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RESUMO

O câncer e a terapia antineoplásica repercutem de diversas formas no estado nutricional do paciente. A presença do tumor maligno, 
frequentemente, induz a alterações nutricionais, e o tratamento instituído, como a quimioterapia, a dose e frequência das medicações, 
interferem significativamente na ingestão alimentar, aumentando a gravidade da depleção nutricional desses pacientes. A maioria dos agentes 
quimioterápicos comumente utilizados resultam em anorexia, náuseas, vômitos, estomatite, diarreia e necrose da mucosa do cólon, ou seja, 
sintomas gastrintestinais favorecendo o comprometimento do estado nutricional. OBJETIVO: Caracterizar o estado nutricional dos pacientes em 
quimioterapia, e avaliar a ocorrência de quimiotoxicidade de pacientes submetidos à quimioterapia. METODOLOGIA: Este estudo apresenta 
caráter transversal, descritivo e analítico, realizado no Hospital de Câncer de Pernambuco no período de dezembro de 2018 a março de 2018. A 
amostra foi por conveniência, e composta por todos os pacientes que admitidos na Enfermaria de Oncologia Clínica do hospital para tratamento 
quimioterápico, que preencham os critérios de elegibilidade. Pacientes edemaciados, gestantes, infectados, acamados e com amputação de 
membros foram excluídos. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas social, avaliação antropométrica e coleta de dados registrados em 
prontuário. A avaliação nutricional foi realizada através de medidas de peso, altura, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, prega 
cutânea triciptal e a Nutritional Risk Screenig – NRS, 2002. A quimiotoxicidade foi avaliada pelo questionário do National Cancer Institute 
englobando alguns aspectos da toxicidade hematológica e não hematológica. As variáveis associadas à quimioterapia foram: dados 
sociodemográficos, efeitos adversos à quimioterapia, estado nutricional, risco nutricional, fadiga e anorexia. RESULTADOS: Foram avaliados 71 
pacientes, no período de novembro de 2018 a março de 2019, a idade média de 53,3 (±13,1) anos. Houve prevalência do sexo feminino (58,6%), 
dos indivíduos adultos (65,7%). Quanto as características clínicas, prevaleceu o diagnóstico de câncer colorretal (37,5%) e câncer gástrico (34,4%), 
e em relação ao estadiamento observou-se que 61,5% dos pacientes tinham estádio IV. A comorbidade mais comum foi a hipertensão, 
acometendo 30,4% dos pacientes avaliados.  Quanto ao estado nutricional, o risco nutricional, segundo a NRS (2002) foi identificado na maior 
parte da amostra (52,9%), a desnutrição avaliada pelo Índice de Massa Corporal foi identificada em 25,0% dos pacientes. Em relação aos 
compartimentos corporais, foi observada depleção muscular, avaliada pela Circunferência Muscular do Braço, em 33,2% da amostra. Quanto ao 
tecido adiposo, observou-se depleção de tecido adiposo 36,2% dos indivíduos. A quimiotoxicidade foi identificada na maioria dos pacientes. A 
toxicidade gastrointestinal foi assim identificada: a náusea foi relatada em 55,7% dos pacientes, o vômito ocorreu em 31,4%, a estomatite ocorreu 
em 22,8% dos indivíduos e a diarreia foi relatada em variados graus em 37,2% dos pacientes. Quanto as alterações laboratoriais, foi possível 
identificar que 75,0% apresentaram hemoglobina baixa, 26,1% plaquetopenia, e 21,4% leucopenia. A náusea foi associada à anorexia (p=0,03) e a 
desnutrição (p=0,01). A estomatite também foi associada a anorexia (p=0,04). A diarreia não foi associada com nenhuma variável. A hemoglobina 
baixa foi associada a desnutrição (p=0,01). CONCLUSÕES: A desnutrição e o risco nutricional foram condições nutricionais prevalentes na amostra, 
e a quimiotoxicidade foi associada a leucopenia, plaquetopenia, náuseas e desnutrição. Portanto é essencial monitorar o paciente oncológico com 
o objetivo de restabelecer o estado nutricional e realizar o manejo adequado dos sintomas associados ao tratamento quimioterápico.
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