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OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de pacientes adultos diabéticos portadores de câncer 
do tratogastroinstestinal, durante o pré-operatório, através da antropometria e avaliação subjetiva 
global produzida pelo próprio paciente em indivíduos, internados em um hospital público de 
Pernambuco. MÉTODO: Foi realizado um estudo transversal que participaram 42 pacientes 
adultos diabéticos, internados no Centro de Oncologia de um hospital público de Pernambuco. 
O estado nutricional foi determinado segundo o método de avaliação nutricional para pacientes 
oncológicos, a Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo Próprio Paciente (ASG-PPP) e 
antropometria segundo o índice de massa corporal (IMC), circunferência do braço (CB) e prega 
cutânea tricipital (PCT). O diagnóstico clínico dos pacientes também foi observado. Este estudo 
foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, sob o número de protocolo 671.955/2014, e a 
análise estatística foi realizada utilizando-se o software SPSS, versão 13.0, considerando-se 
significativo p ≤ 0,05. RESULTADOS: Foram avaliados 42 pacientes, destes a maioria eram do 
sexo feminino (64,2%), com média de idade de 53,2 anos. Foi verificado que a maioria dos 
pacientes tinham estadiamento avançado em relação ao tumor (67,8%). Houve prevalência de 
desnutrição em todos os parâmetros avaliados: ASG-PPP, CB, PCT e IMC (52,8%, 54,7%, 54,7 
e 52,3% respectivamente). CONCLUSÃO: Houve uma alta prevalência de desnutrição entre os 
pacientes hospitalizados, no pré-operatório de tumor do tratogastrointestinal, em todos os 
parâmetros avaliados. A avaliação nutricional adequada é uma ferramenta eficaz e de grande 
adesão na rotina hospitalar e se faz necessária para uma eficiente terapia nutricional ao paciente 
diabético oncológico, a fim de evitar complicações no pós-operatório e oferta adequada de 
nutrientes. 
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