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RESUMO 
A dificuldade de deglutição pode levar a perda de massa muscular e a desnutrição. 
Pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP) apresentam disfagia, devido à 
localização e tamanho do tumor, e redução na ingestão alimentar.  O consumo 
diminuído de alimentos acarreta em redução da massa muscular esquelética, que 
pode ocorrer juntamente com o comprometimento da força e/ou desempenho físico. 
A sarcopenia é caracterizada pela redução da massa muscular associada a redução 
da força ou desempenho físico. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre 
disfagia e sarcopenia em pacientes com CCP. Estudo transversal, prospectivo, com 
amostra por conveniência que incluiu homens com CCP atendidos entre 2015 a 2017 
durante a avaliação inicial no Serviço de Cabeça e Pescoço de um hospital referência 
no atendimento de pacientes oncológicos. Todos responderam a um questionário 
sobre dados demográficos, hábitos de vida e história da doença. Foram submetidos 
as seguintes avaliações: bioquímica, da capacidade de deglutição para identificar a 
disfagia, impedância bioelétrica (BIA), força de preensão palmar (FPP), desempenho 
físico através do Timed up and go test (TUG) e responderam ao Short International 
Physical Activity Questionnaire (S-IPAQ). As avaliações foram realizadas no dia em 
que os pacientes realizaram o exame de tomografia computadorizada para determinar 
o estadiamento da doença. A idade média e a distribuição de adultos e idosos foi
similar entre os grupos. Foram incluídos 71 homens idosos (66,9 ± 6,25 anos) e 
adultos (53,17 ± 3,66 anos), portadores de CCP, divididos em grupo com disfagia (GD, 
44 pacientes) e sem disfagia (GSD, 27 pacientes). Considerando a amostra total, 59% 
apresentou estadio clinico IV, a maioria (47%) no GD. A prevalência de tumores de 
orofaringe e cavidade oral foram GD (40%) e GSD (8%), respectivamente. A 
desnutrição foi observada em 25% dos pacientes e todos pertenciam ao GD. O GD 
apresentou menor IMC (p=0.001), menor massa muscular esquelética (p=0.001) e 
mais indivíduos sarcopênicos (p=0.041) quando comparado ao GSD. Houve 
associação entre grau de disfagia e presença de perda ponderal (p=0.006) no GD, 
porém não houve associação entre a gravidade da disfagia e a sarcopenia (p=0.084). 
A análise multivariada mostrou que a idade, % perda peso e IMC interferiram na 
presença de pré-sarcopenia, mas na sarcopenia somente a idade influenciou no 
diagnóstico (p<0.005). A alta prevalência de sarcopenia no CCP na fase pre 
tratamento, e relacionada a faixa etária, alerta para a necessidade de medidas 
preventivas precocemente nesta população  

Palavras chaves: sarcopenia, pré sarcopenia, disfagia, câncer de cabeça e pescoço  



ABSTRACT 

The difficulty of swallowing can lead to loss of muscle mass and malnutrition. Patients 
with head and neck cancer (HNC) could have dysphagia, due to the location and size 
of the tumor, and reduced food intake. Decreased consumption of food leads to 
reduction of skeletal muscle mass, which can occur along with impairment of strength 
and / or physical performance. Sarcopenia is characterized by reduced muscle mass 
associated with reduced strength or physical performance. The aim of this study was 
to evaluate the relationship between dysphagia and sarcopenia in patients with HNC. 
A cross-sectional, prospective study with a convenience sample collection that 
included men with HNC seen between 2015 and 2017 during the initial evaluation in 
the Head and Neck Unit of a reference hospital for care of patients with cancer. All 
patients answered to a questionnaire about demographics, lifestyle habits, and history 
of the disease. They were submitted to the following evaluations: biochemical, 
swallowing capacity to identify dysphagia, bioelectrical impedance analysis (BIA), hand 
grip test (HGT), physical performance through the Timed up and go test (TUG) and the 
Short International Physical Activity Questionnaire (S-IPAQ). The evaluations were 
performed at the same day the patients performed computed tomography scan for 
staging the disease. The mean age and the distribution of adults and elderly between 
groups were similar. A total of 71 elderly men (66.9 ± 6.25 years) and adults (53.17 ± 
3.66 years), HNC patients, divided into dysphagia (DG, 44 patients) and with no 
dysphagia (NDG, 27 patients). Considering the total sample, 59% presented clinical 
stage IV, the majority (47%) in the DG. The prevalence of oropharyngeal and oral 
cavity tumors were DG (40%) and GSD (8%), respectively. Malnutrition was observed 
in 25% of the patients and all belonged to the DG. The DG presented lower BMI (p = 
0.001), lower skeletal muscle mass (p = 0.001) and more individuals with sarcopenia 
(p = 0.041) when compared to NDG. There was an association between degree of 
dysphagia and presence of weight loss (p = 0.006) in the DG, but there was no 
association between the severity of dysphagia and sarcopenia (p = 0.084). The 
multivariate analysis showed that age, weight loss, and BMI interfered with the 
presence of pre-sarcopenia, but in sarcopenia, only age influenced the diagnosis (p 
<0.005). The high prevalence of sarcopenia in HNC in the pre-treatment phase, and 
related to the age group, warns of the need for preventive measures early in this 
population 

Key words: sarcopenia, pre-sarcopenia, dysphagia, head and neck cancer 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Estima-se para o Brasil, no biênio 2018-2019, a ocorrência de 600mil novos 

casos de câncer, para cada ano. A exceção do câncer de pele não melanoma, os tipos 

mais incidentes em homens serão próstata (31,7%), pulmão (8,7%), intestino (8,1%), 

estômago (6,3%) e cavidade oral (5,2%). O câncer de laringe representa 3% dos 

casos estimados para 2018 em homens1.  

 A desnutrição, uma grande preocupação em pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço, está associada a maior risco de infecções, diminuição da qualidade de vida 

e piora da sobrevida. No momento do diagnóstico, pode acometer de 19% a 57% dos 

indivíduos2.  

Sintomas inerentes a presença do tumor, como odinofagia e disfagia, 

impedem ou dificultam a alimentação. A disfagia, sintoma comum relatado por 

pacientes com tumores de cabeça e pescoço, deve ser identificada precocemente 

para minimizar o impacto na redução do consumo alimentar3,4.  

A dificuldade de deglutição pode levar a perda de massa muscular. A 

sarcopenia, é uma síndrome que se caracteriza pela redução de massa muscular, 

associada a redução de força ou redução do desempenho físico5, levando a uma piora 

na performance status e pior prognóstico em pacientes oncológicos.  

Adequar a consistência dos alimentos, à capacidade de deglutição tolerada 

pelo paciente, permite manter ou melhorar o estado nutricional e contribuir para a 

melhora da performance status e tolerância ao tratamento.  

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo geral 

 

Determinar a prevalência de sarcopenia e sua relação com a disfagia, em 

portadores de câncer de cabeça e pescoço, antes de qualquer intervenção médica ou 

nutricional.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Comparar a prevalência de sarcopenia em pacientes com e sem disfagia.  
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Determinar os possíveis fatores associados a presença de sarcopenia 

 

Correlacionar a presença de sarcopenia com estadiamento da doença, e 

complicações pós operatórias ou óbito, em pacientes portadores de câncer de cabeça 

e pescoço antes de qualquer intervenção médica ou nutricional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO E ESTADIAMENTO 

O câncer de cabeça e pescoço representa as neoplasias malignas das vias 

aerodigestivas superiores como cavidade oral, laringe, faringe, e seios paranasais. O 

tipo histológico mais frequente, presente em mais de 90% dos pacientes, é o 

carcinoma espinocelular (CEC), que pode acometer múltiplas localizações como 

cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe ou nasofaringe6. Entre os tumores de 

cabeça e pescoço, o câncer de laringe ocupa a primeira posição, sendo mais incidente 

em homens com idade superior a 40 anos. Considerada uma doença de alta 

mortalidade associada, é mais incidente em homens do que em mulheres1.   

O tabaco e álcool são os principais fatores de risco para o desenvolvimento 

do câncer de cabeça e pescoço. Quando utilizados de forma concomitante, 

apresentam efeito sinérgico, sendo que um potencializa o caráter cancerígeno do 

outro6. A manutenção do uso destas substâncias mesmo após o tratamento, estão 

associadas a uma maior chance de desenvolvimento de um segundo tumor primário, 

além de aumentar índices de persistência e recidiva da doença7. 

O diagnóstico da doença em estádio inicial tem melhores chances de cura1. É 

diagnosticada dependente de variáveis tumorais, como a localização, presença de 

linfonodos comprometidos, e presença de metástases à distância. O sistema TNM de 

Classificação de Tumores Malignos, é utilizado em todo o mundo e conhecido como 

estadiamento e se baseia na extensão anatômica da doença. Ele inclui os tipos 

tumorais mais comuns, conforme a localização e pode ficar resumido nos seguintes 

estádios: Estádio 0 – carcinoma in situ; Estádio I – invasão local inicial; Estádio II – 

tumor primário limitado ou invasão linfática regional mínima; Estádio III – tumor local 

extenso ou invasão linfática regional extensa; Estádio IV – tumor localmente avançado 

ou, como é quase o critério geral de classificação, presença de metástase a distância8. 

O tamanho do tumor e sua localização anatômica estão relacionados a 

sintomas como disfagia, odinofagia, xerostomia, presença de trismo, alterações de 

paladar e apetite. Tais fatores podem levar a desnutrição e aumento da 

morbimortalidade, além de interferir na qualidade de vida3. 

Pacientes com tumores na cavidade oral e orofaringe, com estadiamento III e 

IV geralmente apresentam perda ponderal. Em estudo realizado com 54 pacientes, 38 
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apresentaram perda ponderal moderada e grave, e 86,3% já possuíam doença em 

fase avançada, com estadiamento III e IV3. 

 

2.2 DISFAGIA E CONSISTÊNCIA DA DIETA 

 

 A ingestão alimentar reduzida em pacientes com câncer pode ser causada 

pela anorexia primária, ou ter um componente secundário. Algumas causas 

secundárias de redução do consumo alimentar são xerostomia, lesões em cavidade 

oral, má dentição, trismo, sintomas gastrointestinais como diarréia, náuseas, êmeses, 

ou pela presença de tumores na cavidade oral ou trato digestivo que causam 

odinofagia e disfagia9. 

A anormalidade anatômica ou funcional do paciente em conduzir os alimentos 

em qualquer fase do processo de deglutição é caracterizada como disfagia3,10, e pode 

conduzir a desnutrição pela redução ou restrição alimentar. Pacientes consumem 

quantidades inadequadas de alimentos líquidos e sólidos devido ao declínio da função 

da deglutição, com incapacidade de deglutir determinadas consistências11.  

 A alteração da deglutição é comum em pacientes com câncer, e pode ser 

ocasionada pela presença do tumor ou pelo tratamento realizado12. A dificuldade pode 

estar presente desde o momento do diagnóstico, e poderá exacerbar durante o 

tratamento devido as toxicidades relacionadas11. Sintomas frequentes, associados a 

disfagia são dificuldade de iniciar a deglutição, regurgitação nasal, tosse, fala 

anasalada, baba, redução no reflexo de tosse, engasgo, sensação de comida presa 

na garganta, falta de ar ao se alimentar e pneumonia frequentes10,12. O distúrbio de 

deglutição pode causar ansiedade e medo, que pode levar os pacientes a evitar a 

ingestão via oral, provocando assim a desnutrição10. 

 A identificação de indivíduos disfágicos, deve ser feita de forma rápida, e 

preferencialmente no momento da triagem clínica. Em indivíduos que já apresentam 

algum grau de disfagia, pode-se determinar a consistência e característica da dieta 

ingerida utilizando os graus de disfagia13:  

 Disfagia 4  dieta geral: inclui todos os alimentos e as texturas.  

 Disfagia 3  dieta branda: alimentos macios que requerem certa habilidade de 

mastigação, como carnes cozidas e úmidas, verduras e legumes cozidos, pães 

e frutas macios. Exclui alimentos de difícil mastigação, que tendem a se 
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dispersar na cavidade oral, como os secos (farofa), verduras e legumes crus, 

grãos, etc., bem como mistura de consistências. 

 Disfagia 2  dieta pastosa: alimentos bem cozidos, em pedaços ou não, que 

requerem pouca habilidade de mastigação, como arroz pastoso, carnes e 

legumes bem cozidos e picados, pães macios, sopas cremosas e/ou pedaços 

de legumes bem cozidos. 

 Disfagia 1  dieta pastosa homogênea: alimentos cozidos e batidos, coados e 

peneirados, quando necessário, formando uma preparação homogênea e 

espessa. 

 

2.3 DESNUTRIÇÃO, CAQUEXIA E SARCOPENIA NO PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

O desequilíbrio entre a ingestão e as necessidades nutricionais dos pacientes 

promove a perda ponderal. A desnutrição e a perda de massa muscular esquelética 

em pacientes com câncer são frequentes e têm um efeito negativo no desfecho 

clínico9.   

Desnutrição é um estado resultante da falta de ingestão ou dificuldade de 

absorção de nutrientes que leva a alteração da composição corporal, com diminuição 

da massa livre de gordura, acarretando em redução da função física e mental. Pode 

resultar da fome, presença de doença (que altere a ingestão ou absorção de 

nutrientes) ou envelhecimento5.   

A Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN), em 2012 

recomendou uma padronização no diagnóstico de desnutrição, através da detecção 

de ao menos duas, das seguintes características: perda de peso não intencional, 

perda de massa muscular ou gordura subcutânea, ingestão energética insuficiente, 

acúmulo de fluidos localizados ou generalizado, redução da capacidade funcional 

aferida através da força de preensão manual2,14. 

Em 2015, a Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN) 

criou um consenso, para estabelecer o critério de desnutrição em um formato mais 

simples, definido independente de mecanismos etiológicos. O diagnóstico de 

desnutrição, sugerido pode ser definido através do IMC <18,5kg/m2, de acordo com a 

definição da OMS, ou através da perda combinada de peso conforme a idade do 
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paciente e redução do IMC, ou perda de peso e redução do índice de massa livre de 

gordura15. 

Estudos de composição corporal em pacientes oncológicos, revelam que a 

perda de massa muscular esquelética (com ou sem perda de gordura), que é o 

principal aspecto da desnutrição relacionada ao câncer, prediz o comprometimento no 

desempenho físico, complicações pós operatórias, toxicidade à quimioterapia e 

mortalidade dos pacientes 9.  

A desnutrição relacionada a doença com inflamação, é um tipo de desnutrição 

causada por uma doença concomitante, sendo desencadeada por uma resposta 

inflamatória específica da doença. É caracterizada por uma condição metabólica que 

inclui anorexia, redução na ingestão alimentar, perda de peso e catabolismo muscular.  

O papel da inflamação no desenvolvimento da desnutrição é enfatizado com uma 

definição não diagnóstica, ou seja, a desnutrição, é um estado subagudo ou crônico, 

no qual a combinação de um balanço energético negativo e vários níveis diferentes 

de atividade inflamatória, levam a alteração na composição corporal, com redução da 

função e efeitos adversos5. 

A caquexia é uma forma específica de desnutrição relacionada a doença com 

inflamação. É tradicionalmente descrita como síndrome metabólica complexa, 

associada com uma doença, e caracterizada pela perda de massa muscular com ou 

sem perda de gordura. As características do paciente caquético incluem a perda de 

peso, redução do IMC e redução da massa muscular e função, juntamente com uma 

doença que promove atividade inflamatória elevada com alterações bioquímicas, 

observadas por exemplo, através da concentração sérica da proteína C reativa e/ou 

redução na concentração sérica de albumina5.  Aumento da proteólise muscular, 

deficiência no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos, contribuem para o 

aparecimento da caquexia. É importante salientar que nem todos os pacientes 

desnutridos são caquéticos, porém todos os caquéticos são desnutridos16.  No câncer, 

a caquexia é definida pela perda ponderal >5%, ou perda de peso > 2% e IMC 

<20kg/m2 ou massa livre de gordura reduzida (aferida através do índice de massa 

muscular esquelética apendicular5.   

 A sarcopenia é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva e 

generalizada da massa muscular esquelética e da força muscular, com risco de 

eventos adversos com comprometimento do desempenho físico e da capacidade 

respiratória, má qualidade de vida e morte17.  O EWGSOP (The European Working 
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Group on Sarcopenia in Older People) recomenda o uso tanto da perda de massa 

muscular quanto da força para o diagnóstico de sarcopenia17.  Desta forma o 

diagnóstico é baseado na documentação do critério 1 (redução de massa muscular), 

associada ao critério 2 (redução de força muscular)  ou  3 (redução do desempenho 

físico).  São utilizados dois critérios, pois a força muscular não depende apenas da 

massa muscular e a relação entre força e massa não é linear, por isso não se pode 

definir sarcopenia apenas através da massa muscular17. Quando ocorre somente a 

redução da massa muscular esquelética temos a pré sarcopenia17.   

Encontrada principalmente em pessoas idosas, pode também ser observada 

em adultos. Podem ser usados os termos sarcopenia primária (relaciona-se apenas 

com a idade, sem outra causa evidente) e secundária (relacionada a outras causas 

como sedentarismo, doenças inflamatórias, falência de órgãos, doenças malignas, 

nutrição inadequada com reduzido consumo energético e proteico, má absorção, 

desordens gastrointestinais e anorexia) na prática clínica17.  

As características da sarcopenia incluem diminuição da massa muscular e 

infiltração do músculo pela gordura e tecido conjuntivo, redução nos hormônios 

anabolizantes (testosterona, estrógenos, hormônio de crescimento), aumento da 

atividade apoptótica das fibras musculares, aumentos de citocinas pró inflamatórias, 

estresse oxidativo pelo acúmulo de radicais livres, alterações na função mitocondrial 

e células musculares e diminuição no número neurônios motores16. Entre as 

influências externas uma redução na ingestão energética e proteica irá contribuir para 

perda de músculo e função16. Pode haver sobreposição entre caquexia e sarcopenia 

nos indivíduos mais velhos, por isto pode ser impossível de distinguir qual componente 

é mais relevante no paciente individual16. 

A detecção da desnutrição, caquexia e sarcopenia, exigem uma intervenção 

nutricional com um planejamento dietético. É importante que haja um monitoramento 

da terapia nutricional instituída para verificar a efetividade do tratamento. Tal 

monitoramento pode ser realizado com cálculo adequado das necessidades de 

fluidos, energéticas e protéicas, aferição de medidas antropométricas com peso e 

composição corporal, medidas de capacidade funcional e exames bioquímicos. Não 

há um bom marcador bioquímico para o estado nutricional, mas as concentrações de 

albumina e pré-albumina plasmáticas, podem ser usados para monitorar e indicar, 

principalmente, a atividade catabólica. Devido a alterações diante de um estado 

inflamatório, a validade de ambos como indicador do estado nutricional é baixa 5.  
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Outros exames podem ser utilizados para monitorar o estado nutricional e 

atividade muscular. O cálcio é necessário para as funções neuromusculares, e sua 

entrada na célula é responsável por ativar a contração muscular18. O músculo constitui 

uma reserva corporal de magnésio, contendo maior teor de magnésio em relação ao 

cálcio, o contrário do que acontece no sangue19. Magnésio participa da excitabilidade 

neuromuscular, controlando a atividade cardíaca, a contratilidade muscular e o 

funcionamento das células nervosas18,19. Enquanto o cálcio atua com estimulador da 

contração muscular o magnésio atual como relaxador18,19. O ferro está envolvido no 

transporte de oxigênio e na função imune, sendo componente de inúmeras 

proteínas20.  

 

2.4 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E DESEMPENHO FÍSICO 

 

Os parâmetros para sarcopenia são a quantidade de músculo e sua função, e 

as variáveis medidas são massa, força e desempenho físico17.   

Existem diversos métodos para avaliar a composição corporal, um deles á a 

absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA), que realiza a medição do 

compartimento mineral ósseo, além da gordura e o tecido magro sem osso, do corpo 

inteiro ou de regiões. A DEXA é considerada próxima ao “padrão ouro” para avaliação 

da composição corporal 21.  

Na prática clínica, um dos instrumentos de fácil acesso é a análise da 

impedância bioelétrica (BIA), que estima o volume corporal de gordura e massa livre 

de gordura. É um instrumento eletrônico que analisa a composição corporal por meio 

da leitura da resistência e reactância, à passagem de uma corrente elétrica 

imperceptível ao ser humano. Os tecidos ricos em água e eletrólitos, como órgãos, 

músculos e sangue, tem água em alta porcentagem, levando a maior condutância 

elétrica. Ao contrário dos tecidos pobres em água e eletrólitos, como na gordura e 

ossos, que apresentam baixa condutância elétrica. O estado de hidratação pode 

influenciar no resultado final, admitindo valores menores de massa magra, para 

indivíduos desidratados. O equipamento de BIA realiza a leitura da diferença das 

condutâncias e determina indiretamente a massa livre de gordura, a massa gorda e 

água corporal total 21,22. 

O TUG (Timed up and go test) é um teste de desempenho onde o indivíduo 

recebe instruções para levantar de uma cadeira, caminhar em sua velocidade habitual 
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por 3 metros, contornar um obstáculo, caminhar por 3 metros e sentar novamente na 

cadeira, sendo aferido o tempo necessário para tal atividade 23. 

A força de preensão palmar (FPP) ou dinamometria manual é uma medida 

simples, que avalia força. Redução na força de preensão manual é um marcador 

clínico de pobre mobilidade17. Consiste na aferição da força máxima voluntária de 

preensão manual e tem como princípio estimar a função do músculo esquelético24. O 

teste é realizado com um dinamômetro, um aparelho portátil que fornece leitura rápida 

e direta. A FPP tem sido relacionada com a força muscular dos demais músculos do 

organismo, sendo considerado um bom indicador para força muscular global 24.  

A perda de massa e função muscular pode ser anterior ao desenvolvimento 

da caquexia, justificando a importância de se avaliar a sarcopenia25. Muitos indivíduos 

caquéticos são também sarcopênicos, mas muitos sarcopênicos não são 

caquéticos17.   

 

2.5 SARCOPENIA E ONCOLOGIA 

 
O câncer é uma das principais causas de sarcopenia secundária. Em uma 

revisão sistemática com 38 estudos publicados de 2008 a 2015, a prevalência de 

sarcopenia (definida somente com redução da massa muscular) antes da instituição 

da terapia, foi de 15% a 74%26. A prevalência da sarcopenia pode variar conforme o 

tipo de câncer, estágio da doença e métodos utilizados para a avaliação27.  

A sarcopenia tem sido associada a pior prognóstico em diversos tipos de 

câncer. Em pacientes com câncer de esôfago, a sarcopenia está relacionada a 

toxicidade dose limitante durante a quimioterapia neoadjuvante. Estudo retrospectivo 

com 48 pacientes com câncer de esôfago irressecável, submetidos a radioterapia e 

quimioterapia, encontrou 70% de sarcopênicos. Houve uma tendência na 

descontinuidade do tratamento no grupo de sarcopênicos, e o número de pacientes 

que respondeu ao tratamento foi inferior entre os sarcopênicos (43,8%), quando 

comparados ao não sarcopênicos (78,6%). A taxa de sobrevida global em 3 anos, foi 

significativamente pior no grupo com sarcopenia, com 36,9% versus 63,9% (p = 

0,018)28. 

A relação entre a sarcopenia e o prognóstico de pacientes com tumor de 

pulmão não pequenas células foi observada em um estudo com 215 homens 

submetidos a lobectomia ou segmentectomia. A sarcopenia foi definida através de 
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tomografia computadorizada em 13,9% dos casos. A sobrevida média foi de 32 meses 

para os sarcopênicos e 112 meses para os não sarcopênicos29. 

Outro estudo retrospectivo com 494 pacientes com câncer de cólon e reto, 

submetidos a quimioterapia adjuvante e cirurgia, encontrou 60% de sarcopênicos. 

Houve associação positiva entre a sarcopenia e complicações pós operatórias 

(p=0,02), e um maior tempo de internação no grupo de sarcopênicos (p = 0,01) quando 

comparados aos não sarcopênicos30. 

A sarcopenia foi associada a toxicidade em pacientes submetidos a 

quimioterapia neo-adjuvante para tratamento de câncer esôfago-gástrico.  Cisplatina 

e 5-fluouracil foram utilizados em carcinoma de células escamosas, e epirubicin, 

cisplatina e capecitabine em adenocarcinoma. De um total de 89 indivíduos avaliados, 

49% eram sarcopênicos. Houve toxicidade limitante da dose do quimioterápico em 

54,5% dos sarcopênicos, que exigiram o adiamento do tratamento, redução da dose 

ou interrupção definitiva do uso da droga31.   

 
3. HIPÓTESE 
 

Existe relação entre a disfagia e o diagnóstico de sarcopenia em pacientes 

oncológicos, portadores de tumores em região de cabeça e pescoço.  

4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética, sendo aprovado com 

CAAE 45547715.7.0000.0098. 

Trata-se de um estudo clínico transversal, quantitativo, compreendendo os 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço, atendidos no período de agosto de 2015 

a agosto de 2017. Amostra foi definida por conveniência, sendo atendidos todos os 

pacientes que compareceram a instituição durante o período citado, considerando os 

critérios de inclusão e exclusão. Todos os participantes aceitaram participar do estudo 

mediante assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e eram 

provenientes do SUS (Sistema Único de Saúde). 

Os critérios de inclusão foram: homens, acima de 18 anos, casos novos (sem 

qualquer intervenção médica ou nutricional prévia) diagnosticados com câncer de 

cabeça e pescoço que nunca foram tratados por câncer anteriormente, não realizaram 
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cirurgia prévia, portadores de tumores de lábio, língua, gengiva, assoalho da boca, 

amigdala, faringe, laringe, seio piriforme, portadores de carcinoma espinocelular. 

Critérios de exclusão foram: pacientes sem estadiamento em prontuário eletrônico, 

portadores de metástase ao diagnóstico ou outra neoplasia, obesidade mórbida, 

portadores de HIV, gastrectomizados, cirróticos, diabéticos em uso de insulina, ou  

qualquer doença prévia sabidamente capaz de alterar a composição corporal, 

portadores de prótese de metal no corpo, em uso de qualquer medicação que  

sabidamente altere a composição corporal, pacientes que possuam limitação da 

deambulação, uso de sonda para alimentação ou que já foram atendidos previamente 

pela nutricionista.  

Os indivíduos foram divididos em dois grupos, casos e controles, sendo o 

grupo casos composto por aqueles que apresentaram disfagia (grupo disfagia = GD), 

e o controle por aqueles que não apresentaram disfagia (grupo disfagia = GSD). O 

GSD eram pacientes com tumores malignos de cabeça e pescoço, mas que não 

apresentavam disfagia.   

Dados demográficos como idade, sexo, localização e estadio clínico da 

doença, tabagismo e etilismo, complicações pós operatórias e óbito, foram coletados 

durante a avaliação e do prontuário eletrônico. Complicações pós operatórias 

consideradas foram infecção do trato urinário, infecção de ferida operatória ou área 

doadora, pneumonia, sepse, perda/necrose do retalho, deiscência, fístula, 

complicações cardíacas e óbito, em 30 dias após o procedimento cirúrgico.  

O estadiamento da doença foi realizado pelo médico assistente, conforme 

critérios do TNM – Classification of Malignant Tumours, 6ª edição, 2004, traduzido 

para o português. O sistema se baseia na extensão anatômica da doença, nas 

características do tumor e presença ou não de metástases à distância, e classifica os 

tumores da menor para maior gravidade, com valores I, II, III e IV. 

Os pacientes foram submetidos a avaliação bioquímica, antropométrica, 

composição corporal, desempenho e força física, capacidade de deglutição. 

 
4.1 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

Parâmetros bioquímicos incluíram hemograma (hematócrito, volume globular 

médio, hemoglobina, linfócitos), transferrina com valor normal (VN) = 215 a 365mg/dl, 

albumina (VN 3,5 a 8 g/dl), cálcio (VN 8,4 a 10,2mg/dl), ferro (VN 35 a 150μg/dl), 

magnésio (VN 1,3 a 2,1mg/dl).  
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Os métodos utilizados para análise bioquímica foram: hemograma método 

automatizado CellDyn Ruby32. Albumina e magnésio, método colorimétrico, química 

seca Vitros Fusion 5.1, cálcio, método colorimétrico arsenazo, química seca Vitros 

Fusion 5.1. O ferro foi avaliado com o método cinético de dois pontos, química seca 

Vitros Fusion 5.1 e a transferrina, método enzimático de dois pontos, química seca 

Vitros Fusion 5.133. 

 Todos os exames foram coletados em jejum, no dia em que o a paciente 

realizou a avaliação nutricional.  

 
4.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Peso corporal atual (PA) e altura (Alt) foram aferidos utilizando um balança 

Welmy W200/5® Classe III, com capacidade mínima de 1 kg e máxima de 200kg. O 

peso usual (PU) foi relatado pelo paciente. Foi realizado o cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), com a divisão do PA/(Alt)2 (kg/m2).  A classificação foi feita segundo 

os critérios da Sociedade Européia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN). O 

diagnóstico de desnutrição, foi definido através do IMC <18,5kg/m2, de acordo com a 

definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) 34, ou através da perda combinada 

de peso e redução do IMC. Perda de peso não intencional > 10% do PU em qualquer 

intervalo de tempo ou perda de peso > 5% nos últimos 3 meses, combinados com IMC 

< 20 kg/m2 se idade < 70anos ou IMC < 22 kg/m2 se idade ≥ 70anos15. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Foi realizada a análise da impedância biolétrica (BIA), com o aparelho da 

marca Maltron® Bio-Scan 916-917, que estima o volume corporal de gordura e massa 

livre de gordura presente no organismo. O paciente foi posicionado em uma maca 

totalmente plana, deitado em decúbito dorsal com os braços a 45o em relação ao 

corpo, e com as pernas entreabertas35. A pele do dorso da mão e do pé foi limpa com 

álcool 70 antes da colocação dos eletrodos, sendo que um par foi dorsalmente sobre 

a mão (terceira articulação metacarpo-falângica e carpo, preto e vermelho 

respectivamente) e outro sobre o pé (terceira articulação metatarso-falângica e tíbio 

tarsiana)36. Os quatro eletrodos foram colocados no lado direito do corpo. Para 

realização do teste, foi solicitado jejum de 8 horas, abstinência alcoólica por 24 horas 

e não realização de atividade física. Antes do exame os pacientes foram orientados e 

esvaziar a bexiga. 
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Através do valor da resistência, obtido no exame, foi calculada em kg, a massa 

muscular esquelética (MME) da seguinte forma:  MME (kg) = [(altura2/resistência x 

0,401) + (sexo x 3,825) + ( idade x -0,071)] + 5,102, onde altura em cm, resistência 

em ohms, para sexo masculino fator = 1 e a idade em anos37, utilizando uma equação 

descrita por Janssen et al.37. Para determinar o índice de massa muscular esquelética 

(IMME), foi utilizada a equação IMME (kg/m2) = MME (em kg) / altura2 (em cm)17. O 

ponto de corte considerado normal para adultos e idosos foi de 8,87kg/m2 e 

10,76kg/m2 respectivamente. Valores em idosos ≥ 8,51 kg/m2 e ≤ 10,75 kg/m2 

caracterizam perda moderada de massa muscular, enquanto IMME ≤ 8,50 kg/m2 

representa perda grave de massa muscular17.  

O exame foi realizado no mesmo dia em que paciente compareceu a 

instituição para realização da tomografia, exame necessário em determinar o 

estadiamento da doença.  

 
4.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA, DESEMPENHO E FORÇA FÍSICA 

Atividade física foi avaliada com o questionário “Short International Physical 

Activity Questionnaires”38, validado em português, forma curta. Composto por 7 

questões abertas para estimar o tempo despendido por semana, em atividades físicas 

no dia a dia e de intensidade moderada e vigorosas. Indivíduos foram classificados 

conforme o nível de atividade física como ativos, e sedentários. 

O teste Timed up and go (TUG)39,40, após o comando do avaliador, o paciente 

deve levantar de uma cadeira, sem a ajuda dos braços, andar em linha reta uma 

distância de três metros, girar 180 graus para contornar um obstáculo, andar por três 

metros e sentar na cadeira novamente. O paciente foi orientado a andar a uma 

velocidade confortável. O tempo foi cronometrado, e iniciou quando o paciente 

levantou da cadeira, sendo parado o cronometro somente quando já sentado na 

cadeira novamente com as costas apoiadas. O tempo para executar a tarefa foi 

registrado em segundos23.  Os escores considerados como ponto de corte para 

avaliação quanto ao risco de mobilidade funcional foram: 10 segundos (para 

indivíduos até 60 anos); 8,1 segundos (60-69 anos); 9,2 segundos (70-79 anos) e 11,3 

segundos (80-99anos) 39,40,41. 

Força de preensão palmar (FPP) foi medida utilizando um dinamômetro 

manual da marca Saehan® (Saehan Corporation – SH 5001), adotando a medida em 

kg. A escala progride de dois em dois quilos, iniciando em quatro quilos. O paciente 
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foi posicionado sentado em uma cadeira, com os pés apoiados no chão, braço aduzido 

e em rotação neutra, cotovelo flexionado a 90 graus, com antebraço e punho em 

rotação neutra24,42.  A força foi medida conforme metodologia descrita por Martin, 

201224. Calculado o valor médio entre as aferições de cada braço, e para avaliação 

foi considerada a medida da mão dominante. Os valores de referência utilizados 

consideraram a idade e o IMC do paciente. O valor de ponte de corte para adultos do 

sexo masculino foi FPP < 30kg17. Para os idosos com IMC ≤ 24 kg/m2,  IMC ≥ 24,1 

kg/m2 e ≤ 26 kg/m2,  IMC ≥ 26,1 kg/m2 e ≤ 28 kg/m2 e IMC > 28kg/m2, os pontos de 

corte da FPP (kg) são respectivamente  ≤ 29kg,   ≤  30kg, ≤ 30kg e ≤  32kg17.  

 
4.5 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE DEGLUTIÇÃO 

A capacidade de deglutição e a avaliação nutricional, foram realizadas no 

mesmo dia do exame da tomografia computadorizada. Tal exame é necessário para 

definir o estadiamento da doença. O tamanho tumoral interfere na capacidade de 

deglutição, por este motivo a importância de determinar a consistência da dieta 

tolerada de acordo com o tamanho tumoral diagnosticado no dia do exame de 

imagem. Avaliações posteriores a data da tomografia, poderiam supestimar o quadro 

de disfagia devido a evolução tumoral. 

Os pacientes foram avaliados conforme a consistência da dieta ingerida:  dieta 

geral (inclui todos os alimentos e texturas), branda (alimentos macios que requerem 

certa habilidade de mastigação, como carnes cozidas e úmidas, verduras e legumes 

cozidos, pães e frutas macios), pastosa (alimentos bem cozidos, em pedaços ou não 

que requerem pouca habilidade de mastigação como arroz, carne e legumes bem 

cozidos e picados, pães macios, sopas cremosas e/ou pedaços de legumes bem 

cozidos),  e pastosa homogênea (alimentos cozidos e batidos, coados e peneirados 

quando necessário, formando uma preparação homogênea e espessa, 

respectivamente nomeadas disfagia 4, 3,2,1 13.  

Conforme o relato do tipo de alimento e líquido ingerido e tolerado pelo 

paciente, foi possível identificar a presença da disfagia.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Realizada a análise descritiva dos dados, com os resultados expressos em 

média ± desvio padrão e frequências. A normalidade da distribuição dos dados foi 

avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A diferença estatística entre os grupos foi testada 
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utilizado o teste paramétrico t de Student, quando os dados apresentaram 

normalidade, e o teste de Mann-Whitney para os dados sem normalidade. O teste 

exato de Fisher foi usado para avaliar a relação entre o grau de disfagia e 

estadiamento da doença com a sarcopenia. A presença de sarcopenia entre os grupos 

foi comparada por meio da análise de Qui-quadrado. A amostra total foi avaliada por 

meio da regressão logística multivariada stepwise, utilizada para identificar as 

variáveis que influenciaram na pré sarcopenia e sarcopenia. A sarcopenia e pré 

sarcopenia foram utilizadas como variáveis dependentes. A idade, adulto, peso atual, 

IMC, FPP, TUG, albumina e presença de disfagia, foram variáveis independentes para 

sarcopenia. Para a pré sarcopenia, as independentes foram idade, IMC, adulto, 

dinamometria da mão direita, FPP, TUG, transferrina, ferro, albumina, % PP e 

presença de disfagia. O valor de p < 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R Core Team 

2017, versão 3.4.0. 
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RESUMO 
Pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP) apresentam disfagia e redução na 
ingestão alimentar, o que predispõe a sarcopenia, com perda de massa muscular 
esquelética e força muscular. Objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre disfagia 
e sarcopenia em pacientes com CCP. Métodos: Estudo transversal, prospectivo, 
amostra por conveniência que incluiu homens com CCP atendidos entre 2015 a 2017 
durante a avaliação inicial no Serviço de Cabeça e Pescoço de um hospital de 
referência, especializado no tratamento de pacientes oncológicos. Após responderem 
ao questionário sobre dados demográficos, hábitos de vida e história da doença, os 
pacientes foram submetidos as avaliações bioquímica, da capacidade de deglutição, 
impedância bioelétrica (BIA), força de preensão palmar (FPP), desempenho físico 
através do Timed up and go test (TUG) e responderam ao Short International Physical 
Activity Questionnaire (S-IPAQ). Resultados: foram incluídos 71 homens idosos (66,9 
± 6,25 anos) e adultos (53,17 ± 3,66anos), portadores de CCP, divididos em grupo 
com disfagia (GD, 44 pacientes) e sem disfagia (GSD, 27 pacientes). O GD 
apresentou menor IMC (p=0.001), menor massa muscular esquelética (p=0.001) e 
mais indivíduos sarcopênicos (p=0.041) quando comparado ao GSD. Houve 
associação entre grau de disfagia e presença de perda ponderal (p=0.006) no GD, 
porém não houve associação entre a gravidade da disfagia e a sarcopenia (p=0.084). 
A análise multivariada mostrou que a idade, % perda peso e IMC interferiram na 
presença de pré-sarcopenia, na sarcopenia somente a idade influenciou no 
diagnóstico (p<0.005). A alta prevalência de sarcopenia no CCP na fase pre 
tratamento, e relacionada a faixa etária, alerta para a necessidade de medidas 
preventivas precocemente nesta população   
 
Palavras chaves: sarcopenia, pré sarcopenia, disfagia, câncer de cabeça e pescoço   
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INTRODUÇÃO   
 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é comumente associado à desnutrição, 

encontrada em aproximadamente 35% de todos os pacientes1. Sintomas ocasionados 

pela doença e presença do tumor, podem influenciar na ingestão alimentar, 

favorecendo a perda ponderal e a depleção nutricional, além de aumentar a 

morbidade e complicações durante o tratamento2. A disfagia é a dificuldade de iniciar 

a deglutição, ou a sensação de que alimentos sólidos e/ou líquidos estão retidos na 

transição da boca para o estômago, o que impossibilita a passagem do alimento e 

reduz o consumo alimentar3.  

Sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva e generalizada da massa 

muscular esquelética e da força muscular, pode ser uma das consequências do CCP. 

A sarcopenia primária é principalmente relacionada ao envelhecimento, já a 

secundária, pode ser observada em adultos, e se associa a presença de 

sedentarismo, inflamação crônica, nutrição inadequada, má absorção, doenças 

malignas e anorexia4. Na fisiopatologia da sarcopenia ocorre um desequilíbrio entre a 

síntese e a degradação muscular, com predomínio da segunda, ocasionada por 

diversos fatores desde a diminuição da incorporação de aminoácidos insulino-

mediado no estado pós-prandial, a fatores catabólicos como corticóides, citocinas e 

estresse oxidativo. A associação com a redução da ingestão energética e protéica, 

contribui para a perda muscular5,6. 

O câncer é uma das principais causas de sarcopenia secundária. 

Pamoukdjian et al7, avaliando pacientes oncológicos, a maioria com tumores do trato 

gastrointestinal (60,8%), encontrou sarcopenia antes da cirurgia em 37,1% dos 

pacientes e, antes da quimioterapia em 29%7. A presença de sarcopenia antes do 

tratamento foi associada com complicações pós operatórias, toxicidade induzida pela 

quimioterapia e pior sobrevida7.  

A perda da massa muscular esquelética é um dos critérios para diagnosticar 

sarcopenia. Em pacientes com CCP, quase dois terços do peso perdido durante o 

tratamento é composto por massa livre de gordura8. A avaliação precoce destes 

pacientes permite a detecção da perda muscular e possibilita a intervenção nutricional 

com adequação da quantidade calórica e protéica e controle da consistência da dieta 

tolerada pelo paciente, fundamentais para minimizar a depleção nutricional. 
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Os dados sobre sarcopenia e disfagia em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço, são escassos na literatura, inclusive em adultos. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a presença de sarcopenia e sua relação com a disfagia e com o estadiamento 

da doença, em portadores de CCP, antes de qualquer intervenção médica ou 

nutricional.  

 

METODOLOGIA 
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aprovado 

com CAAE 45547715.70000.0098. 

Trata-se de um estudo clínico transversal, quantitativo, compreendendo os 

pacientes com CCP, atendidos no período de agosto de 2015 a agosto de 2017 no 

Serviço de Cabeça e Pescoço de um hospital de referência no tratamento de pacientes 

oncológicos. A amostra foi definida por conveniência, sendo convidados a participar 

todos os pacientes que compareceram a instituição durante o período citado, 

considerando os critérios de inclusão e exclusão. Todos os participantes assinaram o 

TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). Todos os pacientes faziam eram 

provenientes do Sistema Único de Saúde.  

Foram incluídos homens maiores de 18 anos, recém diagnosticados sem 

qualquer tratamento ou intervenção médica ou nutricional, portadores de tumores de 

lábio, língua, gengiva, assoalho da boca, amigdala, faringe, laringe e de seio piriforme, 

portadores de carcinoma espinocelular, sem tratamento clínico ou cirúrgico prévio por 

câncer. Foram considerados pacientes idosos aqueles acima de 60 anos. Os critérios 

de exclusão foram pacientes sem estadiamento em prontuário eletrônico, portadores 

de metástase ao diagnóstico ou outra neoplasia, obesidade mórbida, portadores do 

vírus de imunodeficiência adquirida, gastrectomizados, cirróticos, diabéticos em uso 

de insulina, ou qualquer doença prévia ou medicação que sabidamente fosse capaz 

de alterar a composição corporal, portadores de prótese de metal no corpo, pacientes 

que possuíam deambulação limitada, uso de sonda para alimentação ou atendidos 

previamente pela nutricionista.  

Após inclusão no estudo, os pacientes foram divididos em dois grupos, os que 

apresentavam disfagia, chamados de grupo disfagia (GD), e os pacientes sem disfagia 

chamados de grupo sem disfagia (GSD).  

Dados demográficos como idade, sexo, localização e estadio clínico da 

doença, tabagismo e etilismo, complicações pós operatórias e óbito, foram coletados 
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durante a avaliação por meio do prontuário eletrônico. Complicações pós operatórias 

como infecção do trato urinário, infecção de ferida operatória ou da área doadora, 

pneumonia, sepse, perda/necrose do retalho, deiscência, fístula, complicações 

cardíacas e óbito, em até 30 dias após o procedimento cirúrgico foram avaliadas.  

O estadiamento da doença foi realizado pelo médico assistente, conforme 

critérios do TNM – Classification of Malignant Tumours, 6ª edição, 2004, e os tumores 

classificados da menor para maior gravidade de I a IV. 

Os pacientes foram submetidos a avaliações bioquímica, antropométrica, 

composição corporal, desempenho e força física e capacidade de deglutição. 

A capacidade de deglutição e a avaliação nutricional, foram realizadas no 

mesmo dia do exame da tomografia computadorizada. Tal exame é necessário para 

definir o estadiamento da doença. O tamanho tumoral interfere na capacidade de 

deglutição, por este motivo a importância de determinar a consistência da dieta 

tolerada de acordo com o tamanho tumoral diagnosticado no dia do exame de 

imagem. Avaliações posteriores a data da tomografia, poderiam supestimar o quadro 

de disfagia devido a evolução tumoral.  

 
Avaliação bioquímica  

A avaliação bioquímica realizada no laboratório do hospital, incluiu 

hemograma, transferrina valor normal (VN) = 215 a 365mg/dl, albumina (VN 3,5 a 8 

g/dl), cálcio sérico (VN 8,4 a 10,2mg/dl), ferro sérico (VN 35 a 150μg/dl), magnésio 

(VN 1,3 a 2,1mg/dl).  

Os métodos utilizados para análise bioquímica foram: hemograma método 

automatizado CellDyn Ruby9. Albumina, magnésio, cálcio, método colorimétrico 

arsenazo, química seca Vitros Fusion 5.1. O ferro foi avaliado com o método cinético 

de dois pontos, química seca Vitros Fusion 5.1 e a transferrina, método enzimático de 

dois pontos, química seca Vitros Fusion 5.110. Todos os exames foram coletados em 

jejum, no dia em que o paciente realizou a avaliação nutricional.  

 
Avaliação antropométrica 

Peso corporal atual (PA) e altura (Alt) foram aferidos utilizando um balança 

Welmy W200/5® Classe III, com capacidade mínima de 1 kg e máxima de 200kg. O 

peso usual (PU) foi relatado pelo paciente. Realizado o cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), com a divisão da PA / (Alt)2 (kg/m2).  A classificação foi feita segundo 
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os critérios da Sociedade Européia de Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN). O 

diagnóstico de desnutrição, foi definido através do IMC <18,5kg/m2, de acordo com a 

definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS -1995)11, ou através da 

perda combinada de peso e redução do IMC. Perda de peso não intencional > 10% 

do PU em qualquer intervalo de tempo ou perda de peso > 5% nos últimos 3 meses, 

combinados com IMC < 20 kg/m2 se idade < 70anos ou IMC < 22 kg/m2 se idade ≥ 

70anos também definem a desnutrição12. 

 
Avaliação da composição corporal 

Realizada no mesmo dia da avaliação clínica, através da análise da 

impedância biolétrica (BIA), com o aparelho da marca Maltron® Bio-Scan 916-917. O 

paciente foi posicionado em uma maca totalmente plana, deitado em decúbito dorsal 

com os braços a 45o em relação ao corpo, e com as pernas entreabertas, com os 

quatro eletrodos do lado direito do corpo13. Para realização do teste, foi solicitado 

jejum de 8 horas, abstinência alcoólica por 24 horas e não realização de atividade 

física. Antes do exame os pacientes foram orientados e esvaziar a bexiga.  

Através do valor da resistência, obtido no exame, foi calculada em kg, a massa 

muscular esquelética (MME) da seguinte forma: MME (kg) = [(altura2/resistência x 

0,401) + (sexo x 3,825) + ( idade x -0,071)] + 5,102, onde altura em cm, resistência 

em ohms, para sexo masculino fator = 1 e a idade em anos, utilizando uma equação 

descrita por Janssen et al. (2000)14. Para determinar o índice de massa muscular 

esquelética (IMME), foi utilizada a equação IMME (kg/m2) = MME (em kg) / altura2 (em 

cm). O ponto de corte considerado normal para adultos e idosos foi de 8,87kg/m2 e 

10,76kg/m2 respectivamente. Valores em idosos ≥ 8,51 e ≤ 10,75 kg/m2 caracterizam 

perda moderada de massa muscular, enquanto IMME ≤ 8,50 kg/m2 representa perda 

grave de massa muscular 4.  

 
Avaliação da atividade física, desempenho e força física 

Atividade física foi avaliada com o questionário “Short International Physical 

Activity Questionnaire” (S-IPAQ)15, validado em português, forma curta. Composto por 

7 questões abertas para estimar o tempo despendido por semana, em atividades 

físicas no dia a dia e de intensidade moderada a vigorosa, classificados conforme o 

nível de atividade física como ativos e sedentários, de acordo com Matsudo et al 

(2002)15.  
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Teste Timed up and go (TUG) 16, 17, neste teste após o comando do avaliador 

o paciente deve levantar de uma cadeira, sem a ajuda dos braços, andar a uma 

velocidade confortável, em linha reta uma distância de três metros, girar 180 graus 

para contornar um obstáculo, andar por três metros e sentar na cadeira novamente. 

O tempo (segundos) foi cronometrado, e iniciou quando o paciente levantou da 

cadeira, sendo parado o cronômetro somente quando já sentado na cadeira 

novamente com as costas apoiadas18. Foi considerado risco de mobilidade funcional, 

conforme a faixa etária, quando os valores foram acima de: 10 segundos (até 60 

anos); 8,1 segundos (60-69 anos); 9,2 segundos (70-79 anos) e 11,3 segundos (80-

99anos) 16, 17, 19. 

A força de preensão palmar (FPP) foi medida utilizando um dinamômetro 

manual da marca Saehan® (Saehan Corporation – SH 5001), adotando a medida em 

kg. A força foi medida conforme metodologia descrita por Schlussel et al (2008)20 e 

Martin et al (2012)21 e calculado o valor médio entre as três aferições realizadas em 

cada braço. Para avaliação foi considerada a medida da mão dominante. Os valores 

de referência utilizados consideraram a idade e o IMC do paciente. O valor de corte 

para adultos do sexo masculino foi FPP < 30kgf 4; para os idosos são considerados 

os valores de referência de acordo com o IMC, sendo ≤ 29kg para IMC ≤ 24 kg/m2, ≤ 

30kg para IMC ≥ 24,1 e ≤ 28 kg/m2, e ≤ 32kg para IMC > 28kg/m2 4.  

 
Avaliação da capacidade de deglutição 

Os pacientes foram avaliados conforme a consistência da dieta ingerida: dieta 

geral (inclui todos os alimentos e texturas), branda (alimentos macios que requerem 

certa habilidade de mastigação, como carnes cozidas e úmidas, verduras e legumes 

cozidos, pães e frutas macios), pastosa (alimentos bem cozidos, em pedaços ou não, 

que requerem pouca habilidade de mastigação como arroz, carne e legumes bem 

cozidos e picados, pães macios, sopas cremosas e/ou pedaços de legumes bem 

cozidos), e pastosa homogênea (alimentos cozidos e batidos, coados e peneirados 

quando necessário, formando uma preparação homogênea e espessa, 

respectivamente nomeadas disfagia 4, 3, 2 ou 122.  

 
Análise estatística 

Realizada a análise descritiva dos dados, com os resultados expressos em 

média ± desvio padrão e frequências. A normalidade da distribuição dos dados foi 
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avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. A diferença estatística entre os grupos foi testada 

utilizado o teste paramétrico t de Student, quando os dados apresentaram 

normalidade, e o teste de Mann-Whitney para os dados sem normalidade. O teste 

exato de Fisher foi usado para avaliar a relação entre o grau de disfagia e 

estadiamento da doença com a sarcopenia. A presença de sarcopenia entre os grupos 

foi comparada por meio da análise de Qui-quadrado. A amostra total foi avaliada por 

meio da regressão logística multivariada stepwise, utilizada para identificar as 

variáveis que influenciaram na pré sarcopenia e sarcopenia. A sarcopenia e pré 

sarcopenia foram utilizadas como variáveis dependentes. A idade, adulto, peso atual, 

IMC, FPP, TUG, albumina e presença de disfagia, foram variáveis independentes para 

sarcopenia. Para a pré sarcopenia, as independentes foram idade, IMC, adulto, 

dinamometria da mão direita, FPP, TUG, transferrina, ferro, albumina, % PP e 

presença de disfagia. O valor de p < 0.05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R Core Team 

2017, versão 3.4.023. 

 
RESULTADOS 
 

No fluxograma abaixo, estão representados o número de pacientes coletados, 

avaliados e incluídos conforme os critérios de inclusão e exclusão (Figura 1). Do total 

de 132 pacientes elegíveis para o estudo, 61 foram excluídos ou perdidos. Exclusões 

após coleta ocorreram em 22 pacientes devido ao diagnóstico de doença benigna, 

ausência de exames laboratoriais, presença de prótese de metal no corpo informada 

somente durante a avaliação ou outro tipo de câncer, além de carcinoma 

espinocelular. A perda de 39 pacientes ocorreu devido ao grave comprometimento 

nutricional no momento da avaliação, e necessidade de orientação dietética imediata, 

dificuldade do paciente em comparecer a instituição, presença de prótese metálica, 

consumo de bebida alcoólica 24 horas antes do exame de BIA, ou a não realização 

do exame no mesmo dia da realização da tomografia para verificar o estadiamento da 

doença.  

Figura 1: Fluxograma com os pacientes incluídos no estudo 
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A tabela 1 mostra as características da população estudada. Os grupos foram 

homogêneos em relação a idade, localização tumoral e história de tabagismo e 

etilismo. No momento da avaliação o estadiamento clínico foi diferente entre os 

grupos, GD apresentava maior número de pacientes com estadiamento IV e o GSD 

em estadiamento II. 

 

Tabela 1: Características demográficas e clínicas da população estudada. 

Variável GD 
N = 44 

GSD 
N=27 

P 

Idade (média ± desvio padrão) 59,66 ± 9,12 59,15 ± 7,71 0.93* 
Adultos 23 (53%) 16 (59%) 0.74 

Grupo Controle – 
GSD (N = 27)

806 homens

132 elegíveis 
conforme critérios 

inclusão

 (N = 71)

22 excluídos 
após a coleta

39 perdas 

Grupo Casos - 
GD  (N = 44)

1502 casos novos com 
tumores de cabeça e 
pescoço atendidos 

Doença benigna, 
Tumor hematológico 
ausência de exames 
laboratoriais
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GD=grupo disfagia; GSD= grupo sem disfagia; NA= Não aplicável; TNM= classificação dos 
tumores malígnos; grau de significância entre grupos p<0.05 avaliados pelo teste de 
comparações entre duas proporções, exceto  * = teste Mann-Whitney. 

 

O GD apresentou maior porcentagem de perda de peso e menor valor médio 

de IMC comparado ao GSD, além de que a perda ponderal ocorreu em um tempo 

maior. A proporção de desnutridos, conforme os critérios da ESPEN12 , no GD também 

foi maior que no GSD. A porcentagem de perda de peso foi maior no GD (p<0.001), 

tabela 2. 

Tabela 2: Avaliação antropométrica  

 

GD= grupo disfagia; GSD= grupo sem disfagia; %= porcentagem; NA= Não aplicável; IMC= 
Índice de Massa Corporal; * teste Mann-Whitney;  ** teste t de Student;  *** teste de 
comparação entre duas proporções; grau de significância entre grupos p<0.05. 
 

Idosos  21 (47%) 11 (41%) 0.74 
História de tabagismo 41 (93%) 24 (89%) 0.84 
História de etilismo 37 (84%) 23 (85%) 1.00 
    
Localização tumoral    
Lábio 0 (0%) 2 (7%) NA 
Cavidade oral 11 (25%) 8 (30%) 0.87 
Nasofaringe 1 (2%) 2 (7%) 0.66 
Orofaringe 17(40%) 7 (26%) 0.40 
Hipofaringe 8 (18%) 1 (4%) 0.15 
Laringe 6 (13%) 7 (26%) 0.32 
Seio maxilar 1 (2%) 0 (0%) NA 
    
Estadiamento da doença 
(TNM) 

   

I 0 (0%) 3 (11%) NA 
II 3 (7%) 9 (33%) 0.01 
III 7 (16%) 7 (26%) 0.46 
IV 34 (77%) 8 (30%) 0.00 

Variável GD 
N = 44 

GSD 
N=27 

P 

Peso atual 61,3±13,5 71,5±10,2 <0.001** 
Peso usual 70,3±12,8 72,4 ± 9,9 0,444** 
% perda de peso 13,13±9,36 3,35 ± 3,64 <0.001* 
Tempo perda peso (meses) 7,9 ±11,44 4,4 ±11,68 <0.001* 
Valor médio IMC 21,83 ± 4,06 25,78±3,56 < 0.001* 
Desnutrido ou Baixo peso 18 (40%) 0 (0%)  
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Os exames laboratoriais hemograma, ferro, magnésio apresentaram valores 

médios dentro da normalidade, considerando a divisão dos grupos. O GD apresentou 

maior número de pacientes com transferrina e albumina reduzidas, 38% e 11% 

respectivamente, quando comparado ao GSD, 26% e 7%, respectivamente.  

Houve associação positiva entre a redução da massa muscular e o cálcio 

elevado (p=0,013) no GD, com 4 pacientes apresentando valores acima do valor de 

referência.   

O GD apresentou menor valor médio de IMME comparado ao GSD e abaixo 

do valor de referência, tanto em adultos quanto em idosos. Além disso, nos idosos o 

valor do IMME mostrou comprometimento grave da massa muscular. O diagnóstico 

de pré sarcopenia foi mais frequente no GD (p =0.001), com 73% destes apresentando 

valores de massa muscular abaixo do recomendado para a idade (Tabela 3). Apesar 

da FPP estar abaixo do valor de referência no GD e normal no GSD, não houve 

diferença entre os grupos. O TUG estava alterado em menos de 50% dos pacientes 

de cada grupo, indicando não haver comprometimento da mobilidade de acordo com 

esta avaliação.  

A prevalência de sarcopenia no GD (55%) foi maior que no GSD (30%) 

(p=0,041).  

Tabela 3: Parâmetros diagnósticos de sarcopenia  

Variável GD 
N = 44 

GSD 
N=27 

p 
 

Pré sarcopenia – IMME (kg/m2)    
Adulto (< 8,87 kg/m2)   8,68±1,2  9,70±0,88 0.017* 
Idoso (< 10,76 kg/m2)  8,50±0,93 9,93±0,95 <0.001* 
Total 32 (73%) 9 (33%) 0.001 

    
FPP (kg)    
Adulto 28,98±6,65 33,36±7,23 0.064*** 
Idoso 27,97±6,65 29,37±6,01 0.552*** 
Alterado 25 (57%) 10 (37%) 0.169 
    
TUG (s) 
Adulto 

 
9,81±4,46 

 
8,33±2,13 

 
0.568* 

Idoso   10,4±4,46 8,79±2,17 0.450* 
Alterado 21 (48%) 9 (33%) 0.378 

    
Sarcopenia 24 (55%) 8 (30%) 0.041** 
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S-IPAQ    
 Ativo 36 (82%) 26 (96%)  
 Sedentário 8 (18%) 0 (0%)****  

GD= grupo disfagia; GSD= grupo sem disfagia; TUG = Timed up and go;  IMME = Índice de 
Massa Muscular Esquelética; FPP = Força de preensão palmar; BIA = impedância bioelétrica; 
Alterado = abaixo do valor de referência; * teste de Mann-Whitney; ** teste Qui-quadrado; *** 
teste t de Student; grau de significância entre grupos p<0.05, avaliados pelo teste de 
comparação entre duas proporções. *** um paciente não respondeu ao questionário. 

 

No GD houve um aumento progressivo do número de sarcopênicos com a 

piora do estádio clinico (gráfico 1), com maior número de sarcopênicos nos estádios 

3 e 4 comparados ao GSD, porém sem associação entre a sarcopenia e o 

estadiamento da doença (p= 0,173).  

 
Gráfico 1: Sarcopenia e estadiamento da doença.  

 
O grau de disfagia não foi associado a sarcopenia (p=0,841), porém, quanto 

pior o grau de disfagia maior foi a perda de ponderal (p=0,006). 

No GD o desempenho físico, avaliado através do TUG, foi pior quanto maior 

a redução da massa muscular esquelética (p=0,017), o que não ocorreu no GSD 

(p=0,108). O GD apresentou maior número de indivíduos sedentários 8 (18%), de 

acordo com o S-IPAQ (Tabela 2).  

Não houve associação entre a presença de sarcopenia e o número de 

complicações pós cirúrgicas. No GD 13 (29%) foram operados, 4 de 7 que 

apresentaram complicações eram sarcopenicos, no GSD 12 (44%) realizaram 

cirurgia, nenhum dos 4 que complicaram eram sarcopenicos. Os demais pacientes 
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foram encaminhados para radioterapia e/ou quimioterapia. Somente 1 paciente do 

grupo disfágico foi a óbito no período de 30 dias após a cirurgia. 

Como a análise dos grupos isoladamente não mostrou associação de pré 

sarcopenia com as variáveis clínicas da doença, realizamos uma análise de regressão 

univariada da amostra total com as variáveis: idade, localização tumoral, estadiamento 

da doença, tabagismo, etilismo, peso atual, peso usual, IMC, % perda de peso, tempo 

de perda de peso, grau de disfagia, FPP, TUG, hematócrito, volume corpuscular 

médio, hemoglobina, transferrina, ferro, magnésio, linfócitos, albumina, S-IPAQ, 

cirurgia, complicações pós operatórias e presença de disfagia. A idade (p<0.001), 

localização tumoral (p=0.034), grau de disfagia (p=0.011), FPP (p=0.021), TUG 

(p<0.001), transferrina (p=0.042), ferro (p=0.037), albumina (p=0.043), IMC (p=0.015), 

% PP (p=0.025) e presença de disfagia (p=0.001), foram associadas ao diagnóstico 

de pré sarcopenia, como variáveis explicativas. Houve tendência de associação com 

peso atual (p=0.055). A análise multivariada mostrou que a idade, OR 1,37 (IC = 1,19-

1,65), IMC, OR 0,74 (IC = 0,58-0,89 e %PP, OR 9,21 (IC = 1,89-64,22) aumentaram 

a probabilidade de ter pré sarcopenia. Conforme o aumento no valor de IMC, houve 

redução na probabilidade de o diagnóstico de pré sarcopenia, mesmo em pacientes 

com perda ponderal grave. 

 
Idade (anos) IMC (Kg/m

2
)B 

A 

D

C
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Figura 2: Probabilidade de pré sarcopenia conforme a idade, perda ponderal e IMC. IMC 
(kg/m2) = índice de massa corporal; Os gráficos A e B mostram o aumento da probabilidade 
de pré sarcopenia conforme idade em pacientes sem perda ponderal (A) e com perda de peso 
grave (B); Os gráficos C e D mostram a redução na probabilidade do diagnóstico de pré-
sarcopenia com o aumento do IMC, em pacientes sem perda ponderal (C) e com perda 
ponderal grave (D). 

 
A análise univariada da sarcopenia com as mesmas variáveis mostrou 

associação com a idade (p<0.001), peso atual (p=0.0231), albumina (p=0.0047), TUG 

(p<0.001), FPP (p<0.001), IMC (p=0.0206) e presença de disfagia (p=0.0405). A 

análise multivariada com o método stepwise mostrou que a idade, OR = 1,23 (IC = 

1,09-1,45); FPP, OR = 45,05 (IC = 7,35-556,25) e TUG, OR = 29,27 (IC = 5,42-282,92) 

aumentaram a probabilidade de ter sarcopenia.  

 
Figura 3: Probabilidade de sarcopenia considerando a idade, FPP e TUG. FPP= força de 
preensão palmar; TUG= Timed to get up and go test. Os gráficos representam as 
probabilidades dos pacientes apresentarem sarcopenia de acordo com o comprometimento 
do TUG e FPP: TUG normal e FPP normal (A); TUG alterado e FPP normal (B); TUG normal, 
FPP alterada (C); TUG e FPP alterados (D). 

 
 
 
 
 
     

 

A C 

B D 
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DISCUSSÃO 
 

Neste estudo que avaliou a prevalência de sarcopenia em homens portadores 

de CCP com e sem disfagia, 45% dos pacientes apresentaram sarcopenia, sendo que 

o maior número de pacientes pertencia ao GD.  

Tumores de orofaringe (33%) foram os mais prevalentes, assim como em 

outros dois estudos com 144 e 90 pacientes de ambos os sexos, 56,5% e 36% 

respectivamente apresentavam câncer de orofaringe2, 24. A distribuição da localização 

tumoral difere do estudo em questão, por este contemplar apenas o sexo masculino e 

selecionar prioritariamente os pacientes disfágicos. O consumo de álcool e tabaco foi 

relatada por mais de 80% da amostra, valor similar ao encontrado na literatura, em 

que 78% possuíam história de etilismo e 77% de tabagismo24.  

O estado nutricional avaliado pelo IMC identificou 25% de desnutridos, todos 

no GD. A porcentagem média de perda ponderal também foi maior no GD, com 13,1% 

mostrando comprometimento nutricional. Saroul et al 24 em seu estudo, encontrou 14% 

de desnutridos pelo IMC. Outro estudo com 407 pacientes, identificou perda ponderal 

ao diagnóstico em 19% dos casos25. O fato do estudo em questão priorizar a análise 

de pacientes disfágicos, pode justificar a porcentagem aumentada de perda ponderal 

encontrada ao diagnóstico. 

Dados de estudos prévios mostram que 19% a 57% dos pacientes são 

desnutridos ao diagnóstico26 e 80% deles sofrem uma perda de peso não intencional 

durante o tratamento27. Observando a porcentagem de perda ponderal apresentada, 

pode-se entender a recomendação de uso de outros métodos para avaliar o estado 

nutricional. Anamnese alimentar, perda ponderal e exames laboratoriais devem ser 

considerados. A transferrina apresentou valores reduzidos em 24 pacientes (33%). A 

análise da amostra total, permitiu associar a pré sarcopenia com a albumina e 

transferrina, assim como a sarcopenia com a albumina, o que auxilia na identificação 

de indivíduos com comprometimento nutricional. Os níveis de albumina e transferrina 

podem ser utilizados para monitorar a atividade catabólica 28.  

Alguns tumores podem secretar PTH, como os tumores de células escamosas 

(cabeça, pescoço, esófago, cérvix, pulmões, pâncreas). Diversos órgãos tem o 

potencial de produzir PTH, e em tese todos os tumores malignos podem causar 

hipercalcemia humoral maligna29, o que poderia justificar o aumento nos níveis de 
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cálcio encontrada em alguns pacientes. Infelizmente não foi possível coletar PTH 

naquele momento. 

A avaliação da massa muscular mostrou em 57% dos pacientes valor abaixo 

do ponto de corte, similar ao encontrado na literatura. Lundberg et al30, em estudo com 

41 pacientes encontrou 68% deles com redução da massa livre de gordura, enquanto 

Saroul et al24 observou a redução em 44% dos 90 pacientes. A proporção de pacientes 

com pré sarcopenia no GD foi superior ao GSD, mostrando que há uma diferença 

entre os grupos (p=0.001). 

A FPP foi similar ao encontrado por Alkan et al31, em 104 pacientes 

oncológicos, divididos em tumores do trato gastrointestinal e demais localizações 

(incluindo cabeça e pescoço), com 64,6% e 64,2% de desnutridos respectivamente. 

Os pacientes com tumores que não incluíam o trato gastrointestinal, apresentaram 

FPP de 27,2±7,8kg31. Mulasi et al26, avaliou 19 pacientes, 74% com sobrepeso ou 

obesidade, e a FPP obtida foi 32±8kg. Os trabalhos mostram valores médios inferiores 

de FPP, na prevalência de indivíduos desnutridos, e valores médios normais, na 

prevalência de sobrepeso ou obesidade. Importante salientar que força muscular não 

depende apenas da massa muscular e a relação entre força e massa não é linear4. 

Entre o GD e GSD não foi encontrada diferença estatística significativa. No estudo em 

questão foi encontrada associação entre a redução da massa muscular e FPP no GSD 

(p = 0,039), o que não ocorreu no GD. 

A alteração no TUG ocorreu em 42% da amostra, não sendo observada 

diferença entre os grupos, porém houve associação entre a massa muscular reduzida 

e o TUG no GD. Avaliação de 180 jovens (18 a 30 anos) e 281 idosos saudáveis (69 

a 81 anos), realizada por Bijlsma et al32, encontrou valores de TUG de 4.86s e 6.37s 

respectivamente. A alta porcentagem de indivíduos considerados ativos pelo S-IPAQ 

(> 82%), tanto no GD como no GSD, pode explicar o reduzido número de pacientes 

com desempenho físico comprometido conforme o TUG. Além disso, a amostra 

também foi composta por adultos (55%), que possuem melhor mobilidade comparado 

aos idosos, predispondo a menor alteração no desempenho físico.  

A sarcopenia tem sido extensamente avaliada em pessoas idosas. Estudo 

realizado na cidade de Pelotas, localizada no sul do Brasil com 1291 idosos saudáveis, 

encontrou prevalência de 13,9% de sarcopênicos33. Outro trabalho, retrospectivo, com 

224 pacientes idosos, admitidos em um hospital, sem qualquer doença de base que 

pudesse interferir na ingestão alimentar, apresentou 76,8% de sarcopênicos34. A 
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população avaliada nos trabalhos é heterogênea, acometida ou não por 

comorbidades, o que pode justificar a diferença na prevalência da síndrome. 

Avaliação em pacientes oncológicos com câncer de cabeça e pescoço ainda 

é escassa. A maioria dos trabalhos contempla idosos, com tumores em outras 

localizações e no período pré operatório. Em câncer gástrico a prevalência foi de 

12,5% no estudo de Wang et al35, no câncer colo retal foi de 12,0%36, no câncer 

esofágico 44,2% foram classificados como sarcopenicos somente com dados da 

BIA37. A prevalência de sarcopenia é altamente dependente dos critérios diagnósticos, 

o que pode fundamentar as diferenças entre os estudos. 

A sarcopenia foi encontrada em maior número no GD, com diferença entre os 

grupos (p=0,041), porém não houve associação entre a sarcopenia e o grau de 

disfagia. Importante salientar que a avaliação foi realizada no momento da admissão 

do paciente na instituição, e não, no pré operatório imediato como a maioria dos 

estudos. Avaliação posterior poderia identificar maior número de sarcopênicos, devido 

a evolução do comprometimento funcional e nutricional entre a data de admissão e 

realização de exames diagnósticos para definição do tratamento proposto.   

A maioria do GD (77% dos casos) se encontrava em estadio IV, semelhante 

a outros três estudos que apresentaram 86,2%38, 66%2 e 79%24 de pacientes com 

doença em estadio III e IV. A localização tumoral principalmente em orofaringe, 

associada ao estadio clínico avançado, interfere no consumo alimentar, e reflete na 

deterioração do estado nutricional. Devido à localização do tumor, muitos pacientes 

podem apresentar trismo, odinofagia, aspiração ou disfagia27, associada 

principalmente a tumores de orofaringe e hipofaringe25. A evolução da doença foi 

acompanhada por mudanças na ingestão alimentar em um estudo com 407 com 

câncer de cabeça e pescoço. Perda de apetite e disfagia foi associada com perda 

ponderal grave25. Neste estudo houve diferença entre o valor médio da perda ponderal 

apresentada no GD e GSD. A dificuldade de deglutição faz com que o paciente reduza 

a ingestão alimentar ou altere a consistência da dieta e o número de refeições 

ingeridas, sendo observada associação entre o grau de disfagia e perda ponderal. 

Além disso, apresenta um processo inflamatório e alterações metabólicas 

ocasionadas pela doença, que também predispõe a alterações no estado nutricional.  

Dentre os 25 pacientes que realizaram cirurgia, 44% apresentaram alguma 

complicação pós operatória. Porém, o número reduzido de pacientes, pode ter 

contribuído para a falta de associação entre a sarcopenia e complicações pós 
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operatórias ou óbito. Em virtude do tempo entre a admissão e realização da cirurgia, 

perda ponderal no período e disfagia, alguns pacientes poderiam ter apresentado 

sarcopenia, caso a avaliação houvesse sido realizada na data imediatamente anterior 

a cirurgia. Em revisão sistemática com 35 artigos, a presença de sarcopenia foi 

associada a complicações pós operatórias, toxicidade induzida pela quimioterapia e 

pior sobrevida7. 

A análise multivariada do total de pacientes mostrou que a idade, TUG e FPP 

alterados influenciaram no diagnóstico de sarcopenia, e que a probabilidade da 

sarcopenia aumenta em idosos. Demais fatores relacionados à doença não foram 

significativos, semelhante ao achado da análise dos grupos separadamente. 

A pré sarcopenia esteve associada a indivíduos mais velhos, o IMC foi 

considerado fator protetor, e a idade considerada variável explicativa comum tanto 

para a sarcopenia quanto para a pré sarcopenia, apesar da média de idade não ser 

alta nesta população. Demais estudos com pacientes sarcopênicos, portadores de 

tumor gástrico35, colo retal36 e esofágico37, a idade média dos pacientes foi de 

74,59±6,6535, 74,66±6,8036 e 67,8 ±1,037 anos respectivamente, mais alta que neste 

estudo. Pacientes sarcopênicos eram mais velhos (p<0.001)35,36, porém a idade não 

foi considerada fator de risco independente para sarcopenia35,36. Este fato pode ter 

ocorrido, pois os estudos buscaram avaliar não os fatores que interferiram na 

sarcopenia, mas como a sarcopenia influenciou nas complicações pós operatórias. 

Uma limitação deste estudo foi o número reduzido da amostra, não sendo 

possível avaliar, por exemplo, a relação entre sarcopenia e complicações ou cirurgia. 

Amostra maior nos permitiria detectar maior número de sarcopênicos e associar à 

disfagia e complicações.  Além disso, a heterogeneidade dos estudos em relação aos 

métodos para avaliação da massa muscular esquelética, avaliação da disfagia e 

desempenho físico dificulta a comparação com a literatura, além de que a maioria dos 

estudos contempla somente indivíduos idosos. 

A identificação da disfagia, com alteração da consistência do alimento ingerido 

pelo paciente, associada a doença em estadio avançado, coloca o paciente em risco 

para o desenvolvimento da sarcopenia. Identificar a associação da disfagia com a 

sarcopenia, seria um método rápido e simplificado de encontrar pacientes que 

apresentam comprometimento da massa muscular e necessitam da intervenção 

nutricional precoce. A terapia nutricional precoce e adequada, possibilita minimizar a 
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perda ponderal e depleção muscular ocasionadas pelo estado inflamatório e 

catabolismo provocados pela doença. 

Em pacientes oncológicos, são escassos os estudos que avaliam a 

sarcopenia e a presença de disfagia. Apesar de haver publicações sugerindo que a 

sarcopenia é um fator de risco para o desenvolvimento da disfagia, o contrário ainda 

não foi elucidado. O presente estudo não mostrou correlação entre a presença da 

sarcopenia e a gravidade da disfagia, porém o grupo disfágico apresentou maior 

número de pacientes sarcopênicos. Avaliação da amostra total, identificou a idade 

como o fator mais importante para o desenvolvimento da sarcopenia e pré sarcopenia. 

Detectar a sarcopenia já na admissão hospitalar, em idosos e adultos, e sua possível 

associação com a disfagia, antes mesmo de iniciar o tratamento, pode auxiliar a criar 

estratégias nutricionais e multiprofissionais, que irão ajudar a melhorar força e 

desempenho físico, e minimizar a perda de massa muscular, fundamentais para 

melhorar a tolerância ao tratamento e a qualidade de vida do paciente com câncer de 

cabeça e pescoço disfágico e sarcopênico. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Neste estudo foi encontrada alta prevalência de sarcopenia em pacientes com 

CCP, e a idade foi a variável explicativa comum tanto para a sarcopenia quanto para 

a pré sarcopenia. Os pacientes com CCP disfágicos apresentaram mais sarcopenia 

que os sem disfagia, porém não conseguimos associar a sarcopenia a disfagia ou 

outra característica clínica destes pacientes. 

Os achados acima podem ter sofrido influência do número da amostra do 

estudo, que deveu-se aos rigorosos critérios de seleção, ao fato da maioria dos 

pacientes residir em outra cidade, da dependência de transporte municipal para virem 

ao atendimento, mudança no dia de realização da tomografia e não aderência por 

parte do paciente em relação as recomendações necessárias para realização da 

impedância bioelétrica.  

Foram encontrados dados relevantes no grupo disfágico: os pacientes 

apresentaram em sua maioria estadiamento IV, mais grave, houve uma porcentagem 

maior de perda ponderal e menor IMC médio, além de mais indivíduos com pré 

sarcopenia.  

Existem diversos trabalhos que avaliam sarcopenia, a grande maioria em 

idosos, com diferentes metodologias e grande parte em pacientes cirúrgicos, 

avaliados no pré operatório imediato. As diferenças entre os métodos de avaliação 

explicam as diferenças na prevalência de sarcopenia na literatura.   

O número de pacientes na amostra que realizou procedimento cirúrgico foi 

reduzido, fato que pode ter contribuído para a não associação entre a sarcopenia e 

complicações pós operatórias. 

A associação da pré sarcopenia com a localização tumoral, grau e presença 

de disfagia, através da análise univariada, permite consolidar a teoria de que os 

pacientes disfágicos necessitam de avaliação nutricional e intervenção precoce.  

Apesar da idade ser a variável explicativa tanto para a sarcopenia quanto para 

a pré sarcopenia, a identificação de mais sarcopênicos entre os disfágicos ainda na 

admissão hospitalar, nos alerta para a importância de uma avaliação mais 

aprofundada de todo paciente com distúrbio de deglutição, adulto ou idoso. Um plano 

dietoterápico com nutrientes específicos, associado a atividade física supervisionada, 
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seria uma alternativa para evitar a evolução da pré sarcopenia para o diagnóstico de 

sarcopenia no paciente com disfagia. 
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7. CONCLUSÃO

Neste estudo a prevalência de sarcopenia em pacientes com CCP foi alta 

(45%) e mais elevada nos pacientes disfágicos que nos não disfágicos na avaliação 

realizada antes de qualquer intervenção médica ou nutricional. Porém sem correlação 

com a gravidade da disfagia. 

Não foi observada associação entre a sarcopenia e estadiamento clínico da 

neoplasia ou com complicações pós operatórias.  

A idade foi a variável comum para a sarcopenia e a pré sarcopenia em 

paciente com CCP. 
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APÊNDICE A  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PACIENTE– TCLE  

 

Você está sendo convidado a participar do estudo entitulado “SARCOPENIA E 
DISFAGIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO”.  
 Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 
estudo, que pretende avaliar se existe relação entre a dificuldade de deglutição (disfagia) e a 
perda de massa muscular, juntamente com perda de força ou desempenho físico (sarcopenia) 
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 

 Caso aceite participar, você será submetido a avaliação antropométrica, com peso e 
altura. Uma avaliação da composição corporal, para determinar quanto de massa muscular e 
quanto de gordura você possui será realizada através de um exame chamado bioimpedância. 
Este exame dura cerca de  3 minutos, utiliza um aparelho que emite uma corrente elétrica que 
percorre todo o corpo e analisa os tecidos corporais. Não causa nenhum tipo de dor ou 
desconforto, sendo apenas  necessário um jejum de 8 horas para realização.  

 Será coletada uma quantidade pequena de sangue para realização de exames 
laboratoriais como hemograma, transferrina, albumina, cálcio, ferro, magnésio que irão ajudar 
na avaliação do seu estado nutricional. 

 Você responderá a perguntas sobre qual a consistência da dieta que consegue ingerir 
atualmente para determinar o grau de disfagia.  

 O nível de atividade física que você realiza também é importante para a pesquisa. 
Um questionário sobre atividade física, o IPAQ,  com 7 perguntas sobre o tempo que você 
gasta realizando atividades diárias como correr, fazer ginástica, fazer serviços domésticos, 
carregar pesos, caminhar ou mesmo o tempo que permanece sentado lendo ou assistindo 
televisão, será aplicado. Seu desempenho físico será avaliado com um teste o TUG, em que 
você deverá levantar de uma cadeira, percorrer caminhando uma distância de três metros em 
um tempo de caminhada normal, dar a volta em um cone, percorrer a distância de três metros 
e sentar na cadeira novamente. Para avaliar a força, também será utilizado um aparelho 
chamado dinamômetro, que você deverá apertar tentando aproximar as hastes do aparelho, 
em um movimento similar ao abrir e fechar as mãos. 

 Espera-se com esta pesquisa mostrar que além da perda de peso  e perda de massa 
muscular, a dificuldade de deglutição pode ter relação com a força muscular e desempenho 
físico.  

Você terá acesso, em qualquer etapa do estudo, aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Nutricionista 
Patrícia Blasco Silva que pode ser encontrada no endereço Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 
- Bairro Jardim da Américas, Telefone(s) (41) 3361 5090 ou (41) 3361 5009.  Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP), no Hospital Erasto Gaertner – Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 – 
Bairro Jardim das Américas – Fone: (41) 3361-5271. 

Você possui a liberdade de cancelar sua participação no estudo a qualquer momento, 
sem qualquer prejuízo continuidade de seu tratamento na Instituição. 

  Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão  analisadas em conjunto 
com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

 Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores 
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 Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 
propostos neste estudo (nexo causal comprovado) o participante tem direito a tratamento 
médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para 
esta pesquisa. 

 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo SARCOPENIA E DISFAGIA EM PACIENTES 
ADULTOS COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO. 

Eu discuti com a Nutricionista Patrícia Blasco Silva sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 

 

 

Assinatura do paciente/representante legal                         Data         /       /        

 

 

Assinatura da testemunha              Data         /       /        

 

Assinatura do Pesquisador Principal           Data         /       /        
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APÊNDICE B 
FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

Iniciais: __________Idade: __________sexo: __________prontuário: _______ 

Localização tumoral: ______________________ estadiamento clínico: ________ 

Tabagismo:  ( ) sim   ( ) não  ___________________cigarros/dia 

Etilismo: ( ) sim    ( )não  ________________________copos/dia 

 

Data da avaliação: __________ 

Peso atual: ______Peso usual:______Tempo PP _______Altura: ______ IMC: ____ %PP____ 

Dinamometria:   Mão esquerda: ____/____/____ Mão direita: ___/____/____  

Mão dominante (E)  (D)           ** coleta de 3 medidas  

 

Grau de disfagia: ( ) 4 - geral     ( )3 - branda     ( ) 2 – pastosa     ( )1 – pastosa homogênea 

TUG:  ____________m/s 

IPAQ:  ( ) muito ativo    ( ) ativo     ( ) regularmente ativo   ( ) sedentário 

Resistência:  ________ Reactância ________ MME: ______ 

Hemograma – data _________: 

Hematócrito (%): ____Volume Globular Médio (VG):_____ Hemoglobina (Hb): _____ 

Transferrina: _______ Cálcio: ________ Ferro: ________ Magnésio:_______ 

Linfócitos: ________ Albumina: ________ 

 

Cirurgia: ( ) sim    ( ) não 

Complicações pós operatórias: ( ) sim   ( ) não 

( ) infecção do trato urinário  ( ) infecção de ferida operatória     ( ) infecção da área doadora 

( ) pneumonia  ( ) sepse              ( ) perda/necrose do retalho 

(  ) deiscência   ( ) fístula               ( ) complicações cardíacas 

( ) óbito em 30 dias      
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA (IPAQ)  FORMA CURTA 

Iniciais:___________    Data: __/__/____ Idade:______ Sexo: F ( )  M ( ) 

Você trabalha de forma remunerada: ( ) Sim ( ) Não 

Quantas horas você trabalha por dia: ________ 

Quantos anos completos você estudou: _______ 

De forma geral sua saúde esta: 

( ) Excelente ( ) Muito boa ( ) Boa  ( ) Regular  ( ) Ruim 

 

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade fisica 

em uma semana NORMAL, USUAL ou HABITUAL. As perguntas incluem as 

atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, 

por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim.  Por favor 

responda cada questão  mesmo que considere que não seja ativo. 

Para responder as questões lembre que: 

• atividades físicas VIGOROSAS : aquelas que precisam de um grande 

esforço físico e que fazem respirar MUlTO mais forte que o normal 

• atividades físicas MODERADAS :  aquelas que precisam de algum esforço 

físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal.  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 

por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez: 

1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades 
VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer 

ginastica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 

serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos 

elevados ou qualquer atividade que faça você suar BASTANTE ou aumentem MUlTO 

sua respiração ou batimentos do coração. 

dias______por SEMANA    ( ) Nenhum 

  

1b. Nos dias em que você faz essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por dia? 

horas:_______ Minutos:______ 
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2a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades MODERADAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, 

nadar, dançar, fazer ginastica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos 

leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, 

cuidar do jardim, ou qualquer atividade que faça você suar leve ou aumentem 

moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR FAVOR NAO 

INCLUA CAMINHADA) 

dias__________por SEMANA      ( ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você faz essas atividades moderadas por pelo menos 10 
minutos contínuos quanta tempo no total você gasta fazendo essas atividades por 

dia? 

horas: ________Minutos: _______ 

3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercicio? 

dias_______por SEMANA     () Nenhum 

 

3b. Nos dias em que você caminha por pelo menos 10 minutos contínuos quanta 

tempo no total você gasta caminhando por dia? 
Horas: ______ Minutos: ____ 

 
4a. Estas últimas perguntas são em relação ao tempo que você gasta sentado ao todo 

no trabalho, em casa, na escola ou faculdade e durante o tempo livre. Isto inclui o 

tempo que você gasta sentado no escritório ou estudando, fazendo lição de 

casa,visitando amigos, lendo e sentado ou deitado assistindo televisão. 

Quanto tempo por dia você fica sentado em um dia da semana?  

Horas: _______ minutos: _______ 

4b. Quanto tempo por dia você fica sentado no final de semana?  

Horas: _____ minutos: _____ 

 

 


