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Resumo: 
 
INTRODUÇÃO: A triagem realizada a partir da Avaliação Nutricional Subjetiva Global 
Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP) é eficiente para identificação precoce dos pacientes 
oncológicos em risco nutricional. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de pacientes com 
neoplasias malignas do aparelho digestivo no momento da internação. MÉTODOS: Realizou-se 
estudo prospectivo em um Hospital Universitário na cidade de Belém-PA, durante o período 
de março a agosto de 2012. A amostra foi constituída por 65 pacientes de ambos os sexos e 
maiores de 18 anos. A triagem nutricional foi feita por meio da ASG-PPP, nas primeiras 24 
horas de internação. Para análise dos dados utilizou-se o software BIOESTAT, aplicando-se o 
teste Qui-quadrado. RESULTADOS: Dos pacientes avaliados, 54% eram do sexo masculino, 
sendo a idade média de 57,7±13,8 anos. A neoplasia gástrica destacou-se como a mais 
frequente (43%). Em relação ao diagnóstico nutricional, 46% dos pacientes apresentaram 
desnutrição grave; 97% perda ponderal em algum grau e 85% relataram ingestão alimentar 
inferior à habitual. As sintomatologias comumente referidas foram inapetência (60%), dor 
(51%), náuseas (50%) e plenitude gástrica (43%). A redução da capacidade física funcional 
foi encontrada em 78% dos pacientes. Quanto às alterações na composição corporal, 30% 
apresentaram depleção severa de tecido adiposo subcutâneo e 34% muscular. Verificou-se 
associação entre a desnutrição grave e o comprometimento da capacidade funcional, bem 
como a redução da ingestão alimentar (p<0,01). CONCLUSÃO: A desnutrição grave, associada 
ao comprometimento da capacidade funcional e do consumo alimentar foi prevalente em 
pacientes com neoplasias do aparelho digestivo. 
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