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RESUMO 
 

A avaliação do risco nutricional de pacientes oncológicos na prática 
clínica pode ser realizada por meio de parâmetros antropométricos, 
bioquímicos, ou pela avaliação clínica e subjetiva. No entanto, nenhum destes 
métodos é considerado o “padrão ouro”, por apresentarem limitações. O ângulo 
de fase (AF) tem sido considerado um indicador da massa celular corporal e 
um método objetivo de avaliação do estado nutricional. Os pontos de corte para 
o AF, associados a um risco nutricional ainda não foram, porém, determinados. 
O objetivo geral deste estudo foi avaliar a possibilidade de determinar o ponto 
de corte do AF capaz de identificar o risco nutricional em pacientes com câncer 
na pré-radioterapia. O estudo fez-se com pacientes de ambos os sexos, com 
diagnóstico de câncer, encaminhados para radioterapia exclusiva, adjuvante, 
neoadjuvante, combinada ou não a quimioterapia. Foram excluídos os 
pacientes submetidos à radioterapia paliativa. Foram consideradas, para a 
análise, as seguintes variáveis: o AF e o ângulo de fase padronizado (AFP), 
índice de massa corporal (IMC), percentual de perda de peso (% PP), 
circunferência do braço (CB), dobra cutânea tricipital (DCT), circunferência 
muscular do braço (CMB), área muscular do braço (AMB), e as avaliações por 
escore e categórica obtidas através da avaliação subjetiva global produzida 
pelo paciente (ASG-PPP). O coeficiente kappa foi utilizado para testar o grau de 
concordância entre os diagnósticos de risco nutricional obtidos por diferentes 
métodos de avaliação nutricional. Pontos de corte para o AF foram determinados 
por meio das curvas Receiver Operating Characteristic (ROC) para a ASG-PPP 
e para cada um dos indicadores antropométricos. Os fatores prognósticos 
independentes relacionados à sobrevida dos pacientes foram analisados pelo 
método da regressão de Cox. Não se observou nenhuma concordância muito 
boa entre as variáveis estudadas. Somente foi encontrada boa concordância 
entre CB e DCT e concordâncias moderadas entre a CB e a CMB, entre a CB e 
a AMB, entre a CMB e a AMB e entre o %PP e a ASG categórica. As demais 
concordâncias foram tênues ou pobres. Foi possível estabelecer pontos de 
corte do AF, por meio de curvas ROC, para cada um dos critérios de avaliação 
de risco nutricional, exceto para a CMB. Os pontos de corte com maior poder 
de discriminação foram os obtidos a partir do IMC e da avaliação categórica da 
ASG-PPP, com os valores de 5,2 e 5,4 respectivamente. Coincidentemente, o 
diagnóstico obtido por meio destes pontos de corte mostrou significativa 
associação com o risco de óbito nos pacientes estudados. Isto sugere utilizar o 
ponto de corte de 5,2 como critério de identificação de risco nutricional em 
pacientes oncológicos na pré-radioterapia. 

 
Palavras chave: ASG-PPP, avaliação nutricional, ângulo de fase, risco 

nutricional. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
Nutritional risk assessments in clinical practice may be carried out using 

anthropometric and biochemical parameters and through clinical and subjective 
evaluation. However, none of these methods is considered a “gold standard,” as 
they all have their limitations. The phase angle (PA) has been considered an 
indicator of body cell mass and an objective method of assessing nutritional 
status, but cutoff points for the PA associated with a nutritional risk have not 
been determined yet. The aim of this study was to assess the possibility of 
determining the PA cutoff point apt to identify nutritional risk in pre-radiotherapy 
cancer patients. The study was done with cancer patients of both genders sent 
for radiotherapy, that could be either exclusive, adjuvant, neoadjuvant, 
combined or not with chemotherapy. Patients scheduled for palliative radiation 
therapy were excluded. The following variables were considered in the analysis: 
PA and standardized phase angle (SPA), body mass index (BMI), percentage of 
weight loss (% WL), mid-arm circumference (MAC), triceps skinfold thickness 
(TST), mid-arm muscle circumference (MAMC), mid-arm muscle area (MAMA), 
and score and categorical assessments obtained using the Patient-Generated 
Subjective Global Assessment (PG-SGA) form. Kappa coefficient was used to 
test the degree of agreement between the diagnoses of nutritional risk obtained 
from several different methods of nutritional assessment. Cutoff points for the 
PA were determined by means of a Receiver Operating Characteristic (ROC) 
curve for the PG-SGA and for each of the anthropometric indicators. 
Independent prognostic factors related to patient survival were analyzed with 
the Cox regression method. No very good agreements were observed between 
the studied variables. Only MAC and TST showed good agreement, MAC and 
MAMC, MAC and MAMA, MAMC and MAMA, and %WL and categorical PG-
SGA showed moderate agreement. All other agreements were fair or poor. It 
was possible, using ROC curves, to assign cutoff points for all variables, except 
MAMC. The cutoff points with greatest discriminatory power were those 
obtained from BMI and the categorical assessment of PG-SGA, whose values 
were 5.2 and 5.4, respectively. Coincidently, the diagnosis obtained with these 
cutoff points showed a significant association with death risk in the patients 
studied. This suggests that the cutoff point of 5.2 may be a criterion for 
identifying nutritional risk in pre-radiation cancer patients. 

 
Keywords: SGA-PPP, nutritional assessment, phase angle, nutritional 

risk. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O câncer é definido como uma enfermidade crônica, caracterizada pelo 

crescimento descontrolado das células, em decorrência de danos causados ao 

ácido desoxirribonucléico (DNA). A disseminação de células neoplásicas pode 

levar a metástases à distância, interferindo nas funções orgânicas e no 

suprimento sanguíneo das células normais, causando uma variedade de 

complicações e progressiva perda da função dos órgãos (Mahan & Escott-

Stump, 2004; Ulsenheimer et al., 2007; Tartari et al., 2011; Santarpia et al., 

2011). Muitos fatores podem influenciar o desenvolvimento do câncer, 

mediante mutações no material genético das células. Entre eles há os que se 

relacionam a causas externas (meio ambiente, hábitos ou costumes próprios 

de cada ambiente social e cultural), e os que se relacionam a causas internas 

(geneticamente pré-determinadas). O desenvolvimento do câncer é um 

processo que pode ocorrer ao longo de décadas (Bortolon, 2010). 

O câncer é uma das principais causas de morte em todo o mundo, 

estimando-se em 12 milhões os óbitos esperados para o ano de 2030 (World 

Health Organization, 2013). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2014 apontam para a ocorrência 

de aproximadamente 576.000 novos casos de câncer, enfatizando a magnitude 

do problema no país. Os tipos mais incidentes serão, para o sexo masculino, 

os cânceres de pele não-melanoma, os cânceres de próstata, os de traqueia, 

brônquio e pulmão, e os cânceres de cólon e reto. Para o sexo feminino, os 

mais incidentes serão os cânceres de pele não-melanoma, os tumores de 

mama, os cânceres de cólon e reto e os do colo do útero (INCA, 2014). 

A distribuição dos casos novos de câncer entre os estados e capitais das 

cinco regiões do país mostra-se heterogênea. A região Sudeste apresenta a 

maior taxa (299.730 por 100 mil habitantes), seguida pelas regiões Sul 

(116.330 por 100 mil habitantes), Nordeste (99.060 por 100 mil habitantes), 

Centro Oeste (41.440 por 100 mil habitantes) e Norte (20.020 por 100 mil 

habitantes) (INCA, 2014). 

A desnutrição é uma complicação comum em pacientes com câncer. A 

sua incidência varia de 40 a 80 %, para uma prevalência entre 50 a 80%, 
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dependendo do tipo de tumor, da sua localização, do estágio e do tratamento 

empregado (Lis et al., 2012; Arribas et al., 2013). 

Os pacientes com câncer de pâncreas, gastrointestinal ou de cabeça e 

pescoço estão sob maior risco de desnutrição. Os pacientes com câncer de 

mama têm um risco relativamente baixo (Isenring et al., 2004; Tong et al., 

2009). 

Estudos apontam que vinte por cento dos óbitos em pacientes com 

câncer ocorrem devido a complicações consequentes à desnutrição e não pela 

doença propriamente dita (Peres et al., 2004; Paiva et al., 2011; Leuenberger et 

al.,  2010; Gómez Candela et al., 2010). A identificação do risco nutricional em 

pacientes oncológicos tem considerável importância para o estabelecimento de 

uma intervenção nutricional adequada (Gómez Candela et al., 2010). Por esta 

razão é necessário comparar e descrever a eficiência dos diferentes métodos 

de avaliação nutricional.  

Dentre os vários métodos de avaliação nutricional comuns na prática 

clínica tem-se destacado a utilização do ângulo de fase (AF), determinado 

através de análise da bioimpedância elétrica (BIA), como indicador de risco 

nutricional em pacientes com câncer (Kyle et al., 2012), pelas vantagens que o 

método possui. É um método objetivo, rápido e fácil de ser obtido, podendo ser 

aplicado em pacientes com desequilíbrio de fluidos e/ou acamados, que não 

podem ter seu peso e altura corporais medidos (Barbosa-Silva et al., 2003; 

Kyle et al., 2013).  

Porém, não há, na literatura, concordância quanto a um ponto de corte 

do AF que se associa a identificação de pacientes com câncer sob risco 

nutricional, e esta medida tem sido usada como uma ferramenta de avaliação 

nutricional complementar aos demais métodos, sendo preciso identificar um 

ponto de corte que possa classificar pacientes com ou sem risco nutricional 

para um melhor tratamento nutricional destes pacientes (Gupta et al., 2008).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. DESNUTRIÇÃO E CÂNCER 

A desnutrição é o diagnóstico secundário mais comum em pacientes 

com câncer (Toscano et al., 2008). Diversos estudos publicados demonstraram 

grande prevalência de desnutrição entre estes pacientes (Waitzeberg et al., 

2001; Segura et al., 2005; Azevedo et al., 2006;  Dock-Nascimento et al., 2006;  

Ravasco et al., 2006; Conde et al., 2008). 

Entre as consequências da desnutrição estão o aumento do risco de 

complicações, a diminuição da resposta e da tolerância ao tratamento, maior 

risco de infecções, diminuição da qualidade e da expectativa de vida, e 

aumento do tempo de hospitalização e da morbimortalidade (Ferreira et al., 

2013). 

Uma perda de peso maior que 10%, nos seis meses anteriores ao 

diagnóstico, é preocupante e constitui fator de risco independente para menor 

sobrevida (Silva, 2006). 

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento de desnutrição em 

pacientes oncológicos, entre os quais a redução na ingestão energética 

provocada pela diminuição do apetite, por alterações do paladar, por fatores 

psicológicos como ansiedade e medo, pela depressão e/ou pelo 

comprometimento funcional, por alterações metabólicas produzidas pelo tumor 

e por possíveis efeitos colaterais do tratamento (Ikemori et al., 2003; Fonseca 

et al., 2009; Wanderley et al., 2011). 

2.2. ALTERAÇÕES METABÓLICAS MEDIADAS PELO TUMOR 

As principais alterações metabólicas observadas em decorrência da 

doença neoplásica envolvem mudanças no metabolismo dos carboidratos, 

proteínas e lipídios; na produção de citocinas; e na produção de hormônios 

reguladores da ingestão alimentar e do gasto energético (Silva, 2006; Santos et 

al., 2012). 

Células cancerosas utilizam preferencialmente a glicose como substrato 

energético, o que resulta em alterações no metabolismo dos carboidratos e 

proteínas, pelo aumento da gliconeogênese hepática a partir de aminoácidos 

musculares e lactato. No fígado, esses aminoácidos são convertidos em 

glicose, com consequente exacerbação do Ciclo de Cori, balanço nitrogenado 
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negativo e maior consumo de energia pelo organismo, o que induz ao 

acentuado catabolismo muscular e à perda de peso observada nos pacientes 

oncológicos (Silva, 2006; Santos et al., 2012). 

Outra alteração metabólica observada nesses pacientes é a intolerância 

à glicose e a resistência à insulina, que podem culminar com hiperglicemia, em 

consequência da redução na sensibilidade das células β-pancreáticas e dos 

tecidos periféricos (Silva, 2006; Santos et al., 2012). 

Além do aumento do catabolismo muscular, que fornece ao organismo 

os aminoácidos necessários para a gliconeogênese, ocorre também uma 

redução da síntese de proteínas. Esta redução pode resultar da menor 

concentração plasmática de insulina e da menor sensibilidade do músculo 

esquelético a este hormônio; da redução dos níveis de aminoácidos requeridos 

para a síntese proteica; e do aumento do nível sérico do fator indutor de 

proteólise. Nestes indivíduos, a síntese de proteínas de fase aguda a nível 

hepático está aumentada (Silva, 2006; Santos et al., 2012). 

O metabolismo lipídico também é afetado. Há intensa perda de gordura 

corporal, associada à redução da lipogênese e ao aumento da lipólise, por 

inibição da lipase lipoprotéica, pela liberação de fatores tumorais lipolíticos e 

pelo aumento da lipase sensível a hormônio, o que leva à hiperlipidemia (Silva, 

2006; Santos et al., 2012). 

Também é uma consequência do processo de carcinogênese a 

produção de citocinas humorais como as interleucinas 1 e 6, fator de necrose 

tumoral alfa e interferon gama, que se associam à anorexia, ao aumento da 

proteólise e da lipólise e ao estímulo à produção de proteínas de fase aguda, 

com diminuição das proteínas negativas, particularmente da albumina, da pré-

albumina e da transferrina. A desregulação de hormônios como leptina, 

neuropeptídeo Y, grelina e insulina, também pode contribuir para o 

estabelecimento da anorexia, sintoma comumente encontrado nestes pacientes 

(Silva, 2006; Santos et al., 2012). 

Observa-se, ainda, que pacientes com câncer podem apresentar 

aumento no gasto energético, o que resulta em hipermetabolismo que, por sua 

vez, intensifica a perda de peso e o comprometimento do estado nutricional 

(Silva, 2006; Santos et al., 2012). 
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2.3. TIPOS DE TRATAMENTO 

O tipo de tratamento instituído também pode ter influência no estado 

nutricional do indivíduo. Entre as modalidades de tratamento utilizadas, 

destacam-se os procedimentos cirúrgicos, a quimioterapia e a radioterapia, que 

podem ser utilizadas isoladamente ou combinadas, com o fim de maximizar o 

efeito terapêutico (Ulsenheimer et al., 2007). 

2.3.1. Cirurgia 

No tratamento dos tumores sólidos, a cirurgia é a que apresenta maior 

probabilidade de cura, pois é possível a ressecção em bloco de tumor e da 

drenagem linfática com margem cirúrgica adequada, de modo a garantir a 

ressecção de toda carga tumoral locorregional. No entanto, o procedimento 

cirúrgico se associa a um estresse que pode levar ao aumento da taxa 

metabólica, com comprometimento das reservas teciduais. Estas alterações 

acarretam a diminuição da massa corporal, fadiga e deterioração da 

capacidade funcional (Ulsenheimer et al., 2007). 

2.3.2. Quimioterapia 

A quimioterapia é o método que utiliza compostos químicos, chamados 

quimioterápicos, no tratamento de doenças causadas por agentes biológicos, e 

que, quando aplicada ao câncer, é chamada de quimioterapia antineoplásica 

ou quimioterapia antiblástica. É um tratamento sistêmico, que pode ser utilizado 

em combinação com a cirurgia e a radioterapia. De acordo com as suas 

finalidades, a quimioterapia pode ser neoadjuvante, adjuvante, terapêutica e 

paliativa (INCA, 2010a). 

A quimioterapia neoadjuvante é a que se utiliza quando há apenas a 

intenção de diminuir o volume do tumor primário e, assim, tornar possível uma 

cirurgia em tumores muito avançados, ou possibilitar cirurgias menos 

mutilantes (INCA, 2010a). 

A quimioterapia adjuvante é aquela que se segue à cirurgia curativa, 

tendo como objetivo o de esterilizar células residuais locais ou circulantes, com 

o fim de diminuir a incidência de metástases à distância (INCA, 2010a). 

A quimioterapia pode ser também curativa, quando usada para obter o 

controle completo do tumor, como nos casos de doença de Hodgkin, leucemias 
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agudas, carcinomas de testículo, coriocarcinoma gestacional e outros tumores 

(INCA, 2010a). 

A quimioterapia pode ainda ser paliativa, quando não tem nenhuma das 

finalidades descritas acima e é usada apenas para melhorar a qualidade da 

sobrevida do paciente (INCA, 2010a). 

Seja qual for o seu objetivo, a quimioterapia utiliza agentes químicos, 

isolados ou em combinação. Por não possuírem especificidade, os 

medicamentos quimioterápicos não agridem exclusivamente as células 

tumorais, mas também as células normais com características comuns às 

células tumorais, ou seja, uma rápida proliferação devido a alta atividade 

mitótica e a um ciclo celular curto. Dentre os efeitos colaterais da maioria dos 

fármacos antineoplásicos, há muitos que prejudicam as condições nutricionais 

do paciente, gerando deficiências nutricionais ao promoverem anorexia, 

estomatite, mucosite, distúrbios das vias alimentares, alterações do paladar, 

náuseas, vômitos, diarreia, além de aversões a alimentos específicos (Ferreira 

et al., 2008). 

2.3.3. Radioterapia 

A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, mediante 

o emprego de feixes de radiação ionizante. Uma dose pré-calculada de 

radiação é aplicada, durante um determinado tempo, a um volume de tecido 

que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, com o 

menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa das quais se 

fará a regeneração da área irradiada (INCA, 2010b). 

Como a radioterapia é um método de tratamento local e/ou regional, 

pode ser indicada de forma exclusiva ou associada aos outros métodos 

terapêuticos. Em combinação com a cirurgia, a radioterapia poderá ser pré 

(neoadjuvante) ou pós-operatória (adjuvante). Também pode ser indicada 

antes, durante ou logo após a quimioterapia e pode ser paliativa, quando se 

busca a remissão de sintomas como dor intensa, sangramento e compressão 

de órgãos (INCA, 2010b). 

Cada paciente reage de forma diferente a este tratamento e a 

intensidade dos efeitos colaterais depende da dose total, da região e da 

extensão da área irradiada (Silva & Mura, 2007). 
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Na região de cabeça e pescoço a radioterapia pode ter como efeito 

colateral a anorexia, alteração de paladar, boca seca, inflamação da boca e 

gengivas, problemas na deglutição, espasmos na mandíbula ou maxilar, cáries 

ou outras infecções. Quando a região irradiada é o tórax, pode ocorrer infecção 

no esôfago, problemas de deglutição, refluxo esofágico, náuseas e vômitos. Na 

região de abdômen ou pelve a radioterapia pode causar diarreia, náuseas e 

vômitos, inflamação no intestino ou reto e fístulas no estômago ou intestinos 

(Silva & Mura, 2007). 

Sendo assim, o efeito da presença do tumor se soma aos efeitos 

colaterais do tratamento para aumentar o risco nutricional (Ulsenheimer et al., 

2007). 

2.4. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Em pacientes oncológicos, é essencial que a avaliação nutricional seja 

feita no momento do diagnóstico e repetida durante todo o tratamento 

(Leuenberger et al., 2010), com o objetivo de identificar pacientes sob risco 

nutricional ou com algum grau de desnutrição, para que se possa traçar um 

plano de suporte nutricional adequado e monitorar sua eficácia (Ryu & Kim, 

2010). 

A avaliação deve ser simples, de baixo custo, reprodutível e fornecer 

informações diretas sobre o distúrbio nutricional investigado. Um dos maiores 

desafios atuais em nutrição clínica é determinar o melhor método para a 

identificação de pacientes sob risco nutricional (Cardinal, 2008; Cardinal et al., 

2010). 

Esta avaliação nutricional, na prática clínica, pode ser realizada por meio 

de parâmetros antropométricos, bioquímicos, clínicos e subjetivos (Wanderley 

et al., 2011). No entanto, nenhum dos métodos supracitados é considerado 

como “padrão ouro” por apresentarem, todos eles, limitações, sendo a mais 

significativa o fato de serem influenciados por fatores independentes do estado 

nutricional (Pereira Borges et al., 2009). Testes precisos, considerados padrão 

ouro para avaliação da composição corporal, como diluição de trítio ou 

radioisótopos, pesagem hidorstática e a absorção de dupla energia (DEXA) tem 

seu uso limitado devido ao custo e a pouca praticidade dos métodos, ficando 

restritos a ambientes de pesquisa (Correia, 1999; Rezende et al., 2007).  
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2.4.1. Antropometria  

É um método simples, de baixo custo, não invasivo, sendo definida 

como uma série de técnicas de mensuração sistematizadas que expressam 

quantitativamente as dimensões do corpo (Cardinal, 2008; Waitzberg et al., 

2012). 

Como componentes da avaliação antropométrica temos o peso, a altura 

e o Índice de Massa Corporal (IMC). Este último componente estabelece uma 

relação entre os dois primeiros, sem avaliar, no entanto, os compartimentos 

corporais separadamente. Temos também as dobras cutâneas e as 

circunferências corporais, que consistem em um método indireto capaz de 

estabelecer, respectivamente, a quantidade de gordura e massa muscular 

corporal (Pereira Borges et al., 2009). 

A antropometria não identifica alterações nutricionais em períodos curtos 

de tempo, nem a deficiência específica de um nutriente. Além disso, o estado 

de hidratação pode influenciar significativamente a avaliação antropométrica 

(Oliveira et al., 2010). 

Os pacientes classificados conforme o IMC como sendo eutróficos, com 

sobrepeso ou obesos podem ter uma redução de massa muscular que é 

mascarada pelo excesso de gordura corporal. É a magnitude da perda da 

massa magra que resulta na morbidade e na mortalidade associadas à 

desnutrição (Bauer et al., 2002; Bauer & Capra, 2003; Isering et al.,2003). Por 

esta razão, a adoção do IMC como padrão único de classificação do estado 

nutricional pode resultar em avaliações imprecisas e a um diagnóstico incorreto 

cujas possíveis consequências serão intervenções terapêuticas errôneas 

(Nunes et al., 2009). 

Ao longo da última década, tem havido um crescente reconhecimento da 

importância clínica da sarcopenia, especialmente em pacientes oncológicos. A 

sarcopenia se caracteriza por uma tríade constituída por perda progressiva da 

massa muscular, da força muscular e do desempenho físico. A sarcopenia não 

está necessariamente relacionada a uma perda de peso significativa ou súbita, 

mas é tida como um indicador de mau prognóstico no câncer, associando-se a 

um pior desempenho, à redução de sobrevida e a um aumento do risco de 

toxicidade durante a quimioterapia (Baracos et al., 2010; Collins et al., 2014). 
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A obesidade sarcopênica foi identificada como um fator preditivo de 

menor sobrevida no câncer de mama (Villasenor et al., 2012) e do pâncreas 

(Tan et al., 2009) e de toxicidade e progressão do tumor em pacientes com 

câncer de mama em tratamento quimioterápico (Prado et al., 2009). 

2.4.2. Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Pa ciente (ASG-PPP) 

A Avaliação Subjetiva Global (ASG) é um questionário que avalia o 

estado nutricional a partir da combinação de fatores como perda de peso, 

alterações na ingestão alimentar, sintomas gastrintestinais, alterações 

funcionais e exame físico do paciente. De acordo com as alterações que se 

observam nestes parâmetros, o paciente será classificado em categorias, 

sendo a categoria A a dos pacientes bem nutridos, B a daqueles com 

desnutrição suspeita ou moderada, e C a dos gravemente desnutridos 

(Gonzalez et al., 2010; Leuenberger et al., 2010; Santos et al., 2012). 

Uma das principais diferenças entre a ASG e a antropometria está em 

que a primeira inclui não apenas as alterações da composição corporal, mas 

também as alterações funcionais do paciente, possibilitando a identificação 

precoce dos pacientes sob risco nutricional (Santos et al., 2012). 

A ASG tem sido considerada como um critério para validar os novos 

métodos de avaliação nutricional e triagem (Barbosa e Silva, 2008). Dá 

resultados facilmente reprodutíveis e mostra pouca variabilidade entre os 

observadores (Santos et al., 2012). 

As limitações da ASG relacionam-se à monitoração da evolução dos 

pacientes, prejudicada pelos seus critérios qualitativos e pelo fato de que a sua 

precisão diagnóstica depende da experiência do observador (Gonzalez et al., 

2010; Santos et al., 2012). 

A Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) é 

uma adaptação da ASG clássica que inclui itens especificamente 

desenvolvidos para atender às características dos pacientes oncológicos 

(Gonzalez et al., 2010). Pode ser realizada em pacientes hospitalizados e 

também naqueles em acompanhamento ambulatorial (Segura et al., 2005). 

Parece ser o método mais sensível e completo para avaliação nutricional 

destes pacientes, abordando simultaneamente as mudanças de peso, os 

sintomas decorrentes do próprio do tumor ou do seu tratamento, a capacidade 
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funcional, os componentes de estresse metabólico e o exame físico (Barbosa-

Silva, 2008; Shim et al., 2013). 

Nesta avaliação, o próprio paciente é o responsável por completar a 

primeira parte do questionário e a equipe de atendimento (médico, enfermeiro 

ou nutricionista) a segunda (Ulsenheimer et al., 2007). 

A ASG-PPP tem a vantagem, quando comparada à ASG clássica, de 

resultar em um escore que permite a priorização dos pacientes que necessitam 

tratamento mais urgente, facilitando assim a utilização mais eficaz dos recursos 

(Bauer et al., 2002). Ela pode ser utilizada como um instrumento mais objetivo 

para demonstrar melhora resultante da intervenção nutricional realizada, pois 

as alterações do escore podem ser utilizadas para detectar mudanças súbitas 

do estado nutricional. Sendo assim, um paciente avaliado a intervalos 

semanais pode ser classificado duas vezes seguidas como moderadamente 

desnutrido, mas as diferenças dos seus escores já podem estar refletindo 

mudanças clínicas importantes, ainda que dentro da mesma classificação 

categórica (Isering et al., 2003; Gonzalez et al., 2010). 

2.4.3. Bioimpedância elétrica (BIA) 

A desnutrição pode ser detectada precocemente por alterações das 

membranas celulares e do equilíbrio dos líquidos corporais, que precedem as 

alterações das medidas antropométricas. Estas alterações precoces podem ser 

detectadas e analisadas pela bioimpedância elétrica (BIA) (Paiva et al., 2011). 

A BIA é um método simples, rápido, indolor e não invasivo, que tem sido 

validado para a avaliação da função celular, composição corporal e estado 

nutricional em diferentes tipos de pacientes, incluindo doentes com câncer 

(Murillo et al., 2007; Sheunemann et al., 2008). 

A BIA baseia-se na medida da resistência total do corpo à passagem de 

uma corrente elétrica de baixa amplitude (800 mA) e alta frequência (50 KHz), 

mensurando propriedades como impedância (Z), resistência (R), reatância (Xc) 

e o ângulo de fase (AF) (Kyle et al., 2004). 

A resistência, medida que reflete a oposição à passagem da corrente 

elétrica pelo corpo, é inversamente proporcional à quantidade de líquidos. No 

corpo humano, os tecidos magros são altamente condutores, por conterem 

grande quantidade de água e eletrólitos, representando, portanto, um meio de 
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baixa resistência elétrica. Já a gordura e os ossos, por apresentarem pequena 

quantidade de água e eletrólitos, caracterizam-se como maus condutores de 

corrente elétrica e, assim, como meios de alta resistência (Kyle et al, 2004). A 

reatância, por sua vez, é a oposição ao fluxo da corrente elétrica causada pela 

capacitância das membranas celulares. A reatância pode variar em resposta a 

alterações da integridade, função e composição das membranas celulares, 

sendo entendida como um indicador da quantidade de massa celular corpórea 

ou massa magra (Barbosa Silva et al, 2005). 

Para determinar a composição corporal através da BIA são necessárias 

equações de regressão ajustadas para sexo, etnia, idade, peso, altura e nível 

de atividade física (Eickemberg et al., 2011). Portanto, a utilização da BIA pode 

estar limitada em algumas situações (Paiva et al., 2011) como, por exemplo, 

em pacientes fora da faixa de IMC entre 16 e 34 kg/m², com desequilíbrio de 

fluidos e eletrólitos e anormalidades na forma do corpo, como edema nas 

extremidades ou ascite (Barbosa-Silva & Barros, 2005a; Norman et al., 2008; 

Norman et al., 2012). 

O AF é um parâmetro obtido por meio da relação entre medidas de R e 

Xc, sendo calculado diretamente pela equação: 

                 AF =  arco-tangente Xc x 180º 

                                  R                π 

 

O AF tem a vantagem de poder ser utilizado mesmo naqueles pacientes 

que possuem alterações dos líquidos corporais ou naqueles em que o peso 

corporal não pode ser medido, ampliando assim a aplicabilidade da BIA na 

prática clínica (Eickemberg et al., 2011). 

O AF tem sido interpretado como um indicador da integridade das 

membranas e da normalidade da distribuição de água entre os espaços intra e 

extracelular. Por ser considerado preditor de massa celular, o AF tem sido 

utilizado como um indicador nutricional em adultos e crianças. Seus valores 

podem variar de 0 a 90 graus, sendo que um indivíduo saudável pode 

apresentar valores aproximados de AF entre 4 a 10 graus (Barbosa-Silva et al., 

2005). Os baixos valores associam-se a morbidade e mortalidade 

(Sheunemann et al., 2008; Santarpia et al., 2009). 
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Diversos estudos apontam o AF como um preditor de sobrevida em 

diferentes situações clínicas, como a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (Ott et al., 1995; Schwenk et al., 2000), cirrose hepática (Selberg & 

Selberg, 2002), doença pulmonar obstrutiva crônica (Faisy et al., 2000), 

hemodiálise (Maggiore at al., 1996), sepse (Schwenk et al., 1998), cirurgia 

gastrointestinal (Barbosa Silva & Barros 2005b) e pacientes críticos (Mattar, 

1996). O AF também prevê a sobrevida de portadores de vários tipos de 

câncer, como cânceres de pulmão (Toso, 2000; Gupta et al., 2009), colorretais 

(Gupta et al., 2004a), pancreáticos (Gupta et al., 2004b) e de mama (Gupta et 

al., 2008). 

Estes estudos criaram categorias de risco de AF, utilizando diferentes 

valores de corte com base em quartis da amostra, com uma validade externa 

baixa. Por esta razão, tem sido proposta, para tornar os estudos comparáveis, 

a padronização do AF a partir de valores da população saudável, de acordo 

com sexo e a idade (Paiva et al., 2011). 

A relação do AF com outros marcadores do estado nutricional ainda está 

em discussão, sendo importante estudá-lo com maior profundidade (Barbosa-

Silva & Barros, 2005; Cardinal et al., 2010; Eickemberg et al., 2011; Sampaio, 

2012). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Determinar um ponto de corte da medida do ângulo de fase capaz de 

identificar o risco nutricional em pacientes com câncer na pré-radioterapia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar métodos de avaliação nutricional utilizados em pacientes 

oncológicos, medindo o grau de concordância entre eles. 

Determinar fatores prognósticos independentes de sobrevida dos pacientes, 

conforme cada uma das variáveis e cada um dos pontos de corte encontrados 

na medida do ângulo de fase. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

O presente estudo é classificado como observacional, seccional cruzado 

e prospectivo. 

4.2. AMOSTRAGEM 

Participaram deste estudo 93 pacientes de ambos os sexos, maiores de 

18 anos, provenientes de Hospitais da rede SUS e do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (HUPE/UERJ), encaminhados para radioterapia ambulatorial na 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia deste último 

hospital (UNACON/HUPE). Todos os pacientes tinham diagnóstico 

histopatológico, estadiamento e indicação de tratamento. Os dados coletados 

para este estudo fazem parte da rotina de diagnóstico de risco nutricional do 

Ambulatório de Nutrição Oncológica do UNACON/HUPE. A coleta dos dados 

realizou-se entre maio e novembro de 2009. 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do HUPE 

(Nº 2553 CEP/HUPE) (APÊNDICE 9.1), que autorizou a utilização dos dados 

para realização deste estudo (APÊNDICE 9.2). Todos os pacientes assinaram 

termo de consentimento livre e esclarecido, antes da sua inclusão no estudo 

(APÊNDICE 9.3). 

4.3. EQUIPE ENVOLVIDA 

 A coleta de dados foi realizada pelas nutricionistas Rachel Souza 

Thompson Motta (pesquisadora responsável), Ivany Alves Castanho, MSc, e 

Eliane Salzano (colaboradora). A análise estatística foi realizada em conjunto 

com o Prof. Dr. Luis Guillermo Coca Velarde, PhD. 

4.4. COLETA DE DADOS 

 Foi agendada a primeira consulta nutricional, feita anteriormente à 

primeira aplicação da radioterapia, pessoalmente ou por contato telefônico.  

Nesta primeira consulta  foram coletados os dados, posteriormente registrados 

em um formulário eletrônico. Constavam deste formulário informações gerais 
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sobre cada paciente, como história clínica, avaliação nutricional 

antropométrica, ASG-PPP e avaliação por BIA (APENDICE 9.4). 

4.4.1 Critérios de Inclusão/Exclusão 

Para participarem do estudo, os pacientes tinham necessariamente de 

estar agendados no programa de radioterapia, podendo esta ser exclusiva, 

neoadjuvante, adjuvante, combinada ou não a quimioterapia. Foram excluídos 

os pacientes com programação de radioterapia paliativa. 

4.5. VARIÁVEIS ESTUDADAS 

As variáveis consideradas no estudo foram obtidas através da avaliação 

antropométrica por BIA e ASG-PPP como descrito a seguir.  

4.5.1. Variáveis obtidas através da avaliação antro pométrica 

O peso atual (em Kg) (PA) foi aferido utilizando-se uma balança de 

plataforma (Filizola, modelo Brasil) com capacidade para até 150 kg. Para a 

aferição da altura (em cm) foi utilizado um estadiômetro Standard Sanny ii, 

(0,80 a 2,20 m), estando o paciente avaliado de pé, descalço, com o corpo em 

posição anatômica e a cabeça paralela ao solo, de acordo com o Plano de 

Frankfurt (Lohman et al., 1988). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado 

através da razão: peso (Kg)/ altura (m2). Para a classificação do IMC foram 

utilizados os pontos de corte estabelecidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 1995 (World Health Organization, 1995). Para análise 

estatística foram considerados sob risco nutricional os pacientes com IMC 

≤18,5 kg/m2. 

Para ajuste do peso de pacientes com edema de extremidades foi 

utilizada a estimativa de acréscimo de peso nos casos de edema (Quadro 1). 

 

Quadro 1- Estimativa de acréscimo de peso nos casos de edema. 
Edema Excesso de peso hídrico 

 + Tornozelo 1 Kg 
 ++ Joelho 3 a 4 Kg 

 +++ Raiz da coxa 5 a 6 Kg 
 ++++ Anasarca 10 a 12 Kg 

Fonte: Duarte & Castellani, 2002. 
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Para avaliar o impacto da doença sobre a perda de peso, foi calculada a 

perda de peso involuntária por meio da fórmula: 

 

                              % Perda de peso = (PH – PA) x 100 

PH 

Onde PA é o peso atual e PH o peso habitual, ou seja, o peso corporal 

anterior à doença. O resultado foi interpretado conforme o Quadro 2, sendo 

considerados sob risco nutricional os pacientes que apresentaram perda de 

peso maior que 10% em 6 meses. 

 

Quadro 2- Significância da redução de peso corporal em relação ao tempo. 
Tempo Perda significativa (%) Perda grave (%) 

1 semana 1-2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn et al, 1977. 

 

A circunferência muscular do braço (CMB) e a área muscular do braço 

(AMB)  foram obtidas a partir dos valores da circunferência do braço (CB) e da 

dobra cutânea tricipital (DCT), segundo as fórmulas sugeridas por Frisancho 

em 1974 (Frisancho, 1974): 

 

CMB = CB – [π x (DCT ÷ 10)] 

 

AMB = [CB – (DCT x π) ] ² 

4 x π 

A CB foi medida com fita métrica de poliuretano com extensão de dois 

metros, dividido em centímetros e subdividido em milímetros. A CB foi aferida 

no ponto médio entre a ponta do processo acromial da escápula e o olecrano 

da ulna do braço esquerdo, que estava relaxado no momento da medição. A 

DCT foi medida com o auxílio de um adipômetro Lange®, conforme descrito por 

Heymsfield e colaboradores (1999). A DCT foi aferida segurando a pele e o 

tecido subcutâneo 1 cm acima do ponto médio entre a ponta do processo 
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acromial da escápula e o olecrano da ulna. A prega estava paralela ao maior 

eixo do braço esquerdo, na face posterior, com o mesmo relaxado e na vertical 

(Heymsfield et al., 1999). 

Para o cálculo do percentual de adequação destas variáveis foram 

utilizados os percentis 50 para sexo e idade preconizados por FRISANCHO  

em 1990 (Frisancho, 1990) e pelo NHANES III (McDowell et al., 2009) e 

realizada a classificação segundo Blackburn e Thornton (Blackburn & Thornton, 

1979). Foram considerados sob risco nutricional os pacientes com adequação 

menor que 90%. 

4.5.2. Variáveis obtidas através da Bioimpedância e létrica (BIA) 

A BIA foi realizada através do aparelho tetrapolar Biodynamics, modelo 

450, no mesmo momento das medidas antropométricas e da ASG-PPP, pela 

manhã, em jejum, seguindo os critérios definidos por Heyward & Storlaczyl 

(Heyward & Stolarczyl, 2000). Estes critérios são os seguintes: ausência de 

exercício físico por pelo menos 12 horas antes do teste, ausência de diurese 

por pelo menos de 30 minutos antes do teste, não consumo de álcool por pelo 

menos 48 horas antes do teste; ausência de marca-passo, ausência de 

ingestão de alimentos ou água por pelo menos quatro horas antes do teste e 

ambiente refrigerado, com temperatura máxima de 25°C. 

Os pacientes foram postos descalços, sem meias, com roupa leve, sem 

relógios ou pulseiras, em posição supina em mesa não condutora de corrente 

elétrica, com as pernas afastadas e os braços separados do corpo com 

angulação aproximada de 45º. 

Os eletrodos distais foram colocados na base do dedo médio do pé 

direito e na base do dedo médio da mão direita, sendo as áreas de contato 

limpas com álcool imediatamente antes sua da colocação. Os eletrodos 

proximais foram colocados um pouco acima da linha da articulação do 

tornozelo direito, entre os maléolos medial e lateral, e acima da articulação do 

punho direito, coincidindo com o processo estilóide. Os eletrodos eram 

descartáveis. Uma corrente elétrica interceptiva (800µA e 50 KHZ) foi aplicada 

aos eletrodos distais, instalados na mão e no pé (no lado direito do corpo) e a 

queda da corrente elétrica foi detectada pelos eletrodos proximais do pulso e 

do tornozelo, obtendo-se assim a resistência e a reatância. Os resultados 
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foram impressos pelo aparelho, mostrando os vetores da impedância e 

composição corporal. 

Ângulo de Fase: Os parâmetros de resistência e reatância foram 

utilizados para cálculo do ângulo de fase (AF). O cálculo foi realizado a partir 

da relação trigonométrica direta entre os valores obtidos para a reatância e 

resistência, conforme a equação descrita abaixo: 

 

 AF =  arco-tangente Xc x 180º 

                                R                π  

Onde, Xc é a reatância, R é a resistência e π é a constante 3,14. 

Ângulo de fase padronizado: A padronização do AF foi realizada, 

utilizando-se os valores de referência para sexo e idade da população 

americana (Barbosa-Silva et al., 2005), através da seguinte equação: 

 

AFP= AF observado – AF médio para sexo e idade 
             

Desvio padrão do AF para o sexo e idade 

 

Foram considerados sob risco nutricional os pacientes com valor abaixo 

de –1,65, valor este apontado como o limite mínimo aceitável para uma 

população saudável (Paiva et al., 2010). 

4.5.3. Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Pa ciente 

A avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente (AGS-PPP) foi 

obtida por meio de um questionário desenvolvido por Ottery (Ottery, 1996), cuja 

primeira parte é respondida pelo paciente com auxílio do pesquisador, sendo a 

segunda respondida pelo próprio pesquisador (ANEXO I). Em 2010 foi validada 

a versão em Português (Gonzalez  et al., 2010). 

Esta avaliação possibilita a classificação do estado nutricional em 

categorias, sendo A, bem nutrido, B, moderadamente desnutrido ou suspeito 

de desnutrição e C gravemente desnutrido. A avaliação possui como 

característica principal a obtenção do risco nutricional sob a forma de um 

escore numérico, dando origem a diferentes níveis indicativos de intervenção 

nutricional (Gonzalez et al., 2010). 
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A obtenção de maiores escores indica maior risco nutricional: 

• 0-1: Não é necessária a intervenção nutricional; 

• 2-3: É necessária a educação dos pacientes e dos familiares pelo 

nutricionista, enfermeiro ou outro profissional, com intervenção 

farmacológica de acordo com o inquérito dos sintomas e exames 

laboratoriais. 

• 4-8: É necessária a intervenção pelo nutricionista, juntamente com a 

enfermeira ou o médico, tal como indicado pelo inquérito dos 

sintomas. 

• ≥9: Há necessidade crítica de intervenção, pelo manuseio dos 

sintomas e/ou opções de intervenção nutricional. 

Foram considerados sob risco nutricional os pacientes classificados 

como B ou C e os pacientes com pontuação maior ou igual a 4, pelo escore 

numérico (Gonzalez et al., 2010). 

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A descrição da amostra foi feita através de percentagem, média e 

desvio-padrão. 

O coeficiente kappa foi utilizado para testar o grau de concordância no 

diagnóstico de risco nutricional entre os diferentes métodos de avaliação 

nutricional. Este índice mede o grau de concordância ajustando o efeito do 

acaso na proporção observada de concordância. Seus valores podem variar de 

1 (equivalente a uma concordância perfeita) a -1 (concordância pior que a 

devida ao acaso). Valores iguais ou próximos a zero indicam que não há 

concordância melhor que a devida ao acaso. Na interpretação dos valores de 

kappa foram utilizados os seguintes critérios: k < 0,20 - concordância pobre; 

0,21 ≤ k ≤ 0,40 - concordância tênue; 0,41 ≤ k ≤ 0,60 - concordância moderada; 

0,61 ≤ k ≤ 0,80 - concordância boa; k > 0,80 - concordância muito boa (Altman, 

1991). 

Os pontos de corte para o AF, obtidos a partir dos indicadores 

antropométricos e da ASG-PPP, foram determinados por meio das curvas 
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Receiver Operating Characteristic (ROC), frequentemente utilizadas para 

determinação de pontos de corte em testes diagnósticos ou de triagem 

(Erdreich & Lee, 1981). 

Um gráfico de curva ROC ilustra a sensibilidade e especificidade de 

cada um dos possíveis pontos de corte de um teste diagnóstico cuja escala é 

contínua (Cerda & Cifuentes, 2012). 

A sensibilidade é definida como a probabilidade que tem o teste sob 

investigação de fornecer um resultado positivo, dado que o indivíduo seja 

realmente portador da enfermidade. A especificidade é definida como a 

probabilidade que tem o teste de fornecer um resultado negativo, dado que o 

indivíduo esteja livre da enfermidade (Martinez et al.,  2003). 

O verdadeiro estado de cada indivíduo, doente ou não, é determinado 

por testes de referência (Martinez et al., 2003) que, no caso deste estudo, 

foram os indicadores antropométricos (IMC, CB, DCT, %PP, CMB, AMB) e a 

ASG-PPP (escore numérico e classificação categórica). Para cada um destes 

testes foi gerada uma curva ROC. 

A curva ROC se constrói com base na união de diferentes pontos de 

corte, sendo o eixo dos Y correspondente à sensibilidade (proporção de 

verdadeiros positivos sobre total de pacientes enfermos) e o eixo dos X a 1-

especificidade (proporção de falsos positivos sobre total de pacientes sadios), 

para cada um dos pontos. Ambos os eixos incluem, como no exemplo a seguir, 

valores entre 0 e 1 (0% a 100%) (Cerda & Cifuentes, 2012): 

 

 

O ponto de corte que determina a sensibilidade e a especificidade mais 

altas é aquele que apresenta o maior índice de Youden, calculado a partir da 

seguinte fórmula: sensibilidade+especificidade-1. Graficamente este ponto 
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corresponde àquele que, na curva ROC, está mais próximo ao ângulo superior 

esquerdo do gráfico (ponto 0,1) (Cerda & Cifuentes, 2012). 

A capacidade discriminativa de um teste diagnóstico reflete a sua 

capacidade de distinguir entre pacientes sadios de enfermos. Para isso, o 

parâmetro a ser estimado na curva ROC é a área sob a curva. Esta área indica 

quão bom é o teste em discriminar pacientes com e sem a enfermidade em 

questão, ao longo de toda uma gama de possíveis pontos de corte (Cerda & 

Cifuentes, 2012). 

Como referência, é traçada uma reta entre o ponto 0,0 e o ponto 1,1, 

chamada de diagonal de referência ou linha de não discriminação. Essa linha 

descreve o que seria a curva ROC de um teste diagnóstico incapaz de 

discriminar entre pacientes sadios e enfermos, pois os pontos de corte que a 

compõem determinam sempre a mesma proporção de verdadeiros positivos e 

falsos positivos. Ou seja, a linha diagonal indica uma classificação aleatória, ou 

um sistema que seleciona aleatoriamente as saídas como positivas ou 

negativas, tal como ocorre quando jogamos uma moeda para cima e 

esperamos por cara ou coroa. Um teste diagnóstico terá maior capacidade 

discriminativa à medida que seus pontos de corte tracem uma curva ROC o 

mais longe possível da linha de não discriminação, ou seja, o mais perto 

possível do lado esquerdo superior do gráfico (Cerda & Cifuentes, 2012). 

Como os eixos do gráfico adotam valores entre 0 e 1 (0% a 100%), 

delimita-se um quadrado de área igual a 1, sendo então a área abaixo a linha 

de não discriminação igual a 0,5, pois a mesma divide o quadrado da área em 

duas metades iguais. Um teste totalmente incapaz de discriminar indivíduos 

doentes e sãos teria uma área sob a curva de 0,5 (Cerda & Cifuentes, 2012). 

Sendo assim, foram determinadas as áreas sob a curva e os seus 

intervalos de confiança a 95%. Quanto maior a área sob a curva, maior o poder 

de discriminação do AF, sendo que o IC95% não deve incluir o valor 0,50. 

Foi realizada a análise de regressão de Cox para determinar fatores 

prognósticos independentes de sobrevida dos pacientes, conforme cada uma 

das variáveis e cada um dos pontos de corte encontrados na medida do ângulo 

de fase. Esta análise é feita levando-se em consideração o tempo entre a 

entrada de um sujeito no estudo até o acontecimento de um evento 

subsequente, que no caso deste estudo foi o óbito do paciente. 



31 
 

Para o conhecimento da data de óbito dos pacientes foi consultado o 

banco de dados do HUPE e realizado contato telefônico com pacientes e 

familiares.  

Um modelo de regressão de Cox é uma técnica estatística que explora a 

relação entre a sobrevida de um paciente e diversas variáveis explanatórias 

simultaneamente, podendo-se predizer separadamente os riscos de óbito em 

função das diferentes variáveis estudadas. A regressão de Cox tem se 

demonstrado um modelo muito útil no estudo de fatores prognósticos, pois 

avalia o efeito conjunto das variáveis independentes na sobrevida de um 

indivíduo (Ferreira, 1999). 

Para fins de significância estatística, o valor de alfa foi estipulado em 5% 

(p<0,05). 
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5. RESULTADOS 
 
 Participaram deste estudo 93 pacientes portadores de câncer, sendo 67 

do sexo masculino (72%) e 26 do sexo feminino (28%). 

Considerando toda a amostra, 53,8% (n=50) foram indicados para 

radioterapia adjuvante, 39,8% (n=37) para radioterapia exclusiva e 6,4 % (n=6) 

para radioterapia neo-adjuvante. 

O câncer de próstata foi o mais frequente entre os pacientes do sexo 

masculino, com um percentual de 52,2%, enquanto que entre as pacientes do 

sexo feminino o tipo de câncer mais encontrado foi o de mama (38,5%) (Tabela 

1). 

Tabela 1: Tipos de neoplasia segundo gênero 
Gênero Tipos de 

neoplasia 
Frequência Percentual 

(%) 
Homens  67 100 
 Próstata 35 52,2 
 Orofaringe 14 20,9 
 Reto 8 11,9 
 Hematológico 4 6 
 Bexiga 1 1,5 
 Esôfago 1 1,5 
 Testículo 1 1,5 
 Pulmão 1 1,5 
 Ósseo 1 1,5 
  Neurológico 1 1,5 
Mulheres  26 100 
 Mama 10 38,5 
 Ginecológico 6 23,1 
 Colo-retal 3 11,5 
 Orofaringe 2 7,7 
 Hematológico 2 7,7 
 Uretra 1 3,8 
 Pulmão 1 3,8 
  Neurológico 1 3,8 

 

As características da população do estudo encontram-se na Tabela 2, 

onde se observa que os pacientes tinham, em média, 62 anos, e que se 

encontravam, segundo IMC, na faixa de sobrepeso, embora sob risco 

nutricional segundo o escore médio das ASG-PPP. 
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Tabela 2: Características da população do estudo, n=93.   
Variável Média e Desvio Padrão 

Idade (anos) 62 ± 12,74 
IMC (kg/m²) 25,95 ± 4,11 
%PP (%) 0,37 ± 17,58 
CB (cm) 29,83 ± 4,04 
DCT (mm) 16,85 ± 7,27 
CMB (cm) 24,53 ± 3,29 
AMB (cm²) 39,77 ± 12,3 
ASG-PPP escore (pontos) 4 ± 4 
AF (º) 5,95 ± 1,00 
AFP -1,04 ± 0,98 
IMC= índice de massa corporal; %PP= percentual de perda de peso; CB= circunferência do 
braço; DCT= dobra cutânea tricipital; CMB= circunferência muscular do braço; AMB= área 
muscular do braço; ASG-PPP= avaliação subjetiva global produzida pelo paciente; AF=ângulo 
de fase; AFP= ângulo de fase padronizado. 

 
De acordo com a avaliação categórica da ASG-PPP, 88,2% (n=82) dos 

pacientes da amostra estavam bem nutridos e 11,8% (n=11) tinham 

desnutrição moderada ou risco de desnutrição. Não foram encontrados 

pacientes com desnutrição severa. 

Os pacientes apresentaram, segundo as variáveis do estudo, diferentes 

percentuais de risco nutricional (Tabela 3). De acordo com o IMC, apenas 4,3% 

(n=4) dos pacientes estavam sob risco nutricional, sendo que, para os demais 

métodos de avaliação nutricional, este percentual variou de 11,8% (n=11) para 

a ASG-PPP categórica até 60,5% (n=49) para a AMB. 

Tabela 3: Risco Nutricional segundo as variáveis do estudo 
  Risco Nutricional   

Variável Sim Não n 
  Frequência Percentual(%) Frequência Percentual(%)   

IMC 4 4,3 89 95,7 93 
%PP 16 17,2 77 82,8 93 
CB 28 30,1 65 69,9 93 
DCT 24 26,1 68 73,9 92 
CMB 42 45,7 50 54,3 92 
AMB 49 60,5 32 39,5 81 
ASG escore 38 40,9 55 59,1 93 
ASG categórica 11 11,8 82 88,2 93 
AFP 21 22,6 72 77,4 93 
IMC= índice de massa corporal; %PP= percentual de perda de peso; CB= circunferência do braço; DCT= 
dobra cutânea tricipital; CMB= circunferência muscular do braço; AMB= área muscular do braço; ASG-
PPP= avaliação subjetiva global produzida pelo paciente; AF=ângulo de fase; AFP= ângulo de fase 
padronizado. 
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A tabela 4 demonstra a concordância do diagnóstico de risco nutricional 

entre as diversas variáveis do estudo, segundo os coeficientes kappa. Não se 

encontrou concordância muito boa entre nenhuma das variáveis. A única 

concordância boa foi a que se observou entre a CB e a DCT (k=0,62). 

Observou-se uma concordância moderada entre a CB e a CMB (k=0,51); entre 

a CB e AMB (0,49); entre a CMB e a AMB (k=0,48); e entre o percentual de 

perda de peso e a ASG categórica (k=0,46). As demais concordâncias foram 

tênues ou pobres. 

Tabela 4: Concordância do diagnóstico de risco nutricional entre as variáveis do 
estudo segundo Coeficientes kappa (k). 

  IMC %PP CB DCT CMB AMB 
ASG 

escore 
ASG 

categórica AFP 
IMC X 0,26 0,19 0,23 0,07 0,05 0,12 0,36 0,09 
%PP X X 0,20 0,26 0,12 0,09 0,23 0,46 0,18 
CB X X X 0,62 0,51 0,49 0,30 0,10 0,14 
DCT X X X X 0,34 0,25 0,24 0,14 0,14 
CMB X X X X X 0,48 0,11 0,04 0,11 
AMB X X X X X X 0,16 0,10 0,09 
ASG escore X X X X X X X 0,27 0,25 
ASG categórica X X X X X X X X 0,26 
AFP X X X X X X X X X 

k < 0,20 - concordância pobre; 0,21 ≥ k ≤ 0,40 - concordância tênue; 0,41 ≥ k ≤ 0,60 - concordância 
moderada; 0,61  ≥  k ≤ 0,80 - concordância boa; k > 0,80 - concordância muito boa; IMC= índice de massa 
corporal; %PP= percentual de perda de peso; CB= circunferência do braço; DCT= dobra cutânea tricipital; 
CMB= circunferência muscular do braço; AMB= área muscular do braço; ASG-PPP= avaliação subjetiva 
global produzida pelo paciente; AF=ângulo de fase; AFP= ângulo de fase padronizado. 
 
 

Os pontos de corte do AF, gerados a partir das curvas ROC, para cada 

método de avaliação nutricional, encontram-se na tabela 5. Todas as áreas sob 

a curva ficaram acima de 0,5, mas o IC da curva ROC para CMB incluiu 0,5. Os 

pontos de corte variaram de 5,2 (IMC) a 6,1 (AMB). 
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Tabela 5: Possíveis pontos de corte do AF e suas áreas sob a curva (ASC) 
de acordo com a curva ROC.  

  Ponto de corte ASC IC 95% 
IMC 5,2 0,92 0,73-1,10 
%PP 5,9 0,70 0,55-0,85 
CB 5,9 0,65 0,52-0,77 
DCT 5,7 0,65 0,51-0,78 
CMB 6,1 0,60 0,48-0,71 
AMB 6,1 0,68 0,56-0,79 
ASG-PPP escore 5,9 0,72 0,61-0,83 
ASG-PPP categórica 5,4 0,84 0,69-0,99 

IMC= índice de massa corporal; %PP= percentual de perda de peso; CB= circunferência do braço; DCT= 
dobra cutânea tricipital; CMB= circunferência muscular do braço; AMB= área muscular do braço; ASG-
PPP= avaliação subjetiva global produzida pelo paciente; AF=ângulo de fase; AFP= ângulo de fase 
padronizado. 
 

Foi obtido o desfecho de 73 pacientes para análise de regressão de Cox. 

Em quatro anos de acompanhamento o tempo médio de sobrevida dos 

pacientes que evoluíram a óbito (n=24) foi de 23,8 meses, com uma taxa de 

óbito de 0,33.  

Sexo, as variações de idade e do ângulo de fase não tiveram 

significância para o risco de óbito, ao passo que o tipo de câncer, IMC, %PP, 

DCT, o escore da ASG-PPP, a ASG-PPP categórica, e a AFP relacionaram-se 

significativamente ao risco de óbito (tabela 6). 

Tabela 6: Riscos de óbito pela Regressão de Cox para variáveis 
demográficas e de Avaliação Nutricional 

Variável Risco 
Relativo 

p-valor 

Sexo (1: Masculino e 0: Feminino) 1,78 0,3 
Idade (anos) 1,02 0,21 
AF (graus) 0,673 0,096 
Tipo de câncer (1: mama/prostata e 0: outros) 0,14 0,0004 
IMC (1: <18,5 kg/m² e 0: ≥ 18,5 kg/m²) 3,98 0,027 
%PP (1: ≥ 10% e 0: <10% ) 3,38 0,008 
CB (1: < 90% adequação e 0: ≥ 90 % adequação) 1,24 0,63 
DCT (1: < 90% adequação e 0: ≥ 90 % adequação) 2,56 0,03 
CMB (1: < 90% adequação e 0: ≥ 90 % adequação) 0,951 0,91 
AMB (1: < 90% adequação e 0: ≥ 90 % adequação) 1,46 0,46 
ASG-PPP escore (1: ≥ 4 e 0: <4) 7,02 0,0001 
ASG-PPP categórica (1: ASG B e 0: ASG A) 6,26 0,0007 
AFP (1: < -1,65 e 0: ≥ -1,65) 2,46 0,039 

AF=ângulo de fase; IMC= índice de massa corporal; %PP= percentual de perda de peso; CB= 
circunferência do braço; DCT= dobra cutânea tricipital; CMB= circunferência muscular do braço; AMB= 
área muscular do braço; ASG-PPP= avaliação subjetiva global produzida pelo paciente; AFP= ângulo de 
fase padronizado; 1: risco nutricional e 0: sem risco nutricional.  
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Na tabela 7 encontramos os riscos de óbito pela Regressão de Cox para 

diagnósticos gerados pelos pontos de corte do AF encontrados neste estudo. 

Os pontos de corte obtidos a partir do IMC e da avaliação categórica da ASG-

PPP podem ser considerados fatores prognósticos independentes para 

sobrevida nestes pacientes. 

Tabela 7: Riscos de óbito pela Regressão de Cox para 
diagnósticos gerados pelos pontos de corte do AF encontrados 

Variável Risco 
Relativo 

p-
valor 

AF IMC (1:≤ 5,2 e 0: >5,2) 2,84 0,015 
AF %PP (1:≤ 5,9 e 0: >5,9) 1,84 0,17 
AF CB (1:≤ 5,9 e 0: >5,9) 1,84 0,17 
AF DCT (1:≤ 5,7 e 0: >5,7) 2,08 0,087 
AF AMB (1:≤ 6,1 e 0: >6,1) 1,32 0,53 
AF ASG-PPP escore (1:≤ 5,9 e 0: >5,9) 1,84 0,17 
AF ASG-PPP categórica (1:≤ 5,4 e 0: >5,4) 2,85 0,015 
AF IMC= Ponto de corte do ângulo de fase obtido a partir do IMC; AF % 
PP= Ponto de corte do ângulo de fase obtido a partir do %PP; AF CB= Ponto de corte do 
ângulo de fase obtido a partir da CB; AF DCT= Ponto de corte do ângulo de fase obtido 
a partir da DCT; AF AMB= Ponto de corte do ângulo de fase gerado a partir da AMB; 
ASG-PPP= avaliação subjetiva global produzida pelo paciente AF ASG-PPP= Ponto de 
corte do ângulo de fase obtido a partir da ASG-PPP; 1: risco nutricional e 0: sem risco 
nutricional. 
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6. DISCUSSÃO 

A deterioração nutricional é uma questão importante no paciente 

oncológico e o aconselhamento dietético tem se demonstrado capaz de 

melhorar os resultados de pacientes que receberam radioterapia (Ravasco et 

al., 2005). 

É necessário identificar precocemente os pacientes desnutridos ou sob 

risco de desnutrição, mediante uma correta avaliação nutricional, o que permite 

a intervenção no momento adequado, promovendo assim a melhoria da 

recuperação, da qualidade de vida e do prognóstico (Persson et al., 1999; 

Bauer et al., 2002; Segura et al., 2005; Leuenberger et al., 2010; Cardinal et al., 

2010; Colling et al., 2012). 

Neste estudo, avaliou-se o risco nutricional de pacientes de ambos os 

sexos, portadores de neoplasia na fase pré-radioterapia, segundo diferentes 

métodos de avaliação nutricional. 

Nos homens, o tipo de neoplasia mais incidente foi o câncer de próstata 

e, nas mulheres, o câncer de mama, mantendo-se assim o mesmo perfil 

estimado para população brasileira (BRASIL, 2013). 

Os pacientes apresentavam, em média, um IMC correspondente a 

sobrepeso, e não tinham tido perda de peso significativa em seis meses. No 

entanto, de acordo com o escore da ASG-PPP, muitos já se encontravam sob 

risco nutricional, tal como indicado pelo inquérito de sintomas. 

No presente estudo, o diagnóstico de risco nutricional variou, conforme o 

método utilizado. O percentual de risco nutricional foi de 4,3% (n=4) de acordo 

com o IMC, de 40,9% (n=38) de acordo com o escore da ASG-PPP, e de 

60,5% (n=49) de acordo com a AMB. Outros estudos, igualmente realizados 

com pacientes portadores de câncer, também apontam para uma variação 

entre os indicadores de avaliação de risco nutricional (Bauer & Capra 2003; 

Isering et al., 2003; Segura et al., 2005; Ulsenheimer, 2007; Laky et al., 2008;  

Marín Caro et al., 2008; Fonseca et al., 2009; Gonzalez et al., 2010; Norman et 

al., 2010; Tartari et al., 2010; Brito et al., 2012; Poziomyck et al., 2012; Read et 

al., 2012). 

Como a amostra estudada foi composta por pacientes em vias de 

tratamento curativo, não se verificou, na maior parte dos pacientes avaliados, 
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um comprometimento do peso. Além disso, 58,2% (n=35) de homens tinham 

câncer de próstata e 38,5% (n=10) das mulheres câncer de mama; estudos 

publicados já demonstraram uma alta prevalência da obesidade e sobrepeso 

nestes dois tipos de doença, sendo a obesidade considerada como um fator de 

risco para estes cânceres, estando também relacionada a um aumento da 

mortalidade (Maclnnis et al., 2003;  Rodriguez et al., 2007; Dawood et al., 2008; 

Machado et al., 2009; Majed et al., 2009; Coronha et al., 2011). 

Os resultados obtidos em estudos feitos com pacientes internados e com 

doença mais avançada demonstram maior prevalência de desnutrição, 

detectada pela medida do IMC e do percentual de perda de peso (Borges et al., 

2009). 

A utilização da antropometria, principalmente do IMC, para avaliação do 

risco nutricional em pacientes com câncer tem sido criticada em estudos 

recentes, pelas limitações que o método possui. Segundo Barbosa-Silva, os 

critérios antropométricos só são úteis para avaliar a desnutrição crônica, pois 

alterações da composição corporal ocorrem tardiamente durante o processo de 

desnutrição e podem também ser afetadas pelo equilíbrio hídrico e pela 

presença de edema (Barbosa-Silva, 2008). Sampaio considera a antropometria 

vulnerável a erros de mensuração, o que requer padronização e treinamento 

dos avaliadores (Sampaio, 2012). Em relação ao presente estudo, a utilização 

isolada do IMC demonstrou ser um indicador que subestima a avaliação de 

risco nutricional, já que somente 4,3% (n=4) dos pacientes foram classificados 

como desnutridos por esse método, tal como mencionado anteriormente. 

Em relação às dobras e às circunferências, observou-se um alto 

percentual de pacientes sob risco nutricional, fato documentado também em 

outros estudos (Ulsenheimer et al., 2007; Cardinal, 2008; Brito et al., 2012). 

Para o diagnostico nutricional de pacientes através das dobras e 

circunferências, Jeejeebhoy considera, como fator limitante, o fato de que os 

padrões para comparação utilizados são baseados em medições de homens e 

mulheres, brancos, norte americanos, que participaram do National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) entre 1971 e 1974. A utilização destes 

padrões para identificar desnutrição em muitos pacientes é problemática por 

causa do banco de dados restrito para população de origem e da ausência de 

fatores de correção para idade, estado de hidratação e atividade física. Estudos 
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demonstraram que 20 a 30% dos pacientes eutróficos foram considerados 

desnutridos baseados nestes padrões (Jeejeebhoy, 2000).   

Oliveira e colaboradores, avaliando pacientes com doença renal crônica, 

verificaram que o percentual de adequação à dobra cutânea tricipital foi um 

método ruim de avaliação nutricional, tendo evidenciado uma prevalência muito 

alta de desnutrição, mesmo em pacientes nos quais a avaliação por todos os 

outros parâmetros foi normal. Estes autores concluíram que a avaliação pelas 

dobras cutâneas é um método sujeito a erros dependentes do examinador 

(Oliveira et al., 2010).  

Com relação à avaliação de concordância pelo coeficiente kappa, 

observou-se que apenas a CB e a DCT obtiveram boa concordância, 

observando-se também concordância moderada entre a CB e a CMB, entre a 

CB e a AMB, entre a CMB e a AMB e entre o percentual de perda de peso e a 

ASG categórica. Entre os demais métodos, as concordâncias foram tênues ou 

pobres, sugerindo que cada método pode revelar um aspecto diferente da 

desnutrição. Essa melhor concordância, encontrada entre as dobras e as 

circunferências, é esperada, já que fazem parte de um mesmo tipo de 

avaliação e dependem uma da outra, pois, no caso da CMB e da AMB, o 

cálculo é feito a partir da CB e da DCT. A concordância moderada entre o %PP 

e a ASG-PPP categórica poderia ser explicada pelo fato de que esta avaliação 

subjetiva leva em consideração, entre outros fatores, a perda de peso 

apresentada pelos pacientes. 

Estudos com metodologia semelhante também encontraram baixa 

concordância entre os parâmetros de avaliação nutricional em pacientes com 

IRC (Oliveira et al., 2010), em pacientes hospitalizados (Merhi et al., 2007; 

Cardinal et al., 2010), cirúrgicos (Scheunemann et al., 2011; Meireles et al., 

2012) ou com HIV/Aids (Sampaio, 2012). Não foram encontrados, na literatura, 

estudos realizados somente com pacientes oncológicos, que pudessem ser 

usados para comparação. Não podemos afirmar se estes métodos seriam 

pouco concordantes em pacientes com tipos de câncer mais agressivos e de 

evolução mais rápida, pois a maioria dos pacientes tinha diagnóstico de câncer 

de próstata, no qual a evolução da doença não causa um grande impacto em 

termos de deterioração do estado nutricional. 
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Tem sido proposta a combinação de vários métodos de avalição 

nutricional para a identificação de risco nutricional, levando-se em 

consideração que apenas um método não possui sensibilidade adequada para 

avaliar corretamente o estado nutricional e que cada um deles complementa o 

outro (Fonseca et al., 2009; Wanderley et al., 2011; Brito et al., 2012; Meireles 

et al., 2012). Na prática clínica, no entanto, isto nem sempre é possível em 

todos os pacientes, uma vez que demanda tempo e recursos humanos e 

econômicos. Capra sugere que uma triagem nutricional deve ser realizada o 

mais cedo possível, para que uma intervenção imediata seja feita nos 

pacientes sob risco nutricional e que o emprego de múltiplas medições apenas 

para melhorar a precisão do diagnóstico constitui um desperdício de tempo e 

dinheiro. Esse autor ainda aponta que a ASG tem, como método de triagem, a 

sensibilidade e a especificidade necessárias para identificar a desnutrição e 

que a sua simplicidade e precisão continuam a mostrar sua superioridade 

sobre os métodos mais complexos (Capra, 2007). 

Apesar de não haver um método ideal e universalmente aceito para a 

avaliação nutricional de pacientes oncológicos, o INCA (Brasil, 2009), o 

Oncology Nutrition Practice Group of the American Diet Association (Laky et al., 

2008; Andreoli et al., 2011; Li et al., 2011), assim como alguns estudos (Bauer 

et al., 2002; Amaral, 2008; Leuenberger et al., 2010), recomendam a ASG-PPP 

como a ferramenta de triagem e avaliação nutricional de escolha para estes 

pacientes. 

Contudo, esse método traz algumas limitações importantes na prática 

clínica, pois depende da colaboração dos pacientes em responder questões 

relacionadas à perda de peso e à ingestão alimentar e alguns estudos já 

documentaram a dificuldade que há em recordar o peso do ano anterior 

(Persson et al., 1999; Peres et al., 2009; Gonzalez et al., 2010). É igualmente 

difícil especificar a ingestão alimentar durante o último mês e há também 

limitações relacionadas a um possível baixo nível de consciência (Peres et al., 

2009). 

Mais recentemente, a utilização do AF derivado da BIA na avaliação 

nutricional tem despertado interesse, pois é um método direto, que não 

necessita de equações de regressão, e para o qual não é necessário um nível 

de hidratação constante, nem medidas de peso e altura. Além disso, é um 
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método não-invasivo, rápido e objetivo para determinar o risco nutricional, ao 

passo que as ferramentas de triagem, ainda que sejam também não-invasivas, 

requerem mais tempo e são parcialmente subjetivas (Paiva et al., 2011; Kyle et 

al., 2013). 

Apesar de seu significado biológico não estar ainda completamente 

compreendido, o AF tem sido considerado um indicador da saúde celular e da 

integridade das membranas, refletindo os altos valores do AF uma melhor 

função celular, e os baixos valores a morte celular ou a reduzida integridade 

das membranas celulares (Gupta et al., 2012; Sampaio, 2012). Como o AF é 

influenciado pela relação entre a água intracelular e extracelular, os menores 

valores observados em indivíduos mais velhos e doentes podem refletir uma 

redução da massa muscular esquelética e, consequentemente, da água 

intracelular, o que pode ser agravado por edema ou acumulação de água 

extracelular, relacionados ambos ao envelhecimento e a problemas de saúde 

(Kyle et al., 2012; Norman et al., 2012). 

Os pontos de corte para o AF que se associam a um risco nutricional 

ainda não foram determinados (Kyle et al., 2012). A maioria dos autores propôs 

pontos de corte válidos para a sua população de estudo, utilizando 

principalmente a mediana ou o quartil inferior ou ainda cortes criados por 

comparação com um grupo controle saudável. Estes cortes não são 

necessariamente generalizáveis para outras populações e podem, portanto, 

não ser aplicáveis na prática clínica geral (Norman et al., 2010). 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a possibilidade de determinar o 

ponto de corte do AF mais adequado para identificar o risco nutricional em 

pacientes com câncer, a partir de diversos métodos de avalição nutricional 

comuns na prática clínica. O intuito final seria o de usar o ponto de corte do AF 

como substituto dos referidos métodos. Para isso foi gerada uma curva ROC 

para cada uma das variáveis obtidas pela avaliação antropométrica e pela 

ASG-PPP, consideradas aqui como “padrão ouro”. 

Os resultados demonstram que foi possível encontrar um ponto de corte 

adequado para todas as variáveis, com exceção da CMB. Não se obteve um 

ponto de corte único: os valores variaram de 5,2 (para o IMC) a 6,1 (para a 

AMB), sendo que as maiores ASC foram as encontradas para os valores de 5,2 

(gerado a partir do IMC) e de 5,4 (gerado a partir da ASG-PPP categórica), 
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valores estes correspondentes aos pontos de corte com maior poder de 

discriminação. Estes resultados apontam o ponto de corte de 5,2 como o mais 

adequado para ser utilizado nestes pacientes. 

Em seguida, avaliou-se a sobrevida pelo método de regressão de Cox, 

para predizer, separadamente, os riscos de óbito em função das variáveis 

estudadas e dos diagnósticos feitos com base nos pontos de corte 

encontrados. A regressão de Cox identifica, assim, os fatores prognósticos. 

O sexo, as variações da idade e do AF não foram preditivos de 

sobrevivência. Já os pacientes com câncer de mama ou próstata têm um risco 

de óbito significativamente menor, quando comparados aos pacientes da 

amostra portadores dos demais tipos de câncer (Tabela 6). 

Com relação às variáveis obtidas mediante avaliação nutricional, o IMC, 

o %PP, a DCT, o escore e a avaliação categórica da ASG-PPP e o AFP foram 

considerados fatores de risco independentes para mortalidade. Dentre estes 

fatores, os de maior risco relativo foram o escore da ASG-PPP, a avaliação 

categórica da ASG-PPP, o IMC, o %PP e a AFP (Tabela 6). 

Tanto a avaliação por escore quanto a avaliação por categorias da ASG-

PPP foram fortemente preditivas de mortalidade, apresentando altos valores de 

risco relativo. Os pacientes classificados pela ASG-PPP como B 

(moderadamente desnutridos ou suspeitos de desnutrição) tiveram um risco 

6,26 vezes maior quanto a mortalidade, quando comparados com aqueles 

avaliados como A (bem nutridos). Os pacientes com escore de ASG-PPP maior 

ou igual a 4 tiveram 7,02 vezes maior risco de mortalidade, quando 

comparados com aqueles com escore menor que 4. Contrariamente a esses 

resultados, Read e colaboradores, após análise multivariada, não consideraram 

nem o escore, nem a avaliação categórica como preditivos de sobrevida em 

seis meses em pacientes com câncer colorretal. Vale ressaltar que, naquele 

estudo, os pacientes foram avaliados em um momento diferente do empregado 

em nosso estudo, pois encontravam-se já com doença avançada (Read et al., 

2006). Estudos utilizando a ASG clássica em pacientes com câncer de ovário 

(Gupta et al., 2008a) e de pulmão (Norman et al., 2010) concluíram que a 

desnutrição definida por este método é, significativamente, um fator de risco 

independente para mortalidade.  
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No presente estudo, um AFP menor que -1,65 associou-se 

estatisticamente à sobrevida, com um risco relativo de 2,46. Resultado 

semelhante também foi obtido por Paiva e colaboradores em um estudo 

prospectivo com pacientes portadores de câncer (46,6% de pacientes com 

câncer de mama ou ginecológico) antes da primeira sessão de QT, no qual, 

após análise multivariada, os pacientes com baixo AFP (< -1,65 DP) tiveram 

um risco relativo 2,35 vezes maior para mortalidade, quando comparados com 

aqueles com AFP >= -1,65 DP (Paiva et al., 2011). Norman e colaboradores, 

em seu estudo com pacientes oncológicos, dos quais a maioria tinha tumor do 

trato gastrointestinal, também consideraram o AFP como um fator de risco 

independente para mortalidade, utilizando o ponto de corte de –1 DP (Norman 

et al., 2010). 

Com relação a avaliação dos riscos de óbito pela regressão de Cox 

aplicada aos pontos de corte gerados neste estudo, somente mostraram 

associações significativas com o óbito os pontos de corte gerados a partir do 

IMC (5,2) e da ASG-PPP categórica (5,4), que apresentaram riscos relativos 

semelhantes (2,84 e 2,85) e valor p iguais (0,015), configurando-se portanto 

como potenciais preditores de óbito (Tabela 7). Valores entre 4,5 e 5,6 foram 

sugeridos como indicadores prognósticos de sobrevivência em pacientes com 

câncer de mama (5,6), pâncreas avançado (5,01), colorretal avançado (5,57) e 

cânceres de pulmão não pequenas células (5,3 e 4,5) (Toso, 2000; Gupta et 

al., 2004a; Gupta et al., 2004b; Gupta et al., 2008b; Gupta et al., 2009). 

Este estudo indica os pontos de corte de 5,2, obtido utilizando o IMC, e 

de 5,4, obtido utilizando a avaliação categórica da ASG-PPP, como sendo os 

mais adequados para a avaliação do risco nutricional de pacientes oncológicos 

na pré-radioterapia. 

Entre as limitações do presente estudo estão a avaliação de pacientes 

com diferentes tipos de tumores, incluindo os de próstata e mama, que 

apresentam um menor impacto no estado nutricional, e um tamanho de 

amostra menor para os tumores mais agressivos. Devem ser realizados, 

portanto, outros estudos que utilizem amostras mais homogêneas e maiores, 

com intuito de confirmar os achados aqui apresentados. 
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7. CONCLUSÕES 

 Os resultados das análises de concordância indicam uma grande 

discrepância entre os diferentes métodos diagnósticos de risco nutricional 

utilizados, o que impossibilita a utilização de um único método, uma vez que 

cada método revela um aspecto diferente da desnutrição. 

 Neste trabalho foi possível determinar pontos de corte do AF, por meio 

de curvas ROC, para cada um dos critérios de avaliação de risco nutricional, 

exceto para a CMB. Os pontos de corte que apresentaram maior poder de 

discriminação foram os obtidos a partir do IMC e da avaliação categórica da 

ASG-PPP, com os valores de 5,2 e 5,4 respectivamente. Coincidentemente, o 

diagnóstico dado por meio destes pontos de corte associou-se 

significativamente com o risco de óbito nos pacientes da amostra. Isto sugere 

utilizar o ponto de corte de 5,2 como critério de identificação de risco nutricional 

em pacientes oncológicos na fase de pré-radioterapia. 
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9. APÊNDICES 

9.1. CARTA AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. 
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9.2. CARTA DE AUTORIZAÇÃO E CIÊNCIA DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO PARA 
REALIZAÇÃO DO MESTRADO. 
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9.3. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E INFORMADO. 
 
 
  
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E INFORMADO 
 

TÍTULO DO ESTUDO:  AVALIAÇÃO DO RISCO NUTRICIONAL NA 

PRÉ- RADIOTERAPIA. 

Justificativa 

Você iniciará o tratamento radioterápico que pode levar a um desgaste 
do seu peso. É importante que você passe por uma avaliação com seu 
nutricionista para verificar o seu estado nutricional antes de qualquer 
tratamento. Esta avaliação inclui medição através de um aparelho de 
Bioimpedância, medida de peso, altura e dobras cutâneas, além de um 
questionário de avaliação subjetiva global. 
 
Objetivos 
 
Avaliar o seu estado nutricional. 
 

Procedimentos 

Você será avaliado pelo nutricionista, deverá estar em jejum por 
pelo menos quatro horas, através de avaliação da composição corporal 
que inclui medidas antropométricas (peso, altura, pregas cutâneas e 
circunferência do braço e abdome) e de bio-impedância elétrica (método 
não invasivo, indolor, que utiliza um aparelho composto de 4 eletrodos, 
nos quais há passagem de uma corrente elétrica de baixa intensidade). 
 
Riscos do Procedimento: 
 
Não existe nenhum risco ou dor. 
 
Benefícios do Procedimento: 
 

O melhor tratamento e acompanhamento nutricional através da definição 
mais correta do grau de comprometimento nutricional ajudará tanto a você pela 
melhora do estado nutricional e qualidade de vida quanto a pacientes futuros 
pelo conhecimento trazido à comunidade médica por meio deste estudo. 

 

UNIVERSIDADEDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO  

Centro Universitário de Controle do Câncer 
Boulevard 28 de Setembro, n. 77, Vila Isabel - Rio de Janeiro. 

Telefone: (021) 2587-6692 
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Orientações gerais 
 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dra. Rachel S. Thompson Motta que pode ser 

encontrada no Hospital Universitário Pedro Ernesto Av. 28 de Setembro, 77 – 

Vila Isabel -  No Centro Universitário de Controle do Câncer (sala 03 – seg. a 

sexta) Telefone(s) 2587-6692 . Também não há compensação financeira 

relacionada à sua participação. 

  Se você decidir participar, será necessário um consentimento por 
escrito. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO E 
INFORMADO 
 
1. Li o documento de consentimento livre e esclarecido para este estudo. 

Recebi as informações necessárias sobre a natureza, proposta do estudo e 
o que será esperado de mim. Minhas dúvidas foram devidamente 
esclarecidas. 

2. Concordo em participar deste estudo. Concordo em cooperar totalmente 
com o nutricionista. Antes e durante o período do estudo, notificarei ao 
nutricionista sobre qualquer outro tratamento que esteja recebendo ou a 
que tenha sido submetido. 

3. Estou ciente de que deverei cooperar totalmente com os pedidos e 
orientações do meu nutricionista. 

4. A minha participação neste estudo é voluntária, podendo recusar em 
participar ou retirar-me do estudo a qualquer momento, sem penalidade ou 
perda dos benefícios aos quais tenha direito. 

5. Concordo que os resultados do estudo podem ser comunicados à 
comunidade científica e publicados em revistas médicas, mantendo em 
sigilo o meu nome e o meu endereço. 

6. Autorizo comitês de ética, autoridades regulatórias locais ou estrangeiras, a 
examinarem, se assim o desejarem, estes registros médicos para 
confirmação das informações coletadas.    

 
Nome do paciente______________________________________________ 
 
Assinatura_________________________________________data__________ 
 
Investigador____________________________________________________ 
 

Eu confirmo haver pessoalmente explicado, para o indivíduo acima 
identificado, a natureza, o propósito, a duração, os efeitos previsíveis e riscos 
do procedimento. 
Assinatura______________________________________ data_________ 
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9.4 PLANILHA DO EXCEL PARA REGISTRO DE DADOS. 

 

NOME IDADE SEXO DIAGNÓSTICO LHP EC KPS ALTURA IMC  

                  
                  
                  
                  
                  
% PP CB DCT CMB AMB  ANG. FASE REST REAC MCC 

                  
                  
                  
                  
                  
MEC MG% MM% AEC AIC ACT/MM% ASG CLASSIFICAÇÃO    
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10. ANEXOS 

10.1. AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PACIENTE 
(ASG-PPP). 

 

Nome:                                                                          Registro: 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL (ASG-PPP) 

1ª Parte - Ao paciente ou nutricionista: marque com um X ou preencha os espaços nas 

questões de 1 a 4.  

1) Peso (veja registro1) 

Eu atualmente peso---------Kg            Há um mês a trás eu pesava ---------Kg 

Minha altura é de -----------Kg            Há seis meses atrás eu pesava--------Kg 

Durante as duas últimas semanas meu peso: 

(  ) Diminui(1)              (  ) não mudou(0)         (  )aumentou(0) 

Quadro 1 ________ pontos  

� Registro 1 – Perda de peso 

Para determinar o escore, utilize o peso há 1 mês. O valor do peso referente há 6 meses deverá ser 

utilizado somente se não houver o valor do peso corpóreo referente há 1 mês. Utilize a pontuação abaixo para 

mensurar a alteração de peso e some pontos extras se o paciente perdeu peso nas últimas semanas. 

 Alteração de peso corporal e pontos extras na aval iação da perda ponderal 

PERDA DE PESO PONTOS PERDA DE PESO EM 6 MESES 

10% ou mais 4 20% ou mais 

5% a 9,9% 3 10% a 19% 

3% a 4,9% 2 6% a 9,9% 

2% a 2,9% 1 2% a 5,9% 

0% a 1,9% 0 0% a 1,9% 

 

2) Ingestão alimentar :  

Em comparação com o meu padrão alimentar, eu conside ro que a ingestão de alimentos no 

último mês: 

(  ) não mudou(0) 

(  ) está maior que o habitual(0) 

(  ) está menor que o habitual(1) 

Eu atualmente estou me alimentando com: 

(  ) alimentos de consistência normal, porém em men or quantidade(1) 

(  ) alimentos de consistência mais macia ou pastos a(2) 

(  ) somente líquidos(3) 

(  ) somente suplementos nutricionais(3) 

(  ) apenas poucas quantidades de todos os alimento s(4) 

(  ) somente alimentação via sonda nasoenteral ou n utrição pela veia(0) 

Quadro 2 __________ pontos  

3) Sintomas:  

Eu tenho tido os seguintes problemas que estão afeta ndo minha alimentação, fazendo com 

que eu não me alimente adequadamente nas últimas du as semanas ( marque uma ou mais ) 
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(  ) sem problemas com a alimentação(0 )                                (  ) diarréia(3) 

(  ) sem apetite, não tenho vontade de comer(3 )                      (  ) boca seca(1) 

(  ) náusea(1 )                                                                             (  ) o che iro da comida me 

incomoda(1) 

(  ) contipação(2 )                                                                        (  ) sinto- me satisfeito 

rapidamente(1) 

(  ) boca ferida(1 )                                                                        (  ) como sozinho(0 )                                                                                   

(  ) alteração do paladar(2 )                                                          (  ) dor(3) 

(  ) dificuldade de mastigar(2 )                                                      (  ) dificuldade  para engolir( 2) 

(  ) vômitos(3 )                                                                              (  ) out ros( 1) 

Quadro 3 __________pontos 

4) Capacidade física e funcional: 

Durante o último mês, eu diria que minhas atividades: 

(  ) estão normais, sem limitações(0 ) 

(  ) não estão normais, porém posso exercer minhas atividades de forma moderada( 1) 

(  ) não me sinto disposto a desempenhar muitas atividades, mas não preciso permanecer deitado ou 

sentado a maior parte do dia( 2) 

(  ) sou capaz de realizar apenas algumas de minhas atividades e passo a maior parte do dia deitado 

ou sentado(3) 

(  ) passo muito tempo acamado, raramente fora da cama(3) 

Quadro 4 __________pontos 

Total dos pontos dos quadros de 1 a 4  _________pontos  

2ª Parte  

A partir do próximo item deverá ser preenchido pelo nutricionista 

5) A doença e sua relação com as necessidades nutri cionais (veja abaixo registro 2 ) 

Todos os diagnósticos relevantes (especificar ) ________________________________ 

Estágio da doença primária ( circule se for conhecido ou apropriado ) I II III IV 

Outro ___________ 

Idade ___________ 

 

� Registro 2 – Condição clínica 

 

Para pontuação – some 1 ponto para cada condição clínica do paciente listadas na Tabela abaixo: 

Condições clínicas e pontos extras na avaliação.  

CATEGORIA  PONTOS 

Câncer 1 

Aids 1 

Insuficiência Cardíaca ou Pulmonar 1 

Presença de úlceras de decúbito ou fístula 1 

Presença de trauma 1 

Idade superior a 65 anos 1 

 

6) Demanda metabólica (veja abaixo registro 3 ) 

Registro 3 – Estresse metabólico 
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O escore para o estresse metabólico é determinado utilizando-se o número de variáveis conhecidas que 

aumentam as necessidades de proteínas e calorias. O escore é acrescido nos pacientes que apresentam febre  

ou  uso crônico  de prednisona . 

Escore para o estresse metabólico 

ESTRESSE NENHUM (0) BAIXO (1)  MODERADO (2) ALTO (3)  

Febre Sem febre > 37,2C e 

< 38,3 C 

>38,3 C e < 38,8 C > 38,8 C 

Duração Sem febre < 72 horas 72 horas > 72 horas 

Corticoesteróide Sem uso  Baixa dose 

(<10mg/dia) 

Dose moderada 

(>10 e <30 mg/dia) 

> 30mg/dia 

 

 

7) Exame físico (veja registro 4 e registro 5)   

Registro 4 – Exame físico 

O exame físico inclui avaliação subjetiva de três aspectos da composição corporal: gordura, músculo e 

fluidos. Como é objetivo, cada aspecto do exame é estimado em graus ou déficit. Definição das categorias: 0= sem 

depleção; 1+= levemente depletada; 2+= moderadamente depletada; 3+= gravemente depletada. A avaliação dessas 

categorias não é somada, mas sim utilizada clinicamente para avaliar o grau de depleção ou a presença de edema. 

 Parâmetros e pontuação pelo grau de depleção 

Parâmetros    Depleção                         Parâ metros                                     Depleção    

Massa gordurosa  sem L M G  Massa muscular  sem L M G 

Gordura periorbitária 0 1+ 2+ 3+ Têmporas (músculo temporal) 0 1+ 2+ 3+ 

Dobra triciptal 0 1+ 2+ 3+ Clavícula (peitoral e deltóide) 0 1+ 2+ 3+ 

Gordura intercostal 0 1+ 2+ 3+ Ombros (deltóide) 0 1+ 2+ 3+ 

Aval.  global de massa gorda  0 1+ 2+ 3+ Escápula (dorsal, trapézio, deltóide) 0 1+ 2+ 3+ 

 Coxa (quadríceps) 0 1+ 2+ 3+ 

Presença de líquidos      Panturrilha (gastrocnêmio) 0 1+ 2+ 3+ 

Edema de tornozelo 0 1+ 2+ 3+ Aval.  global da massa muscular  0 1+ 2+ 3+ 

Edema sacral 0 1+ 2+ 3+  

Ascite 0 1+ 2+ 3+ 

Aval.  fluida global  0 1+ 2+ 3+ 

A pontuação total do exame físico é determinada por  meio da avaliação subjetiva da depleção 

corporal total: 

Sem depleção: 0 ponto 

Depleção leve: 1 ponto 

Depleção moderada: 2 pontos 

Depleção grave: 3 pontos 

 

Total dos pontos do registro 1 ( Q A )   ___________ 

Total dos pontos do registro 2 ( Q B )   ___________ 

Total dos pontos do registro 3 ( Q C )    ____________ 

Total dos pontos do registro 4 ( Q  D )   ___________ 

 

TOTAL ASG ESCORE – Total do escore numérico de A+B+C+D ________ 
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� Registro 5 – Conclusão da avaliação nutricional sub jetiva global  

Conclusão da avaliação nutricional subjetiva global 

Estado nutricional  Estágio A  Estágio B  Estágio C  

Categoria  Eutrófico Em risco de desnutrição ou 

desnutrido moderado 

Gravemente desnutrido 

Peso  

Sem perda ponderal ou ganho de 

peso 

(desconsiderar edema) 

Perda de peso potencialmente 

significativa 5%-10%, rápida, 

maior que 10%, mas com 

evidência de recuperação. 

Perda de peso significativa maior 

que 10%, redução importante, rápida 

e constante no mês anterior, sem 

sinais de recuperação. 

Ingestão alimentar  

Alimentação por via oral. 

Melhora da ingestão 

Redução moderada da ingestão, 

sem melhora aparente. Consumo 

de dieta exclusivamente líquida 

Redução grave da ingestão. Jejum 

ou ingestão de líquidos 

hipocalóricos. 

Sintomas de 
impacto 

nutricional 

Assintomático no curto prazo 

(menos de 2 semanas). 

Sintomas persistentes, mas de 

gravidade moderada. 

Sintomas persistentes e graves. 

Capacidade 
Funcional  

Sem limitações. Melhora das 

atividades funcionais. 

Atividade restrita devido à fadiga 

e debilidade. 

Grande deterioração da atividade 

física (no leito). 

Exame Físico  

Sem alterações ou alterações 

crônicas, mas recente melhora 

clínica. 

Evidência de depleções leves a 

moderada de gordura ou massa 

muscular ou tônus muscular à 

palpação 

Claros sinais de desnutrição (grave 

perda de tecidos e edema ) 

Classificação final  

Avaliação Global - ASG (A) (B) (C) 

 

Fonte: Adaptado de Detsky et al 1994 - Nutrição em oncologia; Trintin, L.A- Anexo 1, pg 67-71.  

 

Avaliação Global (registro 5 ) 

(  ) eutrófico ou em anabolismo ( ASG – A ) 

(  ) risco de desnutrição ou desnutrição moderada ( ASG – B ) 

(  ) severamente desnutrido ( ASG – C ) 

                  O total de pontos da Avaliação Subjetiva Global é determinado usando: 

1) O total de pontos anotados nos quadros de 1 a 4; 

2) O total de pontos de cada registro. 

Os pontos dos quadros de 1 a 3 são somados e registrados em cada quadro e os pontos dos quadros 2 

e 4 são baseados nos pontos referentes aos itens checados pelo paciente. 

 

Intervenção nutricional primária com o manejo dos sintomas 

0-1 ponto: Não é necessária intervenção nutricional no momento. Reavaliação de rotina durante o 

tratamento. 

2-3 pontos: Orientação pra paciente e familiares pelo nutricionista, enfermeiro ou clínico, com intervenção 

farmacológica de acordo com os sintomas apontados (quadro 3) e dados laboratoriais 

4-8 pontos: Requer intervenção nutricional pelo nutricionista, em conjunto com enfermeiro ou médico de 

acordo com os sintomas observados (quadro 3) 

≥ 9 pontos: Indica necessidade crítica de melhora dos sintomas, manejo ou intervenção nutricional agressiva.  
 
 


