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Introdução: Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a nível nacional o câncer de 

estomago é o quarto mais prevalente entre os homens e o quinto entre as mulheres. Na Região 

Norte do país, mais especificamente no estado do Pará e capital Belém a neoplasia gástrica 

ocupa a segunda posição entre os homens e a quarta colocação do tipo de câncer mais 

prevalente entre as mulheres. Para o biênio 2018-2019 o INCA estima 21.290 novos casos de 

câncer de estômago, deste 63,6% novas ocorrências entre os homens e 36,4% entre as 

mulheres¹. Dentre as possíveis causas associadas ao risco aumentado de desenvolver câncer 

de estômago tem-se a infecção por Helicobacter Pylori, seguido por maus hábitos alimentares, 

como ingestão de alimentos ricos em sal, conservantes e defumados, a obesidade, além de 

consumo abusivo do álcool e tabaco². Pacientes oncológicos apresentam diversas alterações 

metabólicas, fisiológicas, além de sociais e emocionais, em virtude do próprio catabolismo 

provocado pela doença, o que vai impactar diretamente na ingestão, digestão e absorção de 

nutrientes dos alimentos, situação que pode levar ao agravamento do quadro geral e também 

ao comprometimento na eficiência da terapêutica a ser abordada, que incluem ressecção 

cirúrgica, quimioterapia e/ou radioterapia³. Em decorrência da necessidade de prestar um 

adequado manejo nutricional a pacientes no ambiente hospitalar foi criada pela Associação 

Brasileira de Nutrição (ASBRAN) em 2014 a ferramenta: Sistematização do Cuidado de 

Nutrição (SICNUT), a qual que visa direcionar o atendimento do profissional nutricionista, a 

fim de prover o cuidado de nutrição do paciente desde o momento da admissão até sua alta 

hospitalar. Objetivos: Relatar a experiência sobre a utilização da ferramenta Sistematização 

do Cuidado de Nutrição a um paciente com neoplasia gástrica em preparo cirúrgico para 

gastrectomia total. Descrição da Experiência: Durante o período de dezoito dias na clínica 

cirúrgica de um hospital de referência em oncologia em Belém-PA, acompanhou-se um 

paciente do sexo masculino, cinquenta e um anos, proveniente de Bragança-PA, casado, 

lavrador, com diagnóstico de neoplasia gástrica. Sem histórico de câncer na família. Ex 

etilista e tabagista há 1 anos, tendo parado após intensificação dos sintomas a seguir descritos. 

No momento da internação paciente referiu que há um ano evolui com histórico de 

epigastralgia, pirose e perda de peso (doze quilos em um ano), associado a episódios de 

diarreia e vômitos. E, disfagia para sólidos, tolerando apenas alimentos na consistência líquida 

há 1 mês. Realizou uma biopsia em abril de 2017 onde foi diagnosticado com 

adenocarcinoma moderadamente diferenciado, com presença de metaplasia intestinal e 

Helicobacter Pylori negativo. Virgem de tratamento, sendo a intervenção cirúrgica proposta 

de gastrectomia total sua primeira performance terapêutica. Após entrada na clínica o 

atendimento tomou como base as orientações descritas no Manual de Orientativo da 

Sistematização do Cuidado de Nutrição, para isto, foi realizada em 24 horas a Triagem de 

Risco Nutricional do paciente, pela Nutritional Risk Screening (NRS 2002) e pela Avaliação 
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Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP), o qual foi avaliado e 

classificado com risco nutricional. E, categorizado com o Nível de Assistência de Nutrição 

(NANs) terciário, sendo um paciente cuja doença de base exige cuidados dietoterápicos 

especializados. Fez-se a Avaliação do Estado Nutricional e Metabólico, negou hipertensão, 

diabetes e/ou alergias alimentares. Relatou rotina alimentar comprometida devido ao seu 

trabalho de lavrador, antes do aparecimento dos sintomas da doença, ficando por muitas horas 

sem se alimentar, em seu hábito alimentar estava bem presente o consumo de farinha, 

alimentos defumados, salgados e em conserva, relatou baixo consumo de frutas, legumes e 

hortaliças e pouca ingestão de água. Pelo exame físico apresentou perda leve de massa 

muscular e tecido adiposo geral. Pela avaliação antropométrica encontra-se eutrófico, onde 

apresentou o peso de 53,5 quilos, altura de 1,67 metros, índice de massa corporal de 19,2 

kg/m² e circunferência do braço de 26 centimetros (%CB 86,9 – desnutrição leve). 

Apresentou perda de peso nos últimos 3 meses, onde pesava 55 quilos, sendo considerada 

uma perda de peso não significativa (%PP 2,72). As frações avaliadas no exame bioquímico 

estavam dentro dos padrões de referência adequados. Após análise geral do paciente ele foi 

diagnosticado com eutrofia, apresentando perda leve de massa muscular e tecido adiposo, 

com ingestão alimentar restrita a alimentos de baixa densidade calórico-proteica no último 

mês. As próximas etapas da sistematização do cuidado de nutrição são a intervenção 

nutricional, seguida pela manutenção de gestão do acompanhamento e por fim a 

comunicação, onde era discutido diariamente com a equipe multidisciplinar o plano 

terapêutico a ser adotado por cada profissional, a padronização desta comunicação era 

realizada pela evolução diária no prontuário. Resultados: A partir das avaliações anteriores 

foram prescritas as necessidades calórico-proteica do paciente com valores de 1755kcal/dia e 

87,75g de proteína/dia, para isto foi utilizado o peso ideal de 58,5 quilos. Foi prescrito dieta 

de consistência líquido-pastosa, conforme tolerância do paciente. Para garantir melhora de 

estado nutricional foi prescrito Terapia de Nutrição Oral de característica hipercalórica e 

hiperproteico, na frequência de 2 vezes ao dia, garantindo o aporte calórico de 400kcal e 22g 

de proteína por dia, correspondendo 22,8% das necessidades energéticas e 25% das 

necessidades proteicas. Após 9 dias de preparação cirúrgica foi submetido a gastrectomia total 

(sendo evidenciado o estadiamento da doença em T4) e reconstrução em Y de Roux, foi 

realizada passagem de sonda nasoenteral (SNE) para alimentação após intervenção 

terapêutica. Iniciou dieta líquidos claros via SNE no 2º dia do pós-operatório (P.O), com 

aporte calórico de 600kcal e proteico de 16g, evoluindo para uma dieta nutricionalmente 

completa no 3º dia do P.O com aporte de 900kcal e 45g de proteína, após observada boa 

tolerância do paciente, o volume da dieta prescrita foi aumentado, ofertando 1500kcal e 75g 

de proteína, sendo alcançado meta calórico-proteica após 4 dias do inicio da alimentação por 

via alternativa, e concomitantemente foi iniciada alimentação de característica líquidos claros 

via oral após 7º dia do P.O em volume reduzido. Após 15 dias da primeira avaliação 

antropométrica (8º dia do P.O) o paciente foi reavaliado e verificado perda de peso de 9,8% 

(5,25kg) e diminuição de 1,7cm na circunferência do braço, evidenciando que o estadiamento 

do tumor (T4), ficar em jejum para exames, e a longa permanência em ambiente hospitalar 

contribui para a perda de peso5. No 9º dia após o P.O o paciente teve alta hospitalar. 

Conclusão: O uso da SICNUT se mostra como uma ferramenta de alta performance para o 

profissional nutricionista clínico hospitalar. As orientações permitem fazer um controle 

qualitativo e quantitativo em todas as etapas do atendimento e acompanhamento nutricional. 

Descritores: Serviço hospitalar de nutrição, Continuidade de assistência ao paciente, 

Neoplasias gástricas. 
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