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Introdução: O trauma cirúrgico afeta a capacidade funcional do paciente no pós-operatório, 
especialmente em pacientes desnutridos e que são candidatos a operações de grande porte. 
Pouco se sabe se a capacidade funcional e alterada em pacientes sabidamente não 
desnutridos graves. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi o de investigar se a capacidade 
funcional é afetada em pacientes não desnutridos graves candidatos a cirurgias oncológicas. 
Secundariamente estudou-se se o tamanho do porte cirúrgico afeta a capacidade funcional 
nesses pacientes não desnutridos. 
 
Método: Foram estudados prospectivamente 187 pacientes oncológicos no período de julho 
de 2018 a março de 2019 no hospital do câncer e na Santa Casa de misericórdia de Cuiabá. 
Todos os pacientes foram submetidos a avaliação subjetiva global (ASG A, nutrido; ASG B, 
risco moderado; ASG C, desnutrido grave) antes da operação, no segundo e no quinto dia de 
pós-operatório. As operações foram classificadas em maiores (duração acima de 210 minutos) 
e moderadas (abaixo de 210 minutos) pelo p75. A capacidade funcional foi avaliada pela força 
de preensão palmar (FPP) através da dinamometria também realizada no pré-operatório, no 
segundo e no quinto dia de pós-operatório. 
Para análise estatística excluiu-se os pacientes desnutridos graves dos cálculos. Utilizou-se o 
teste T pareado para avaliar a evolução da capacidade funcional nos três momentos acima 
descritos.  
 
Resultados: Foram analisados 152 pacientes (M= 75, 49,3% e F= 77, 50,7%, com idade 
média de 56 anos variando de 23 a 86 anos) sendo excluídos 35 por falta de dados. Dessa 
população 105 (55,9%) eram nutridos (ASG A), 57 (30,3%) tinham risco moderado (ASG B) e 
26 (13,8%) eram desnutridos graves (ASG C). No pré-operatório, a FPP foi em media de 32,3 
± 10,7kg, reduzindo para 28,5 ± 10,7 Kg (p<0,001) no segundo dia e para 26,7± 9,8 Kg 
(p<0,001) no quinto dia de pós-operatório respectivamente. Não houve diferença na 
comparação entre o segundo e o quinto dia (p=0,08). A redução da capacidade funcional 
avaliada pela FPP existiu tanto em cirurgias de maior porte quanto em cirurgias de porte 
moderado. 
  
Conclusão: A capacidade funcional em pacientes oncológicos piora no pós-operatório mesmo 
não tendo desnutrição grave. A constatação acima descrita ocorre independentemente do 
tamanho da operação. O conjunto desses resultados mostra que devemos melhorar os 
cuidados perioperatórios mesmo quando a desnutrição não este presente.  

A capacidade funcional pós-operatória é afetada em pacientes cirúrgicos não desnutridos 
graves? 


