (tumor da próstata) e de excesso de 

peso para obesidade tipo 1 (tumor da mama) (Figura 7). 
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Figura 6 – Distribuição dos doentes por categoria de Índice de Massa Corporal (IMC) 
(pré-doença) 
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Figura 7 – Distribuição do IMC segundo a localização do tumor (pré-doença) 
 

 Através da aplicação da PG-SGA, 22% (n=2) dos doentes necessitavam de 

intervenção nutricional (pontuação 4-8), correspondendo aos tumores da vulva e 

pâncreas (Figuras 8 e 9).  
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Figura 8 – Distribuição dos doentes por categoria de triagem nutricional, segundo a 
PG-SGA (avaliação)  

 

1

4

2

1 1

0 a 1 ponto 2 a 3 pontos 4 a 8 pontos >9 pontos

N
º 
d
e 
d
o
en
te
s

Vulva Próstata Mama Bexiga Pâncreas
 

Figura 9 – Distribuição dos doentes por triagem nutricional segundo a localização do 
tumor (avaliação). 
 

 Quando havia necessidade de prescrição nutricional (2 casos, 22,2%), usavam-se 

alimentos regulares, os quais poderiam ser modificados. Todavia, em nenhum dos 

casos, houve necessidade de alteração da consistência dos alimentos. Como 

mencionado, a intervenção nutricional teve por objectivo atingir as necessidades 

energéticas e proteicas individuais, através do controlo de sintomas e tendo em 

consideração a capacidade digestiva e absortiva dos doentes, nunca esquecendo os 

hábitos e preferências alimentares de cada um. No final da consulta, foi entregue aos 
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doentes um plano alimentar com os tipos de alimentos a incluir, a quantidade e a 

frequência das refeições. 

 Quanto ao estado nutricional avaliado pela PG-SGA, 11% (n=1) dos doentes foi 

considerado com apresentando malnutrição grave (tumores da vulva) e outros 11% 

(n=1) com malnutrição moderada ou suspeita de malnutrição (tumor do pâncreas), 

estando os restantes doentes bem nutridos (Figuras 10 e 11). É importante referir que a 

doente com tumor do pâncreas assistiu a uma percentagem de 22% de perda de peso não 

intencional nos 6 meses anteriores à avaliação. Todavia, após a cirurgia (ocorrida em 

Janeiro de 2010) e antes da avaliação (ocorrida em Fevereiro do mesmo ano), a doente 

revelou aumento do apetite, assistindo, inclusivamente, a um aumento de peso. Assim, 

embora com aumento de peso, foi classificada como apresentando malnutrição 

moderada ou suspeita de malnutrição (B), na medida em que apresentava alguma 

sintomatologia com impacto nutricional (enfartamento e sentir-se deprimida).  

 

78%

11%

11%

A - Bem nutrido

B - Suspeita de malnutrição ou
malnutrição moderada

C - Malnutrição grave

 
 

Figura 10 – Distribuição dos doentes por estado nutricional, segundo a PG-SGA 
(avaliação). 
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Figura 11 - Distribuição dos doentes por estado nutricional segundo a localização do 
tumor (avaliação). 
 

 Através da aplicação das escalas de sintomas RSCL (3 itens), QLQ-C30 (3 itens) 

e MDASI (1 item), em que não está incluída sintomatologia com impacto nutricional 

directo, verificou-se que, já na fase de avaliação, os doentes apresentavam algumas 

queixas, nomeadamente, dificuldade em dormir, a qual foi sempre associada às emoções 

desencadeadas pela doença (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Pontuações médias obtidas pela aplicação das escalas de sintomas na 

avaliação 

 Escala de 

sintomas 

Pontuações mínima 

e máxima possíveis 

Pontuação 

média obtida 

Pontuações mínima e 

máxima obtidas na 

amostra 

Avaliação RSCL 3; 12 5,7±2,3 3; 9 

 QLQ-C30 3; 12 6,4±3,6 3; 12 

 MDASI 0; 10 2,4±2,2 0; 5 

 

Através dos dados obtidos, é reforçada a importância da avaliação dos sintomas 

antes e durante o tratamento, bem como numa fase pós-tratamento, de forma a que a 

equipa responsável pelo doente possa delinear e pôr em prática todas as estratégias de 
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controlo da sintomatologia, tendo sempre como objectivo a melhoria ou a manutenção, 

no mínimo, da QV do doente. Acrescente-se o facto de, embora não directamente 

relacionadas com a ingestão alimentar, as queixas consideradas nas escalas aplicadas 

acabam por ter influência nutricional e vice-versa, dado que o mal-estar determinado 

pela falta de sono ou pela má qualidade do mesmo, a falta de forças e o cansaço podem 

diminuir o apetite ou, até mesmo, causar anorexia, com todas as suas repercussões. 

Além disso, um mau estado nutricional pontencia a falta de forças e o cansaço, entrando 

o doente num ciclo que é necessário prevenir. 

Quanto à escala VAFS, a qual foi, também, aplicada, permite avaliar a gravidade 

da fadiga ao longo do dia, o que tem o maior interesse, já que permite determinar caso a 

caso quais as maiores causas do cansaço e, deste modo, uma maior compreensão, 

auxiliando na estipulação de estratégias para combate ao sintoma. 

Para cálculo da energia e de nutrientes fornecidos pela dieta, foi usado o programa 

informático PIABAD, versão 5.04 (173), constatando-se que, através do questionário das 

24h anteriores, na fase de avaliação, o valor calórico médio foi de 1824,1±585,6 Kcal 

(1234-2790 Kcal). Quanto à ingestão de proteínas, verificou-se um consumo médio de 

91,1±31,5 g (49,2-137,1 g). Para o cálculo das necessidades energéticas basais, foi 

utilizada a fórmula da OMS (168) (≤60 anos) e a fórmula de Owen et al. (169, 170) (>60 

anos), às quais foi multiplicado o factor de 1,5, para determinação das necessidades 

diárias (172), chegando-se a uma média de 2221 Kcal. No que diz respeito às 

necessidades proteicas diárias, considerou-se o estipulado pelo Food and Nutrition 

Board (2002), ou seja, necessidades proteicas diárias variáveis entre 0,8 e 1,0g/Kg/dia 
(173) ou, no caso de malnutrição já instalada, 1,2g/Kg/dia (159), chegando-se a uma média 

de 70g/dia. As Figuras 12 e 13 comparam os valores energéticos e proteicos da dieta, 

segundo o questionário das 24h anteriores, dos doentes avaliados com as necessidades 

dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Protocolo de intervenção nutricional em oncologia: evidência internacional adaptada à realidade 
Portuguesa  

52

 

Ingestão calórica 
média

Necessidades 
estimadas

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

V
al
o
r 
ca
ló
ri
co
 (
K
ca
l)

 
Figura 12 – Comparação entre o valor energético da ingestão alimentar efectuada nas 
24h anteriores e as necessidades calóricas estimadas (avaliação). 
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Figura 13 – Comparação entre a quantidade média de proteínas ingerida nas 24h 
anteriores e as necessidades proteicas estimadas (avaliação). 
 

 Assim, verificou-se que a diferença entre o valor calórico médio ingerido e o 

estimado era de -397Kcal, tendo a energia ingerida sido inferior à necessária para 

manutenção do peso. Esta determinação está em muito relacionada com a ansiedade 

provocada pelo início do tratamento, como, aliás, foi relatado por alguns doentes, os 

quais referiram que, na véspera, estavam bastante ansiosos e preocupados com o início 

do tratamento programado para o dia da avaliação, traduzindo-se em menor ingestão 

alimentar e maiores dificuldades em dormir. Deste modo e no que concerne à ingestão 

alimentar, será importante, na fase de avaliação, o profissional da área da Nutrição 
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aplicar o questionário das 24h anteriores, tendo como referência 2 dias da semana e 1 de 

fim-de-semana, de forma a serem obtidos dados mais abrangentes.  

 Quanto à diferença entre a quantidade de proteína ingerida nas 24h anteriores e 

as necessidades estimadas, foi de 21 g, tendo os doentes ingerido uma quantidade 

proteica superior às suas necessidades.  

No trabalho em questão, foram reavaliados 88,9% (n=8) dos doentes, tendo sido 

novamente aplicados a PG-SGA, quatro escalas de sintomas e o inquérito das 24h 

anteriores. Como já mencionado, passadas 2 semanas de RT, poderão começar a surgir 

os primeiros sintomas associados ao tratamento, pelo que esta foi a razão da escolha da 

reavaliação ser efectuada 2 semanas após a avaliação, correspondente esta ao primeiro 

dia ou véspera do início da RT.  

 A doente com tumor da vulva não compareceu à reavaliação, pelo que foram à 

segunda avaliação 8 doentes, 5 do sexo masculino (62%) e 3 do sexo feminino (38%), 

com uma média de idades de 60,3±16,8 anos (36-85 anos). Destes, apenas um doente, 

cujo tumor se localizava no pâncreas, estava a fazer quimioterapia concomitante. Na 

Figura 14, pode ser visualizada a distribuição pela localização dos tumores relativa aos 

doentes reavaliados. 
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 Figura 14 – Distribuição dos doentes por localização do tumor (reavaliação). 

 

Relativamente ao IMC, a maioria dos doentes mantinha um nível de peso 

superior ao desejável (Figura 15). Em valores médios, entre a avaliação e a reavaliação, 

verificou-se uma variação de peso de 0,450±1,6 kg (-1,9-2,4 kg), em que 3 doentes 

assistiram a uma diminuição de peso, variável entre 1,9 e 0,1kg, e 5 doentes a um 
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aumento, variável entre 0,8 e 2,3kg. Todavia, é importante referir que, no caso de uma 

das doentes com tumor da mama, a perda de peso (-1,9kg) foi intencional, considerando 

o IMC de 34,1kg/m2 que apresentou na avaliação, a localização do tumor e a ausência 

de efeitos com impacto nutricional do tratamento. Quanto aos restantes 2 doentes, 

trataram-se de uma doente com tumor do pâncreas (-1,7kg) e de um doente com tumor 

da próstata (-0,1kg), cujas perdas de peso não foram intencionais.  
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 Figura 15 – Distribuição do IMC segundo a localização do tumor (reavaliação). 
 
 

Através da aplicação da PG-SGA, constatou-se que a doente com tumor no 

pâncreas passou de suspeita de malnutrição ou malnutrição moderada (B) para 

malnutrição grave (C), particularmente devido ao grave défice de ingestão e à 

sintomatologia apresentada (anorexia, náuseas e vómitos) resultante dos tratamentos de 

radio e quimioterapia. Além do referido, 2 doentes (tumores localizados na próstata), 

apesar de terem aumentado o peso, começaram, na véspera ou no próprio dia da 

reavaliação, a evidenciar sintomas com impacto nutricional, nomeadamente náuseas e 

diarreia, o que fez com que passassem à categoria B relativa ao estado nutricional, tendo 

os restantes doentes (62,5%) mantido o estado inicialmente avaliado (A) (Figura 16). 

Posto o referido, houve necessidade de intervenção nutricional em 3 doentes (Figura 17) 

(tumores da próstata e pâncreas). 
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Figura 16 – Distribuição dos doentes por estado nutricional segundo a localização do 
tumor.  
 

2 22

1 1

0 a 1 ponto 2 a 3 pontos 4 a 8 pontos >9 pontos

N
º 
d
e 
d
o
en
te
s

Vulva Próstata Mama Bexiga Pâncreas
 

Figura 17 – Distribuição dos doentes por triagem nutricional segundo a localização do 
tumor (reavaliação). 
 

 Na reavaliação, valor calórico médio ingerido foi de 1595,5±461,1 Kcal (1016-

2443 Kcal) e, quanto à ingestão de proteínas, verificou-se um consumo médio de 

75,1±10,3 g (61,9-90,4 g). As figuras 18 e 19 comparam os valores energéticos e 

proteicos da dieta, segundo o questionário das 24h anteriores, dos doentes avaliados 

com as necessidades dos mesmos. 



___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Protocolo de intervenção nutricional em oncologia: evidência internacional adaptada à realidade 
Portuguesa  

56

Ingestão calórica 
média

Necessidades 
estimadas

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

V
al
o
r 
ca
ló
ri
co
 (
K
ca
l)

 
Figura 18 - Comparação entre o valor energético da ingestão alimentar efectuada nas 
24h anteriores e as necessidades calóricas estimadas (reavaliação). 
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 Figura 19 - Comparação entre quantidade de proteína ingerida nas 24h anteriores e as 
necessidades proteicas estimadas (reavaliação). 
 

 Assim, verificou-se que a diferença entre o valor calórico médio ingerido e o 

estimado era de -626Kcal, tendo a energia ingerida sido inferior à necessária para 

manutenção do peso. Esta determinação está em muito relacionada com o défice da 

ingestão alimentar verificado na doente com tumor do pâncreas, provocado, 

nomeadamente, pelos efeitos da quimioterapia. É importante não esquecer que, para esta 

diferença no valor calórico médio ingerido, contribui a doente com cancro da mama que 

iniciou processo de perda de peso intencional.  

 Quanto à diferença entre a quantidade de proteína ingerida nas 24h anteriores e 

as necessidades estimadas, foi de 5 g, continuando os doentes a ingerir uma quantidade 
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proteica superior às suas necessidades, embora essa diferença seja inferior à verificada 

na avaliação, podendo ser justificada pela diminuição na ingestão alimentar total e, 

logo, reflectida na quantidade de proteína.   

 Apesar de, à data da avaliação, ter sido elaborado um plano alimentar à doente 

com tumor do pâncreas e de lhe terem sido mencionadas estratégias que a auxiliassem a 

ultrapassar os efeitos secundários do tratamento, a doente referiu não ter conseguido 

cumprir a prescrição, devido aos efeitos da quimioterapia, nomeadamente, aos vómitos 

e às náuseas. Na 2ª consulta, a doente apresentava-se bastante desmotivada, deprimida e 

fraca, em nada semelhante à postura na 1ª consulta, em que se apresentou bem disposta 

e determinada, revelando as escalas de sintomas aplicadas essa diferença. O mal-estar 

evidenciado e a incapacidade em preparar pequenas refeições, associada ao impacto 

psicológico que a quimioterapia teve na doente, favoreceram uma situação de 

conformismo perante a doença, o que não proporcionou o cumprimento do plano. Na 

consulta de reavaliação, foram reforçadas as recomendações (para controlo dos vómitos 

e enfartamento) dadas na consulta de avaliação e delineadas novas estratégias, de 

acordo com os resultados obtidos pela aplicação da escala de sintomas VAFS 

(distribuição dos alimentos, de acordo com os horários de menor fadiga e maior bem 

estar), de forma a que a doente atingisse as necessidades estimadas, favorecendo-se um 

maior bem estar e uma melhor resposta aos tratamentos.  

Na reavaliação, os resultados obtidos através da aplicação das escalas de 

sintomas foram, de um modo geral, mais elevados, correspondendo a pior QV, e, no 

caso da escala RSCL, chegando-se a atingir, num doente, o valor máximo possível, o 

que não tinha acontecido na avaliação (tabela 6).    

 

Tabela 6 – Pontuações médias obtidas pela aplicação das escalas de sintomas na 

reavaliação 

 Escala de 

sintomas 

Pontuações 

mínima e máxima 

possíveis 

Pontuação 

média obtida 

Pontuações mínima e 

máxima obtidas na 

amostra 

Reavaliação RSCL 3; 12 5,8±3,3 3; 12 

 QLQ-C30 3; 12 6,1±3,5 3; 12 

 MDASI 0; 10 3,4±2,9 0; 5 
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 Perante os dados obtidos e segundo o protocolo de intervenção proposto, seria de 

esperar um acompanhamento mais prolongado, abrangendo toda a duração do(s) 

tratamento(s) e uma fase de follow-up. Contudo, devido a limitações logísticas do 

serviço e considerando que a autora do presente trabalho é externa ao hospital onde foi 

iniciado o estudo, o trabalho teve que ser interrompido, não tendo sido possível concluí-

lo. Não obstante o referido, também as limitações temporais relacionadas com a 

elaboração/entrega da presente tese de mestrado não permitiram o follow-up dos 

doentes, o qual, como já foi referido, tem bastante importância, considerando-se que 

muitos dos efeitos secundários dos tratamentos se prolongam no tempo.  
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Conclusão 

 

A desnutrição é comum em doentes oncológicos e tem sido relacionada com 

inúmeros efeitos adversos clinicamente relevantes, como a diminuição da tolerância ao 

tratamento, reacções adversas e redução da qualidade de vida. Assim, é necessário 

estabelecer estratégias para identificação dos doentes em risco nutricional, de modo a 

ser implementado um suporte nutricional efectivo e reduzir a morbilidade associada ao 

cancro. 

Os doentes em risco de desenvolverem malnutrição devem receber apoio 

nutricional, de forma atempada, regular e individualizada, intervenção essa que deverá 

continuar após o tratamento. Quando não existem recursos suficientes para tal, deverão 

ser implementados sistemas de triagem/selecção, de forma a assegurar que os doentes 

com maior risco nutricional possam receber cuidados que se reflictam em resultados 

positivos na QV. 

De forma a serem ultrapassados os efeitos negativos dos tratamentos, a 

abordagem multidisciplinar deverá passar pela avaliação do estado nutricional e das 

necessidades nutricionais, pelo aconselhamento dietético e pela monitorização da 

conformidade da dieta, além do controlo atempado dos sintomas. A intervenção 

nutricional é central na melhoria dos resultados nutricionais e não nutricionais do 

doente, ou seja, ingestão alimentar, estado geral e QV, não parecendo que o recurso a 

suplementação possa ser tão efectivo como o aconselhamento nutricional. 
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