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Introdução: O câncer caracteriza-se por uma reprodução celular anormal e 

desordenada, e passam a agir de forma independente no organismo. Os pacientes com 

câncer gastrointestinal têm alto risco de desnutrição devido a absorção deficiente dos 

nutrientes no organismo através da síndrome de má absorção e atrofia da mucosa 

gastrointestinal, o que está altamente ligado aos índices de morbimortalidade. 

Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto nutricional em 

pacientes com câncer gastrointestinal em atendimento ambulatorial. Métodos: Trata-se 

de um estudo descritivo, observacional e transversal, realizado no período de Abril a 

Junho de 2019 no ambulatório de nutrição da Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON). A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa do HUJBB, parecer nº 07768819.9.0000.0017. As variáveis coletadas 

foram: sexo, idade, índice de massa corporal (IMC), percentual de perda de peso (%PP) 

circunferência do braço (CB), prega cutânea tricipital (PCT), circunferência muscular 

do braço (CMB). Resultados e Discussão: Foram atendidos 23 pacientes sendo a 

maioria idosos (56,5%) do sexo masculino (60,8%). No que diz respeito a porcentagem 

de perda de peso (%PP), a maioria apresentaram perda de peso grave (58%) seguido por 

perda de peso moderada (23%). Em relação ao IMC, houve o predomínio de desnutrição 

(56,5%) e eutrofia (26,0%). Os achados de CB e PCT foram caracterizados em sua 

maioria por desnutrição, com 69,5% e 65,2% respectivamente. Em relação a CMB 

houve o predomínio de desnutrição (56,5%) seguido por eutrofia (34,7%). A 

desnutrição é um achado frequente em pacientes oncológicos e a morbimortalidade está 

diretamente relacionada com o comprometimento do perfil nutricional desses pacientes, 

sendo que, quando o indivíduo se encontra desnutrido, há maior chance de infecção e 

redução dos resultados almejados com o tratamento. Conclusão: A partir dos dados 

apresentados, observou-se que a maioria dos pacientes apresentavam desnutrição ou 

risco nutricional, ressaltando a importância da adequada intervenção e acompanhamento 

nutricional durante o tratamento, proporcionando a recuperação e manutenção do estado 

nutricional, através da detecção de carências nutricionais, melhorando a qualidade de 

vida e o prognóstico clínico.  
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