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Apresentação

De acordo com o levantamento do Insti tuto Nacional do Câncer (Inca), 
biênio 2018-2019, teremos no Brasil a ocorrência de 640 mil novos casos 
de câncer por ano. A ligação entre estado nutricional e câncer é ampla-
mente estudada, sua importância já é consenso na literatura cien� fi ca e 
tem recebido cada vez mais destaque no meio cien� fi co.

O tratamento anti neoplásico pode prejudicar a nutrição adequada do 
indivíduo em virtude de implicações como redução da ingestão alimentar, 
alterações metabólicas provocadas pela doença e aumento das necessi-
dades nutricionais. Assim, é indispensável o olhar à assistência nutricional 
desses pacientes ao longo das fases de tratamento, com o objeti vo de 
auxiliar o manejo de toxicidades e promover melhoria na qualidade vida 
dos pacientes. Assim, esta obra nasceu do desejo de elevar a assistência 
nutricional aos pacientes oncológicos a um outro patamar.

Desde 2014, o Grupo de Estudos NutriOnco desenvolve e promove 
ações de debate, troca de experiências e atualizações, realizando conexão 
entre nutricionistas atuantes na área de Nutrição Oncológica de mais de 40 
insti tuições públicas e privadas. Atualmente, o grupo é coordenado pelas nu-
tricionistas Simone Tamae Kikuchi , Erika Yuri Hirose e Ana Carolina Leão Silva.

Sabemos da grande importância da atuação da nutrição no tratamen-
to oncológico e dos desafi os enfrentados nas disti ntas realidades do nosso 
país. Assim, a elaboração deste Manual Práti co de Assistência Nutricional 
ao Paciente Oncológico Adulto e Pediátrico vem ao encontro do que faze-
mos de melhor: aplicar ciência e evidência cien� fi ca à práti ca hospitalar e 
ambulatorial na assistência nutricional ao paciente oncológico.

Ao longo desta leitura, você poderá se aprofundar nos grandes temas 
relacionados ao tratamento e ao atendimento nutricional do paciente on-
cológico, de maneira objeti va e fundamentada em evidências cien� fi cas e 
diretrizes nacionais e internacionais, diante do que realmente é aplicável 
na roti na diária do nutricionista.
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Grande parte das autoras deste livro tornaram-se mais do que cole-
gas ao longo desses seis anos. Laços de amizade e admiração permeiam 
nossos encontros e desejamos que, assim como nós, você sinta com este 
livro apoio no exercício de suas atribuições e tenha imenso orgulho da 
diferença que fazemos na vida dos pacientes e de seus familiares com a 
aplicação da assistência e da terapia nutricional.

Boa leitura!
Simone Tamae Kikuchi

Ana Carolina Leão Silva
Erika Yuri Hirose

Organizadoras
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Capítulo 1

Triagem e avaliação nutricional

• Ana Carolina Leão Silva
• Cristi ane Ferreira Marçon

• Jaqueline Nunes de Carvalho
• Líria Núbia Alvarenga Oliveira

Entre adultos e idosos com câncer, observa-se que a desnutrição é 
bastante comum. De acordo com um estudo multi cêntrico realizado com 
pacientes hospitalizados no Brasil – o Inquérito Brasileiro de Avaliação 
Nutricional (Ibranutri) – constatou-se que 48,1% dos pacientes estavam 
desnutridos, e desses, 12,5% gravemente desnutridos. Entre os pacientes 
oncológicos a incidência foi de 66,4%, e o risco nutricional modifi cava de 
acordo com o ti po e a localização do tumor.1

Esse quadro não é diferente em crianças com câncer. Esti ma se que 7 a 
50% delas apresentem estado nutricional inadequado ao diagnósti co e du-
rante o tratamento, dependendo do ti po de tratamento que serão subme-
ti dos, ti po histológico, localização e estadiamento do tumor. Dessa forma, 
a avaliação do estado nutricional visa identi fi car indivíduos malnutridos, 
que em função das morbidades associadas ao tratamento e da sua nutrição 
são suscetí veis à piora do estado nutricional.2 Além disso, essa avaliação 
promove o desenvolvimento e o crescimento normal da criança, aumenta 
a tolerância do paciente ao tratamento e melhora sua qualidade de vida 
e prognósti co.3 Não só a desnutrição, mas o excesso de peso também 
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pode ser comum em crianças com câncer. Estudos recentes mostram que 
ambos os fatores podem resultar em maiores complicações e toxicidades, 
maiores taxas de recaída e diminuição das taxas de sobrevivência.4

Assim, destaca-se a importância da avaliação nutricional no diagnósti-
co de distúrbios nutricionais, assegurando intervenções nutricionais rápi-
das e assertivas, promovendo a saúde e a melhora da qualidade de vida do 
paciente, independentemente da faixa etária.

Triagem nutricional no adulto e no idoso
A triagem nutricional tem como objetivo estabelecer o risco nutricio-

nal, a fim de promover medidas de intervenção precoce. O risco nutricio-
nal tem relação com o aumento do risco de morbimortalidade decorrente 
do estado nutricional. Ainda que não seja bem clara a relação causal entre 
a desnutrição e os desfechos clínicos hospitalares, sabe-se que desfechos 
negativos são mais prevalentes em pacientes desnutridos.5 Dessa forma, 
ressalta-se a importância de a triagem nutricional ser aplicada de maneira 
precoce ao diagnóstico e/ou em até 24 horas da internação hospitalar. A 
identificação do risco nutricional varia entre os instrumentos de triagem 
e não existe na literatura a recomendação de uma ferramenta ideal, pois 
todo instrumento apresenta alguma limitação. Assim, sugere-se que a 
escolha da ferramenta seja a que melhor se adeque aos objetivos de cada 
serviço, possibilitando a inclusão desse processo na admissão e no atendi-
mento do paciente.5

Miniavaliação Nutricional (MAN)
A MAN foi desenvolvida para ser uma avaliação única e rápida (reali-

zada em menos de 20 minutos) do estado nutricional de pacientes idosos 
em ambulatórios, hospitais e lares de idosos. Possui uma escala confiável, 
permite limiares, pode ser realizada por qualquer profissional de saúde, 
com viés mínimo pelo aplicador e sem custos. É composta por medidas e 
questões simples, como medidas antropométricas (peso, estatura e perda 
de peso), avaliação global, seis questões sobre estilo de vida, medicação 
e mobilidade, questionário dietético, oito questões sobre ingestão hídrica 
e alimentar, número de refeições e autonomia para se alimentar, avalia-
ção subjetiva, autopercepção sobre saúde e alimentação, marcadores 
biológicos e indicadores bioquímicos (p. ex., albumina, proteína C-reativa, 
colesterol e contagem linfocitária).6
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Nutritional Risk Screening (NRS-2002)
Nesta triagem os pacientes são pontuados de acordo com a gravidade 

da desnutrição e da doença de base, sendo classificados em cada variável 
como ausente (0), leve (1), moderado (2) e grave (3). O escore vai de 0 a 
6 pontos e pontuação ≥ 3 significa risco nutricional. Para estimar a des-
nutrição, utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC), a porcentagem de 
perda de peso recente e a mudança na ingestão alimentar, que também 
são pontuados ao final da triagem. Algumas doenças, de acordo com seu 
impacto no estado nutricional, também são levadas em consideração 
na pontuação. Além disso, soma-se 1 ponto para os pacientes que têm 
mais de 70 anos, tendo em vista a fragilidade deles.7 Essa é a triagem mais 
utilizada na prática clínica com o paciente oncológico, apesar de não ser 
específica para essa população. Ela é recomenda pela ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism) para pacientes hospitaliza-
dos e para pacientes oncológicos pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) 
em seu consenso de nutrição oncológica.7,8

Malnutrition Screening Tool (MUST)
Pode ser aplicada em todos os pacientes, ambulatoriais ou hospitaliza-

dos, porém a ESPEN, em publicação de 2003, recomenda o uso da MUST 
para a população geral/saudável.7 Pode ser adaptada para situações espe-
ciais, como casos em que o peso e a estatura não podem ser aferidos ou 
quando há distúrbios hídricos, para tal, são usadas medidas alternativas, 
incluindo marcadores subjetivos. A ferramenta também tem o objetivo 
de identificar a obesidade (IMC > 30 kg/m²). O instrumento utiliza três 
critérios que refletem a evolução do paciente: perda não intencional de 
peso (passado); IMC (presente); efeito da doença aguda sobre a ingestão 
alimentar (futuro). O resultado de cada critério resulta em uma pontuação, 
e os pontos dos três critérios são somados. Para a interpretação do escore, 
os pacientes são agrupados em três categorias (baixo, médio e alto risco 
de desnutrição). Para cada resultado, a MUST sugere planos de ação, de 
acordo com o tipo de paciente.9

Triagem nutricional em pediatria
A triagem nutricional nos pacientes pediátricos em tratamento onco-

lógico tem como objetivo a identificação de fatores de risco para desnu-
trição aguda ou crônica, já que nesta faixa etária espera-se uma evolução 
pôndero-estatural em adequação com as curvas de crescimento. Assim 
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como nas ferramentas de triagem elaboradas para adultos e idosos, não 
existe na literatura a recomendação de uma ferramenta ideal, pois todo 
instrumento apresenta alguma limitação. Assim, sugere-se que a escolha 
da ferramenta seja a que melhor se adequa aos objetivos de cada serviço, 
possibilitando a inclusão desse processo na admissão e no atendimento 
do paciente.10

Screening Tool for Risk of Impaired Nutritional Status and 
Grow (Strong Kids) 

Na literatura, existem diversos instrumentos de triagem para pediatria, 
porém a única ferramenta traduzida para o português e validada para o pú-
blico brasileiro até o momento é o Strong Kids. Sendo, portanto, a ferramenta 
mais utilizada no país. Essa ferramenta foi desenvolvida na Holanda em 2007 
e avalia quatro pontos: 1) doença de alto risco; 2) avaliação clínica subjetiva; 3) 
ingestão alimentar e perdas nutricionais; e 4) perda de peso ou baixo ganho de 
peso. De acordo com a pontuação final, o instrumento indica o grau de risco 
nutricional e sugere um acompanhamento para cada situação.11

Nutrition Risk Score (NRS) 
Ferramenta desenvolvida no Reino Unido, em 1995, para ser aplicada 

por profissionais da enfermagem, tanto para pacientes adultos quanto 
pediátricos.12 Consta de cinco questões: 1) perda e adequação de peso; 2) 
apetite; 3) habilidade de comer; 4) perdas (vômitos e diarreia); e 5) fatores 
de estresse, de acordo com a doença e a internação:

 • Investigação de perda de peso (nos adultos) e percentual de adequa-
ção de índice de peso para estatura (P/E) para pacientes pediátricos.

 • IMC (apenas para adultos).
 • Apetite: avalia o número de refeições aceitas pelo paciente e se o 

consumo delas é total ou parcial.
 • Habilidade de comer/reter o alimento: avalia limitações mecânicas 

para ingestão alimentar (disfagia), frequência e gravidade de vômi-
tos e diarreia.

 • Fatores de estresse: classifica a doença de base/motivo da interna-
ção hospitalar. Doenças neoplásicas são consideradas de alto grau 
de estresse.

A pontuação varia entre “sem risco nutricional” (escore de 0 a 3), “ris-
co moderado” (escore 4 a 6) e “alto risco” (escore ≥ 7).
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Pediatric Nutritional Risk Score (PNRS)
Ferramenta desenvolvida na França, e publicada no ano 2000, com o 

objetivo de desenvolver um novo instrumento para identificação do risco 
nutricional em crianças durante a internação.13 Essa ferramenta pode ser 
aplicada em adolescentes e crianças acima de 1 mês de idade e avalia 
apenas três fatores para classificar o risco nutricional: 1) doença de base 
de acordo com o grau de estresse; 2) dor; e 3) ingestão alimentar (< 50%).

A pontuação final varia entre “baixo risco” (escore = 0), sem neces-
sidade de intervenção nutricional, “risco moderado” (escore de 1 ou 2), 
com sugestão de encaminhamento para o nutricionista para avaliação 
de ingestão alimentar e acompanhamento do peso, bem como início 
de terapia nutricional oral, caso o paciente tenha diagnóstico de mode-
rado grau de estresse, e “alto risco” (escore ≥ 3), já sendo sugerido um 
acompanhamento multiprofissional da equipe de nutrição, bem como 
considerar o uso de suporte nutricional enteral ou parenteral. As neo-
plasias malignas, por serem consideradas de severo grau de estresse, 
são sempre classificadas como “alto risco”.

Screening Tool for the Assessment of Malnutrition  
in Pediatrics (STAMP)

Desenvolvida no Reino Unido, e publicada em 2012, com o objetivo 
de ser uma ferramenta de triagem pediátrica simples e específica para 
ser aplicada por profissionais da área da saúde em geral.14 Consta de três 
questões que avaliam: 1) diagnóstico clínico com implicação nutricional; 2) 
avaliação subjetiva da ingestão alimentar; e 3) adequação de peso e altura 
em relação às curvas de referência.

A classificação de risco se divide em “baixo risco” para os escores de 0 a 1, 
com sugestão de realizar nova triagem semanalmente, “médio risco” de 2 a 3, 
com sugestão de monitorizar a ingestão alimentar por 3 dias (repetir a triagem 
e adequar o plano nutricional, se necessário) e “alto risco” para os escores ≥ 4, 
com sugestão de encaminhamento do paciente para equipe de suporte nutri-
cional, com monitorização e adequação do plano nutricional semanalmente.

Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS)
Esta ferramenta de triagem foi desenvolvida no Reino Unido e publi-

cada em 2010.15 Ela foi comparada ao instrumento STAMP e à avaliação 
subjetiva global pediátrica (SGNA), mostrando boa concordância entre 
seus resultados.
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Nessa ferramenta, são avaliados quatro fatores de risco nutricional: 1) 
adequação do IMC em relação às curvas de referência; 2) perda de peso 
recente; 3) redução da ingestão alimentar na última semana; e 4) previsão 
de comprometimento nutricional na próxima semana, segundo o motivo 
da internação.

A classificação do risco nutricional pelo instrumento de triagem PYMS 
se divide em três grupos: 1) “escore 0”, com orientação de realizar nova tria-
gem em uma semana; 2) “escore 1”, com orientação de realizar nova triagem 
em 3 dias e; 3) “escore ≥ 2”, com orientação de encaminhamento para nutri-
cionista e realização de nova triagem após 1 semana. Independentemente 
da classificação de risco, o investigador é orientado a direcionar o paciente 
para avaliação nutricional, caso haja alguma suspeita de comprometimento 
nutricional não mensurado pela ferramenta em questão.

Screening Tool for Childhood Cancer (SCAN) 
A triagem SCAN foi desenvolvida na Austrália e publicada em 2016. 

Trata-se da única ferramenta de triagem específica para crianças com câncer 
até o momento. Porém, ainda não foi traduzida e validada para o português. 
Este instrumento tem como objetivo identificar pacientes em risco de des-
nutrição com base em seis perguntas que avaliam: 1) presença de câncer de 
alto risco; 2) tratamento intensivo no momento atual; 3) sintomas de trato 
gastrintestinal; 4) baixa ingestão alimentar na última semana; 5) perda de 
peso no último mês; e 6) presença de sinais clínicos de desnutrição.

A partir do escore ≥ 3, a ferramenta SCAN considera o paciente “em 
risco nutricional” e orienta o encaminhamento para equipe de nutrição 
para uma avaliação adicional.16

Anamnese nutricional
A anamnese tem como objetivo identificar desordens nutricionais e 

deve ser elaborada de acordo com as necessidades e recursos do serviço 
de atendimento.17

Anamnese nutricional em adultos e idosos
Na realização da anamnese de pacientes oncológicos adultos e idosos, 

os itens interessantes para serem abordados incluem:
 • Disponibilidade e consumo de alimentos.
 • Condições socioeconômica e cultural.
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 • Antecedentes clínicos e alimentares, como doenças prévias, aler-
gias, restrições e aversões alimentares.

 • Histórico do estado nutricional.
 • Mastigação, deglutição, hábito intestinal, presença de sintomas no 

trato gastrintestinal.
 • Ingestão hídrica.
 • Uso de medicações, bem como o tipo de tratamento antineoplásico 

que o paciente será ou é submetido.

Anamnese nutricional em pediatria
Além dos mesmos itens sugeridos para adultos e idosos, alguns outros 

dados relevantes a serem coletados e avaliados na anamnese nutricional 
de crianças e adolescentes são:

 • Checar quem são os responsáveis pelos cuidados ministrados à 
criança.

 • Para pacientes em idade escolar, é importante saber se estão fre-
quentando as aulas, horários e tipo de alimentação servida ou que a 
criança leva para a escola.

 • Antecedentes clínicos e alimentares, como prematuridade, doen-
ças prévias, tipo de amamentação, alergias, restrições e aversões 
alimentares.

Avaliação do consumo alimentar em adultos,  
idosos e crianças

A avaliação do consumo alimentar deve ser feita de acordo com a fina-
lidade a ser alcançada. Fatores como estado geral do indivíduo, evolução da 
condição clínica, tipo de paciente que será avaliado (internado ou ambulato-
rial) e os motivos pelos quais o indivíduo necessita da orientação nutricional 
direcionam a escolha do método de avaliação do consumo alimentar.

Em pediatria, é necessária a presença do cuidador da criança, 
o responsável pela sua alimentação de preferência. Porém, ouvir a 
criança ou o adolescente sempre é válido, a depender da idade e da 
compreensão destes.

É possível utilizar alguns métodos, como o dia alimentar habitual, 
o recordatório alimentar de 24 horas, o registro ou o diário alimentar, o 
questionário de frequência alimentar e a história alimentar.18
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Em todas as faixas etárias, a escolha das perguntas e como conduzir a 
entrevista será direcionada de acordo com a via de alimentação do pacien-
te (oral, enteral, parenteral ou combinação de vias) e quais informações o 
entrevistador deseja coletar.

Avaliação antropométrica
Esta avaliação compreende a composição total do corpo humano por 

meio de técnicas simples, não invasivas e seguras, utilizando métodos pa-
dronizados que identificam alterações no estado nutricional.

Peso e índice de massa corporal
Alguns fatores relacionados ao tratamento oncológico e à do-

ença podem interferir no diagnóstico do estado nutricional, tanto 
em adultos e idosos como em pediatria, como a massa tumoral, a 
hepatoesplenomegalia e o edema. Por isso, algumas vezes, o peso e 
o IMC podem não ser bons indicadores para a avaliação nutricional 
desses pacientes.8 Porém, o peso deve ser aferido com frequência, de 
modo padronizado, visto sua utilização em métodos de avaliação nu-
tricional objetivo e subjetivo, e no cálculo das doses das medicações 
antineoplásicas.

O peso de crianças de 0 a 23 meses deve ser aferido com balança do 
tipo pesa bebê e para as crianças maiores de 24 meses em balanças do 
tipo plataforma. Em crianças abaixo dos 2 anos que estejam hospitalizadas 
a aferição do peso é recomendada diariamente, e acima dos 2 anos, sema-
nalmente.19 A aferição deve ser feita nessa frequência e de modo padro-
nizado, pois além dos fatores descritos anteriormente, o peso é utilizado 
em índices antropométricos que avaliam o desenvolvimento adequado da 
criança.

Peso ideal
Crianças com diagnóstico do estado nutricional de magreza acentua-

da, magreza, sobrepeso e obesidade, devem ter o peso ajustado para o 
cálculo das necessidades nutricionais a fim de evitar a sub ou a hiperali-
mentação. Não existe consenso na literatura para o cálculo do peso ideal 
em pediatria. Portanto, neste livro utilizamos e recomendamos o cálculo 
sugerido pelo Inca em seu Consenso Nacional de Nutrição Oncológica para 
paciente pediátrico oncológico, a saber:
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 • Crianças com baixo peso (diagnóstico de magreza ou magreza acen-
tuada): utilizar o P/E (crianças até 2 anos) ou IMC/I (criança maiores 
de 2 anos) do percentil 50 ou do escore Z = 0,00.

 • Crianças eutróficas: utilizar peso atual.
 • Crianças com excesso de peso (diagnóstico de sobrepeso, obesida

de, obesidade grave): utilizar o P/E (crianças até 2 anos) ou IMC/I 
(criança maiores de 2 anos) do percentil 90 ou o escore Z = +2,00.

Esse ajuste em relação ao peso atual não deve ultrapassar 20%.20

Para a população adulta e idosa também não existem fórmulas espe-
cíficas para o cálculo do peso ideal. Geralmente, considera-se como ideal 
a faixa de peso correspondente ao diagnóstico do IMC de Eutrofia, além 
de existirem equações para o cálculo das necessidades nutricionais que 
consideram o estado nutricional do indivíduo.

Peso ajustado para amputados
Em indivíduos com amputação total ou parcial de membros deve ser feita 

a correção do peso, adequando a porcentagem referente à proporção de peso 
do membro amputado, como descrito na Tabela 1.1.21 Este peso corrigido será 
utilizado para cálculo do peso ideal e na avaliação do estado nutricional. Porém, 
para o cálculo das necessidades deve-se utilizar o peso real do paciente.

Tabela 1.1 ‒ Porcentagem corporal para a fórmula de correção do peso 
de amputados.

Membro amputado* Proporção de peso (%)

Braço 2,7

Antebraço 1,6

Mão 0,7

Coxa 10,1

Perna 4,4

Pé 1,5

Fórmula para correção do peso em pacientes amputados:

Peso não amputado (estimado) =
Peso atual × 100

100 – % de amputação

* �Amputações bilaterais: dobrar as porcentagens.

Fonte: Osterkamp.21
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Perda de peso
A perda de peso involuntária constitui-se num dado importante para 

a avaliação do estado nutricional. A Tabela 1.2 mostra a classificação da 
perda de peso de acordo com o tempo, a porcentagem e a significância 
dessas perdas.22

Tabela 1.2 ‒ Classificação da perda de peso de acordo com o tempo e a 
porcentagem de peso.

Período Perda�de�peso�significativa�(%) Perda de peso grave (%)

1 semana 1 a 2 > 2

1 mês 5 > 5

3 meses 7,5 > 7,5

6 meses 10 > 10

Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini.22

Em pediatria, não existem referências específicas para avaliar a perda 
de peso, então utilizamos os mesmos critérios aplicados para os adultos e 
os idosos.

Estatura e estatura estimada
A estatura, ou altura em pé, pode ser medida nos indivíduos a partir 

dos 2 anos de idade que estejam aptos a ficar em pé sem assistência, 
preferencialmente com estadiômetro de parede.23 Na faixa etária de 0 a 
23 meses, a aferição do comprimento deve ser realizada com a criança 
deitada e com o auxílio de régua antropométrica sobre uma superfície 
plana.19 A mensuração da altura deve ser feita na admissão de todos os 
pacientes e nos pediátricos hospitalizados ela deve ser repetida semanal-
mente para crianças menores de 2 anos, e mensalmente para crianças 
maiores de 2 anos.19 A mensuração correta e frequente é importante, 
pois a altura é utilizada no cálculo do IMC para avaliar o desenvolvimento 
e o crescimento da população pediátrica, além de estimar a superfície 
corpórea – muito utilizada no cálculo da dosagem de quimioterápico.

Para indivíduos acamados, com dificuldade ou impossibilidade de 
movimento, idosos pelo processo de senescência, pacientes com risco 
de quedas, entre outros, a altura pode ser estimada através de equa-
ções. Algumas equações utilizam a altura do joelho, como descrito por 
Chumlea et al.24 e Cereda et al. em 2010,25 outras a semienvergadura 
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do braço (Mitchell e Lipschitz, 1982)50 e também a altura recumben-
te (deitada).26 Para crianças na faixa etária de 2 a 12 anos com essas 
limitações, utilizamos equações de estimativa da estatura propostas 
por Stevenson et al.27 em estudo realizado com crianças e adolescentes 
com limitações físicas ou paralisia cerebral. As medidas de segmento 
utilizadas estão descritas a seguir e constam nas equações de estima-
tiva na Tabela 1.3:

 • Comprimento superior do braço (CSB): distância do acrômio até a 
cabeça do rádio medido com o membro superior flexionado a 90º 
graus.

 • Comprimento tibial (CT): medida da borda súpero-medial desde a 
tíbia até a borda do maléolo medial inferior com fita inextensível.

 • Comprimento do membro inferior a partir do joelho (CJ): compri-
mento do joelho ao tornozelo.

Tabela 1.3 ‒ Fórmulas para estimativa da estatura a partir das medidas 
obtidas.

Medida do segmento Estatura�estimada�(cm) Desvio-padrão (cm)

Comprimento superior do braço (CSB) E = (4,35 × CSB) + 21,8 ± 1,7

Comprimento tibial (CT) E = (3,26 × CT) + 30,8 ± 1,4

Comprimento a partir do joelho (CJ) E = (2,69 × CJ) + 24,2 ± 1,1

Fonte: Stevenson.27

Circunferência do braço (CB) 
A CB, como parte da antropometria, é um dos métodos de avalia-

ção nutricional mais utilizados por ser de fácil aplicação e baixo custo. 
A CB é uma medida antropométrica que representa a soma das áreas 
constituídas pelos tecidos ósseo, muscular e adiposo do braço. Ela é 
uma medida complementar para realizar um diagnóstico nutricional 
mais completo e deve ser utilizada em conjunto com outros métodos.28 
Em casos de impossibilidade de uso de outros métodos de avaliação, 
como quando não é possível aferir o peso do paciente (p. ex., peso su-
perestimado em função da presença de tumor, visceromegalia e edema 
localizado) ou em virtude de fatores socioeconômicos (p. ex., a falta 
de ferramentas básicas de avaliação nutricional), é possível fazer o uso 
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isolado da medida como instrumento de triagem ou para diagnóstico 
do estado nutricional.19

Em pacientes que apresentam edema, anasarca, deficiência ou ampu-
tação em membro superior e em pacientes conectados a muitos aparelhos 
que impossibilitam a avaliação, este método não é recomendado.

O diagnóstico do estado nutricional através da CB é dado em 
percentis a partir de tabelas de referência, sendo que a mais utilizada 
para a população pediátrica e adulta é a elaborada por Frisancho, e 
para idosos (acima de 60 anos) é a tabela obtida pelo estudo NHANES 
III.29,30 O diagnóstico também pode ser feito a partir da adequação da 
circunferência proposta por Blackburn e Thortonton, como descrito no 
Quadro 1.1.31

Quadro 1.1 ‒ Adequação da CB e classificação do estado nutricional, 
segundo adequação da CB.

Adequação da CB (%) =
CB�obtida�(cm) × 100

CB�percentil�50

Classificação�do�estado�nutricional,�segundo�adequação�da�CB

CB

Desnutrição
Eutrofia Sobrepeso Obesidade

Grave Moderada Leve

< 70% 70 a 80% 80 a 90% 90 a 110% 110 a 120% > 120%

Fonte: Blackburn e Thornton.31

Circunferência da panturrilha (CP)
A CP é uma medida antropométrica que indica alterações na massa 

magra decorrentes da idade e do decréscimo na atividade física e detecta 
depleção de tecido muscular na população idosa. Segundo relatório de-
senvolvido pela OMS, ela pode fornecer a medida mais sensível da massa 
muscular superior ao IMC e a circunferência do braço nessa população.32 
A CP tem sido bastante utilizada em estudos recentes, com o objetivo de 
mensurar a massa muscular e estimar a prevalência de sarcopenia, pre-
dizer incapacidade, mortalidade e necessidade de cuidados, bem como 
determinar os pontos de corte de massa muscular diminuída na população 
idosa.33
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Essa medida é bastante utilizada na prática clínica como alternativa 
para avaliação da massa muscular e identificação precoce de sarcopenia, 
pois possui baixo custo e é de fácil aplicabilidade. Existem diferentes 
pontos de corte disponíveis na literatura e a referência mais utilizada na 
prática clínica é a proposta pela OMS, que indica redução de massa mus-
cular quando seu o valor é inferior a 31 cm.32 Indica-se realizar a medida 
na perna esquerda, com uma fita métrica, na sua parte mais protuberante, 
com o paciente com a perna dobrada, formando um ângulo de 90° com o 
joelho.32

A conservação da massa muscular nos membros inferiores é im-
portante para a manutenção da capacidade funcional dos idosos. Uma 
musculatura fraca está associada ao aumento de fragilidade, da ocor-
rência de eventos adversos (p. ex., quedas) e hospitalização.34 Não exis-
tem consensos ou pontos de corte para o uso dessa medida em outras 
populações.

Dobras cutâneas (DC)
As DC são ferramentas úteis para a complementação da avaliação 

nutricional. As medidas são realizadas com ajuda do aparelho adipômetro, 
paquímetro ou plicômetro. Em pacientes obesos ou edemaciados, os va-
lores podem perdem sua confiabilidade em função da provável superesti-
mação dos resultados. Assim, recomenda-se que os valores obtidos sejam 
melhor avaliados em série, ou seja, cada paciente torna-se seu próprio 
parâmetro a cada nova medição para acompanhamento da evolução. Mais 
de 20 locais são descritos para medida das pregas cutâneas, mas as princi-
pais utilizadas na prática clínica são: a tricipital, a bicipital, a subescapular 
e a supra-ilíaca.35

Índices antropométricos da infância e da adolescência
O acompanhamento sistemático do crescimento e do desenvolvimen-

to infantil é muito importante, pois ambos possuem correlação direta com 
a saúde e o estado nutricional da população pediátrica. Para tanto, são 
utilizados os índices antropométricos.19 A Tabela 1.4 mostra os indicadores 
antropométricos mais amplamente utilizados, obtidos das curvas de refe-
rências recomendadas pela World Health Organization (WHO) de 2006 e 
2007, e adotados pelo Ministério da Saúde no Brasil.
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Tabela 1.4 ‒ Indicadores antropométricos utilizados na avaliação do 
estado nutricional de acordo com a faixa etária.

Faixa etária 0 a 5 anos  
incompletos

5 a 10 anos 
incompletos 10 a 19 anos

Índice 
antropométrico

Peso para idade (P/I) Peso para idade (P/I) ‒
Estatura para idade 

(E/I)
Estatura para idade 

(E/I)
Estatura para 

idade (E/I)

Peso para estatura 
(P/E) ‒ ‒

IMC para idade 
(IMC/I)

IMC para idade 
(IMC/I)

IMC para idade 
(IMC/I)

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria.19

Cada indicador antropométrico deve ser considerado, avaliado e 
classificado individualmente, porém, a classificação final do estado nutri-
cional do paciente será determinada pelo indicador antropométrico P/E 
para crianças até 2 anos de idade e pelo indicador IMC/I para crianças ou 
adolescentes maiores de 2 anos.

Avaliações�nutricionais�subjetivas
Avaliação Subjetiva Global (ASG)

A ASG é um método utilizado para diagnosticar e classificar a desnu-
trição. A ferramenta é simples, tem boa reprodutibilidade e capacidade 
de prever complicações relacionadas à desnutrição.36 Ela foi elaborada 
para a avaliação de pacientes cirúrgicos, mas já é indicada para pacientes 
com diferentes condições, como cirurgia do trato gastrintestinal, câncer, 
hepatopatias e em pacientes renais crônicos em hemodiálise. Por ser um 
método simples e de baixo custo, após treinamento adequado, a SGA 
pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde da equipe multi-
profissional. O questionário é composto por questões relacionadas com 
a desnutrição crônica, como: perda de peso nos últimos 6 meses e nas 
últimas 2 semanas sintomatologia gastrintestinal persistente por mais de 
2 semanas capacidade funcional, doença principal e sua relação com as 
necessidades nutricionais e exame físico. O método classifica o paciente 
em bem nutrido, suspeita de desnutrição ou moderadamente desnutrido 
e desnutrido grave.37
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Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente  
(ASG-PPP)

Em 2001, Langer et al. apresentaram um método modificado a partir 
da ASG, chamado de Patient-Generated Subjective Global Assessment 
(PG-SGA), traduzido e validado para o português em 2010 por Gonzalez 
et al.38,39 A diferença dessa ferramenta para a original é que esta inclui 
itens especificamente desenvolvidos para atender às características dos 
pacientes com câncer. Foram incluídas questões sobre toxicidades, que 
produzem impacto nutricional nestes pacientes em virtude do próprio 
tumor ou do tratamento antineoplásico.

Na primeira parte do questionário, o próprio paciente responde às 
questões, descrevendo alteração de peso, mudanças na ingestão alimen-
tar, sintomas decorrentes da doença e alterações da capacidade funcional. 
Na segunda parte, respondida pelo profissional que aplica o questionário, 
as questões são baseadas na porcentagem de perda de peso, nas doenças 
e suas relações com as necessidades nutricionais, na demanda metabólica 
e no exame físico. O resultado da avaliação é dado em três categorias: A 
(bem nutrido); B (suspeita de desnutrição ou desnutrição moderada); e C 
(desnutrição grave). O diferencial dessa avaliação é que ela, em conjunto 
com essa classificação, gera um escore numérico. Este escore permite a 
identificação de pacientes em risco nutricional, podendo facilitar a defini-
ção e o encaminhamento dos pacientes aos diversos níveis de intervenção 
nutricional. A presença do escore numérico possibilita a repetição periódi-
ca da ferramenta em intervalos de tempo menores que a ASG, o que pode 
evidenciar pequenas modificações no estado nutricional em resposta às 
intervenções nutricionais. Isso torna a ferramenta mais sensível às modifi-
cações do paciente oncológico durante o tratamento.39

Contudo, um ponto negativo da ASG-PPP é o fato de que alguns 
pacientes podem encontrar dificuldade para responder ao questionário 
em razão da baixa acuidade visual (caso esteja sem óculos ou lentes de 
contato durante o período de internação), da baixa capacidade cognitiva, 
do desconhecimento sobre seu peso habitual ou mesmo da dificuldade de 
compreensão para especificar a ingestão alimentar durante o último mês.

Avaliação subjetiva em pediatria (ASG pediátrica) 
A ASG pediátrica considera sete características específicas de uma 

história médica orientada para a nutrição e três características de um 
exame físico focado na nutrição, no peso, na altura e nos gráficos de 
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crescimento. Ao final da avaliação, é atribuída uma classificação global 
dos pacientes, sendo: normais ou bem nutridos, moderadamente desnu-
tridos ou gravemente desnutridos.3 Embora essa não seja uma ferramen-
ta específica para oncologia e não envolva em sua pontuação critérios 
relacionados ao diagnóstico (tumor e tipo de tratamento), ela é bastante 
eficaz na avaliação nutricional de pacientes pediátricos oncológicos na 
prática clínica.

Avaliação de funcionalidade pela dinamometria
Também conhecida como força de preensão palmar ou força do 

aperto de mão, a capacidade funcional complementa a avaliação nutri-
cional, podendo ser feita através da dinamometria, realizada com auxílio 
de um dinamômetro. Pacientes com força de preensão palmar (FPP) 
reduzida apresentam sérias complicações durante o tratamento, sendo 
a FPP considerada um marcador de prognóstico, inclusive em pacientes 
oncológicos. O método para mensuração da FPP é muito simples, rápido, 
não invasivo e capaz de verificar, em pouco tempo, as mudanças nutri-
cionais funcionais antes das mudanças antropométricas e bioquímicas.40 
Ainda não existe na literatura pontos de corte e referência para a di-
namometria em paciente oncológico. Existem tabelas de referência que 
geralmente são feitas com indivíduos saudáveis, e os valores de corte 
dessas referências são muito altos. Dessa maneira, na prática clínica é 
importante realizar a comparação do paciente com ele mesmo, a fim de 
avaliar sua evolução.

Avaliação da composição corporal
A massa muscular (MM) é um componente importante para o estudo 

da condição de saúde e do estado nutricional de diversas populações, uma 
vez que ela constitui o tecido metabolicamente ativo e representa grande 
parte da massa livre de gordura (MLG) do corpo humano. Há uma série de 
métodos para a avaliação da composição corporal, que variam segundo 
suas bases físicas, custo, acurácia, facilidade de utilização e de transporte 
do equipamento.41

Absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA)
A avaliação da massa muscular e da gordura corporal pela técnica 

DEXA tem-se mostrado apropriada para estudos da composição corpo-
ral. Trata-se de um método não invasivo com mínima dose de radiação, 
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tempo de execução curto e apropriado para indivíduos idosos ou enfer-
mos.42 Segundo Lukaski, a DEXA pode ser considerada como “padrão-
-ouro” para avaliação dos compartimentos corporais, tanto no que se 
refere a pesquisa como para uso clínico, uma vez que realiza a medida 
direta da massa muscular, do tecido adiposo e da densidade óssea com 
precisão e acurácia.43,44

Tomografia computadorizada (TC)
A TC é um método muito preciso para distinguir a gordura de outros 

tecidos moles do corpo, sendo, portanto, um método padrão-ouro para 
estimar a massa muscular em pesquisa clínica.44 A técnica também mede 
com precisão e separa a gordura visceral da gordura subcutânea abdomi-
nal, quantificando a gordura intramuscular, importante no diagnóstico da 
sarcopenia. A quantificação da gordura visceral (GV) é importante para 
avaliar o risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmis-
síveis, como o câncer, dada a relação existente entre GV e estas enfermida-
des.45 Para realizar a análise, é necessário o uso de um software específico 
e uma pessoa treinada e habilitada para realizá-la. Para a avaliação da 
composição corporal é necessário que o paciente tenha imagens de TC no 
nível da terceira vértebra lombar, que corresponde ao corte padrão utili-
zado em pesquisa clínica.46 Como mencionado anteriormente, essa técnica 
é considerada padrão-ouro para estimar massa muscular e diagnóstico da 
sarcopenia, porém, o alto custo, o acesso limitado ao equipamento em 
alguns locais e as preocupações com a exposição à radiação limitam o uso 
do método de imagem de corpo inteiro para a prática clínica de rotina.44 
Assim, a utilização do método deve ser aplicada aos pacientes que já pos-
suem o exame.

Ressonância nuclear magnética (RNM)
Assim como a TC, a RNM também é um padrão-ouro para estimar a 

massa muscular em pesquisa clínica.44 Uma vantagem em relação à TC é 
que as imagens para ressonância magnética não são adquiridas usando 
radiação ionizante, sendo seguro em todas as faixas etárias e grupos. 
A RNM tem sido utilizada principalmente para avaliar o tecido adiposo 
(quantidade e distribuição), seguida da massa muscular esquelética. 
Embora as imagens de corpo inteiro forneçam informações de ponta, a 
maioria dos estudos até o momento incluiu protocolos de ressonância 
magnética que avaliaram um único corte, especialmente no nível médio 
da coxa. Para a análise das imagens, assim como na TC, é necessário o uso 

Nutrionco_miolo.indd   17 31/01/2020   15:35:42



Manual Prático de Assistência Nutricional ao Paciente Oncológico Adulto e Pediátrico

18

de um software específico e uma pessoa treinada e habilitada. Embora a 
RNM tenha mostrado excelente acurácia na mensuração da composição 
corporal e seja considerada um método padrão-ouro para estimativa de 
massa muscular em pesquisa clínica, o alto custo e o acesso limitado ao 
equipamento em alguns locais tornam o seu uso impraticável em cenário 
clínico.44,47

Ultrassonografia (US)
A US é uma técnica que gera uma imagem com base na amplitude das 

ondas sonoras de alta frequência refletidas e na velocidade que elas via-
jam pelo corpo humano.48 Estudos recentes, principalmente em pacientes 
críticos, têm utilizado a US para avaliar o músculo esquelético e determinar 
a presença de sarcopenia e/ou desnutrição. Esse é um método não inva-
sivo, que mede a espessura da camada muscular do músculo quadríceps 
e, posteriormente, a massa corporal magra, podendo ser realizado à beira 
do leito.

As vantagens dessa técnica é que ela não expõe o paciente à radiação, 
é accessível, pode ser realizada à beira do leito e avalia a quantidade e 
a qualidade do músculo. É uma técnica bastante utilizada em pacientes 
críticos. Porém, atualmente não há consenso para o uso da US para pre-
dizer massa livre de gordura ou massa muscular de corpo inteiro, com 
pesquisadores utilizando protocolos variáveis   que diferem na escolha do 
grupo muscular, na extensão da compressão do tecido subjacente com 
o transdutor de US e no uso de espessura muscular. Serão necessários 
ensaios clínicos adicionais para desenvolver protocolos que padronizem 
as técnicas de US, e estudos que verifiquem o impacto do edema nessa 
medida, antes do uso generalizado da técnica.49

Bioimpedância elétrica (BIA) 
A análise de BIA utiliza uma corrente elétrica alternada de baixa 

amplitude em radiofrequências de 1 (frequência única) ou múltipla 
(multifrequencial) para caracterizar os componentes de fluido e tecido 
condutores e não condutores do corpo. Os tecidos gordurosos e o ósseo 
e o ar não conduzem correntes elétricas, enquanto a água e os tecidos 
ricos em eletrólitos, como músculos e sangue, são excelentes conduto-
res de corrente elétrica. Os eletrodos da BIA são capazes de detectar a 
impedância ou a oposição dependente da frequência ao fluxo de cor-
rente elétrica à medida que passa pelo corpo. A  impedância é compos-
ta de dois parâmetros dependentes de frequência: 1) resistência ou 2) 
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oposição ao fluxo de corrente e reatância, que é o atraso na condução 
causado por membranas celulares, interfaces teciduais e substâncias 
não iônicas. A análise dos vários componentes da composição corporal 
é então derivada da regressão de equações que utilizam essas medidas. 
Porém, muitas vezes, as equações de regressão são derivadas e valida-
das a partir de estudos com indivíduos saudáveis   com peso normal no 
ambiente ambulatorial, fornecendo resultados imprecisos em cenários 
em que a hidratação pode estar alterada, como em estados de sobre-
carga de fluidos muito comuns em pacientes oncológicos internados, 
que estão recebendo quimioterápicos ou em pacientes gravemente 
doentes.49

A partir da BIA também é possível obter o ângulo de fase, uma medida 
derivada da resistência e da reatância, que pode ser interpretado como 
um indicador da integridade da membrana celular e de distribuição de 
água entre os espaços intracelulares e extracelulares. Este ângulo tem 
sido utilizado como indicador prognóstico em diversos tipos de patologias, 
principalmente em doentes críticos. 49

As vantagens da BIA, quando comparada com outros métodos de ava-
liação da composição corporal, é que se trata de um método barato, não 
expõe o paciente à radiação, acessível e pode ser realizado à beira do leito. 
Muitos estudos demonstram sua confiabilidade para uso em pacientes 
oncológicos, inclusive quando comparados com métodos considerados 
padrão-ouro. Porém, na prática clínica hospitalar, tanto no paciente onco-
lógico como no paciente grave, são necessárias mais pesquisas adicionais 
para definir melhor as equações que gerarão medições mais precisas e 
permitirão o manejo clínico com base nesses valores.41,49

Considerações�finais
Ferramentas de triagem e avaliação nutricional são muito importantes 

para o paciente oncológico em virtude do risco nutricional decorrente do 
tratamento e de complicações do tumor. Como abordado neste capítulo, 
existem diversas ferramentas e métodos descritos na literatura, contudo, 
todos possuem suas limitações e vantagens. Na maioria das vezes existe 
a necessidade da utilização de um ou mais instrumentos a fim de estabe-
lecer a combinação mais eficiente, prática e que se encaixe no perfil do 
serviço em que serão aplicados.
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