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Resumo
Objetivo – Avaliar a influência da sondagem nasogástrica (SNG) precoce no Índice de Massa Corporal(IMC) de pacientes com neoplasia
de cabeça e pescoço. Método – Tratou-se de uma pesquisa descritiva comparativa com análise quantitativa em que foram selecionados
20 pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço no setor de Oncologia do Hospital Angelina Caron-PR e separados em dois
grupos. Resultados – A análise comparativa entre os dois grupos foi realizada utilizando-se o IMC, calculado por cinco semanas con-
secutivas. Conclusão– Constatou-se que no grupo A houve a manutenção ou aumento do IMC ao término das cinco semanas, enquanto
no grupo B ficou clara a redução drástica do IMC na etapa inicial do tratamento e posterior aumento após a introdução da SNG. A ins-
tituição precoce da SNG é capaz de melhorar significativamente o estado nutricional dos pacientes acometidos por câncer de cabeça
e pescoço.

Descritores: Enfermagem oncológica; Neoplasias de cabeça e pescoço; Nutrição enteral

Abstract
Objective – To evaluate the influence of an early nasogastric probing (NP) in Body Mass Index (BMI) of patients with head and neck can-
cer. Method – This was a comparative descriptive research with quantitative analysis in which we selected 20 patients with cancer of
the head and neck oncology at the Angelina Caron Hospital-PR and separated into two groups. Results – The comparative analysis bet-
ween the two groups was performed using the BMI, calculated for five consecutive weeks. Conclusion – It was found that in A group
were maintained or increased BMI at the end of five weeks, while B group was clearly the drastic reduction in BMI in the initial stage of
treatment and further increased after the introduction of (NP). Early initiation of (NP) is able to significantly improve the nutritional status
of patients suffering from head and neck cancer.

Descriptors: Nursing oncology; Head and neck neoplasms; Enteral nutrition

Introdução
Nos dias atuais considera-se o câncer como uma

doença crônica, pois apresenta características comuns
as demais, comum a evolução relativamente lenta, po-
rém é hoje a mais curável de todas as doenças crônicas,
desde que detectado precocemente1.

Especificamente o câncer de cabeça e pescoço é
uma doença bastante grave, mas quando diagnosticado
precocemente, pode ter um bom prognóstico2. Carac-
terizam-se por lesões neoplásicas na região do nariz,
boca, garganta, tireóide, fossas nasais e também na
pele da região da cabeça e do pescoço3.

Anualmente, são diagnosticados no mundo cerca de
870 mil novos casos de tumores malignos localizados
na cabeça e pescoço. As taxas de incidência destas
neoplasias em países não-desenvolvidos são superadas
somente pelas taxas do câncer do colo uterino4.

No Brasil de 5% a 10% dos casos de câncer locali-
zam-se na cabeça e pescoço, com maior incidência na
população masculina, associada aos fatores de risco
modificáveis5. O tratamento de escolha para essas neo-
plasias é a cirurgia, associada ou não à radioterapia.
Cirurgia e radioterapia são formas de tratamento para a
doença localizada ou regional4.

Comumente estes pacientes apresentam desnutrição

severa e perda de peso devido a queimaduras pela ra-
dioterapia e edemas na região da garganta que prejudi-
cam a deglutição, ocorrendo um déficit de nutrientes5.

Pacientes com câncer de cabeça e pescoço têm um
risco de desnutrição aumentado por várias razões, tais
como: hábitos alimentares inadequados associados com
consumo excessivo de álcool e tabaco frequentemente
observados entre estes pacientes, além disso, a locali-
zação do tumor provoca disfagia, odinofagia, trismo e
alterações do paladar, resultando em uma diminuição
da ingestão alimentar e evidente perda nutricional6.

Dentre os fatores relacionados ao processo de des-
nutrição, destaca-se como principal alteração a redução
da ingestão alimentar, pelo processo cirúrgico, com re-
moção do tumor ou ainda pelo tratamento de quimio-
terapia e radioterapia. Estas terapias podem acarretar
consequências como o aparecimento de vômitos, má
absorção dos nutrientes e diarréia7.

A desnutrição calórica e protéica em indivíduos com
câncer é muito frequente. Os principais fatores deter-
minantes da desnutrição nesses indivíduos são a redu-
ção na ingestão total de alimentos, as alterações meta-
bólicas provocadas pelo tumor e o aumento da
de manda calórica pelo crescimento do tumor5.

O déficit do estado nutricional está estreitamente re-
lacionado à diminuição da resposta ao tratamento espe-



cífico e à qualidade de vida, com maiores riscos de com-
plicações pós-operatórias, aumento na morbimortali-
dade, no tempo de internação e no custo hospitalar5.

Nestes casos, o suporte nutricional visa evitar a ano-
rexia e as deficiências nutricionais secundárias. A indi-
cação do uso da sonda nasogástrica (SNG) deve-se à
debilidade por falta de alimentação adequada8.

A SNG é método comumente utilizado por clínicos
e cirurgiões para administração dietética, prevenção e
tratamento da distensão gástrica em pacientes com obs-
trução gastrointestinal ou íleo paralítico, no período
pós-operatório de operações abdominais, ou outra con-
dição orgânica patológica9.

A sonda deve ser indicada na impossibilidade de uti-
lização da via oral e ingestão alimentar oral insuficiente,
inferior a 60% das recomendações, sem expectativa de
melhora da ingestão5. O uso de SNG para suporte nu-
tricional é de extrema importância e reconhecida como
fator definitivo na recuperação dos doentes, pois per-
mite o aporte adequado de nutrientes8.

Historicamente o uso de sondas para alimentação
foi descrito no século XII. John Hunter começou uma
era moderna em 1790 quando administrou alimento
liquefeito através de um cateter revestido com a pele
de uma enguia. Atualmente as sondas mais simples são
confeccionadas a partir de cloreto de polivinila (PVC)10.

Existe uma grande variedade de sondas com materiais
e compostos distintos, com valores agregados e indica-
ções específicas para o uso. Apesar da sondagem na-
soenteral (SNE) ou pós – pilórica ser sugerida como mé-
todo para melhorar a tolerância da dieta enteral e por
apresentar menores taxas de aspiração e pneumonia
em pacientes com rebaixamento do nível de consciên-
cia, não se pode deixar de considerar complicações
inerentes a este tipo de dispositivo, no que concerne ao
maior custo efetivo e demanda de tempo para a confir-
mação por imagem de posicionamento, fato que usual-
mente atrasa o inicio da terapia nutricional enteral11. 

Além disso, a SNE reduz os estímulos gástricos e a
ação das vias gástricas de absorção de vitaminas, pela
não utilização dessa porção do sistema, sendo preferida
para pacientes com gastroparesias, retardo do esvazia-
mento gástrico, alto risco de aspiração e no período
pós-operatório imediato12, o que não se aplica aos pa-
cientes portadores de câncer de cabeça e pescoço.

Assim, neste estudo, optou-se pela utilização das
SNG compostas por 100% silicone devido ao seu re-
duzido risco de causar lesões locais por uso prolongado.
Esta ocasiona melhor conforto ao paciente, pois não
produz lesões por pressão, possui menor risco de obs-
trução do fluxo por estrangulamento ou acumulação
de solutos e não causa dor por atrito durante a coloca-
ção7. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo
avaliar a influência da SNG precoce no Índice de Massa
Corporal (IMC) de pacientes com neoplasia de cabeça
e pescoço.

Métodos
O caminho metodológico escolhido foi o da pesquisa

descritiva comparativa com análise quantitativa. A pes-
quisa descritiva tem como principal objetivo descrever
características de determinada população ou fenômeno
ou estabelecimento de relações entre as variáveis. Busca
descrever, identificar, relatar e comparar13.

O período da realização do estudo foi do dia 6 de
Junho a 29 de Agosto de 2011 no Serviço de Oncologia
de um Hospital privado no município de Campina
Grande do Sul – PR. A amostra constituiu-se de 20 pa-
cientes portadores de neoplasia de cabeça e pescoço
com indicação de sondagem nasogástrica, com idades
entre 40 e 70 anos, de ambos os sexos, selecionados
aleatoriamente e separados 10 para cada grupo, deno-
minados de grupo A e B.

Para ambos os grupos foi esclarecido que a colocação
da SNG ficaria a critério da indicação clínica pela
equipe multiprofissional da Instituição e conforme a
concordância do paciente, visando não haver benefícios
entre os sujeitos envolvidos, sendo após estes esclare-
cimentos a formação dos sujeitos que integraram os
grupos para a comparação do IMC.

Para o grupo A foi colocado a opção de receber a
SNG desde o início do tratamento oncológico, junta-
mente com o aporte multiprofissional para o adequado
seguimento da terapêutica proposta. A SNG foi indicada
neste momento por profissionais da equipe multipro-
fissional da Instituição, visando à manutenção do IMC,
bem como a orientação de familiares e cuidadores so-
bre os benefícios esperados do uso precoce do dispo-
sitivo e os devidos cuidados necessários com a SNG.

O grupo B foi formado por sujeitos que se recusaram
em receber a SNG no início do tratamento, e optaram
em colocar a SNG no decorrer do tratamento oncoló-
gico, mesmo após indicação da equipe multiprofissio-
nal. Este grupo foi orientado que poderia receber a
SNG emqualquer momento do tratamento. Em ambos
os grupos o IMC foi aferido durante a Consulta de En-
fermagem por cinco semanas consecutivas.

Para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) uti-
lizou-se o método desenvolvido pela Organização Mun-
dial de Saúde, dividindo-se o peso (Kg) pelo quadrado
da altura (cm). Utilizou-se o teste de U Mann Whitney
do SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para
verificar a diferença entre a variação (inicial-final) do
IMC durante o período de tratamento (cinco semanas). 

A pesquisa seguiu o que preconiza a Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde no que se
refere à pesquisa envolvendo seres humanos. Todos os
participantes foram igualmente orientados sobre os ob-
jetivos da pesquisa e formalizaram sua aceitação me-
diante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro Universitário Campos de
Andrade sob o parecer nº 410 do ano de 2011.

Resultados
A amostra analisada pertencente ao grupo A recebeu

a SNG precocemente conforme a indicação clínica.
Durante as aferições do IMC contatou-se que nas cinco
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semanas com o uso da SNG o IMC de nove entre os
dez pacientes analisados apresentou aumento, demons-
trando que o perfil nutricional melhorou ou se manteve
estável conforme apresentado na Tabela 1.

Houve a predominância do sexo masculino neste
grupo, sendo 90% dos indivíduos. A idade média ficou
em torno de 53 anos, sendo a neoplasia mais incidente
a localizada no esôfago.

Na amostra denominada de grupo B, os pacientes
receberam a SNG conforme sua livre escolha, ou seja,
no momento em que desejaram, mesmo com indicação
clínica anterior foi respeitada a sua vontade.

Todos os dez sujeitos que compuseram a amostra
apresentaram um declínio no IMC aferido no período
entre a primeira e segunda semana, caracterizando um
déficit nutricional importante relacionado à neoplasia
e ao tratamento oncológico conforme apresentado na
Tabela 2.

Sete pacientes optaram pela SNG entre a segunda e
terceira semana, o que resultou em aumento do IMC
nas semanas posteriores. Houve novamente predomi-
nância do sexo masculino na amostra, correspondendo
a 70% dos sujeitos. A idade média ficou em torno de
52 anos, sendo a neoplasia mais incidente a localizada
no esôfago, igualmente ao grupo A.

A diferença da variação do IMC ao longo das 5 se-
manas de estudo (IMC inicial – IMC final) entre os gru-
pos A (sondagem precoce) e B (sondagem livre) foi es-
tatisticamente diferente (p valor = 0,0001 no Teste U
de Mann Whitney). O Gráfico 1 apresenta a evolução
da média do IMC dos grupos A e B. Observa-se um de-

créscimo significativo do IMC do grupo B em relação
ao grupo A. Este fato relaciona-se diretamente ao pe-
ríodo em que foi instalada a SNG.

Gráfico 1. Comparativo entre as médias de IMC dos grupos A e B

Discussão
O câncer de cabeça e pescoço é o sexto tumor mais

prevalente no mundo e o consumo de álcool e tabaco
são responsáveis por 75% das neoplasias dessa região14.
No estudo não foram levantados os fatores de risco mo-
dificáveis decorrentes da incidência dos tumores de ca-
beça e pescoço, pois estes dados não representariam
mudanças na indicação do uso da SNG. Fato marcante
é que o tumor mais frequente foi o localizado no esôfago
e na população masculina, fato concordante com as
pesquisas que referem-se sobre o gênero mais afetado5.

Muitos dos pacientes que apresentam câncer de ca-
beça e pescoço são submetidos a altas doses de radio-
terapia em extensos campos de radiação que irão incluir
a cavidade bucal, maxila, mandíbula e glândulas sali-

Tabela 1. Índice de Massa Corpórea (IMC) dos pacientes com sondagem precoce (Grupo A).Campina Grande do Sul, 2012

  Pacientes IMC IMC IMC IMC IMC
1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana

1 21,06 20,96 21,56 21,71 21,76
2 24,98 24,82 25,13 25,21 25,42
3 18,49 17,88 18,32 19,12 19,35
4 17,93 17,84 18,19 18,35 18,24
5 24,35 24,86 25,29 25,37 25,48
6 26,18 25,89 25,91 25,97 25,94
7 22,88 22,88 22,91 22,96 23.01
8 25,44 25,38 25,74 25,71 25,73
9 18,63 18,72 18,98 19,72 19,85

10 23,18 23,15 23,22 23,30 23,36

Tabela 2. Índice de Massa Corpórea (IMC) nos pacientes com sondagem livre (Grupo B). Campina Grande do Sul, 2012

  Pacientes IMC IMC IMC IMC IMC
1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana

1 20,57 17,71 15,67* 15.82 16,00
2 29,32 25,93 22,84 21,30* 20,12
3 20,06 17,36 16,85* 17,03 18,65
4 18,59 17,40 17,52* 17,81 18,03
5 19,75 18,68* 19,82 19,91 19,94
6 21,87 21,12 20,14 19,41 19,14*
7 23,14 20,11 19,32 18,13* 18,56
8 19,80 19,00 17,03* 17,23 18,18
9 24,40 21,78 18,74* 18,78 19,32

10 20,24 19,16 17,15* � �

*Semana em que o paciente recebeu a SNG; � falecimento



vares4. Os grupos avaliados foram submetidos aos tra-
tamentos oncológicos compreendidos entre quimiote-
rapia e radioterapia, consequentemente foram expostos
aos mais variados tipos de toxicidades decorrentes da
terapia. 

Desta forma, a terapia antineoplásica está associada
a diversas reações adversas. Essas reações podem ocor-
rer em uma fase aguda (durante ou nas semanas ime-
diatas ao tratamento) ou em uma fase crônica (meses
ou anos após a radioterapia). A gravidade das compli-
cações bucais agudas irá depender do grau de inclusão
dessas estruturas no campo de irradiação4.

A quimioterapia e a radioterapia apresentam efeitos
adversos que podem comprometer o estado físico,
imunitário e nutricional, sendo que a terapia nutricio-
nal via SNG quando aplicada antes do início do trata-
mento concomitante de quimioterapia e radioterapia,
auxilia no manejo dos sintomas, evitando a caquexia,
e contribuindo para melhora da qualidade de vida do
paciente15.

A má nutrição acaba sendo complicação a mais fre-
qüente nos pacientes com câncer de cabeça e pescoço,
devido ao próprio tumor primário, mas também ao tra-
tamento instituído, que pode provocar efeitos colaterais
comuns para a região, como disgeusia, disfagia, xeros-
tomia e mucosite16.

Usualmente recomenda-se a utilização de SNG
quando se prevê um suporte nutricional enteral por
curto período de tempo, a fim de evitar complicações
comuns do uso de dispositivos nesta região nasal/oral,
o que pode ocorrer também com o uso da sonda na-
soenteral. A SNG configura-se como a principal escolha
para uso em pacientes oncológicos por sua praticidade
e facilidade de troca e posicionamento17.

No grupo A o qual foi submetido à inserção da SNG
logo no inicio do tratamento oncológico o IMC sofreu
um considerável aumento no decorrer das cinco sema-
nas em que estes pacientes foram avaliados durante a
consulta de enfermagem. Estes foram orientados sobre
os benefícios que teriam em relação à manutenção do
peso como fator preponderante para sequência do tra-
tamento proposto.

Associada a consulta de enfermagem houve o acom-
panhamento pelo serviço de nutrição da instituição,
na forma de prover a melhor indicação da terapia nu-
tricional enteral para estes pacientes, a fim de estabe-
lecer individualmente as necessidades nutricionais de
cada paciente. 

A introdução precoce e adequada da terapia nutri-
cional enteral (TNE) pode reduzir consideravelmente a
incidência de infecções e o tempo de permanência
hospitalar. Entretanto, pacientes frequentemente apre-
sentam inadequações no suporte nutricional, tanto pela
sub ou super estimação das necessidades energéticas
diárias, quanto pela introdução tardia da TNE e inter-
rupções para procedimentos18.

No grupo B o qual a introdução da SNG ficou a livre
escolha dos pacientes no decorrer das cinco semanas
evidenciou uma redução do IMC logo no inicio do tra-

tamento. Cabe ressaltar que logo após a introdução da
SNG houve estimada melhora ou manutenção do IMC,
não representando a continuidade do processo de des-
nutrição.

A aceitação da sonda pelo grupo B tardiamente reflete
que o processo de desnutrição durante o tratamento
oncológico é um agravante a ser considerado, conforme
consta no Gráfico 1, a linha dos valores do IMC decresce
logo na segunda semana, e só apresenta valores cres-
centes a partir da quarta semana, momento da introdu-
ção da SNG e instituição da TNE na maioria dos pa-
cientes. Neste período os pacientes já se apresentavam
desnutridos com médias de IMC abaixo de 18,5 kg/m2.

Em estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Nu-
trição Parenteral e Enteral (SBNPE), observou-se que
aproximadamente 30% dos pacientes hospitalizados
tornavam-se desnutridos nas primeiras 48 horas de in-
ternação. Em três a sete dias esse porcentual aumentava
em 15%, chegando a 60% depois de quinze dias de
internação19.

A preservação e/ou melhora do estado nutricional
tem um importante efeito na qualidade de vida e no
bem-estar de pacientes com neoplasia de cabeça e pes-
coço. Minimizar os efeitos adversos da terapia antineo-
plásica se mostra como fator essencial para o bom an-
damento do tratamento proposto, principalmente
quando os pacientes mantêm condições nutricionais
satisfatórias.

Grande dificuldade relacionada ao uso da SNG pre-
cocemente associa-se a aceitação dos pacientes e ao
fato destes não apresentarem os efeitos colaterais se-
cundários como náuseas, vômitos, mucosite causados
pela quimioterapia ou edema ocasionado pela radiote-
rapia local. 

Ainda existe outra questão, a associação da SNG à
fase terminal da doença e a preocupação com a estética
visual pela sonda ficar exposta, que desperta a curiosi-
dade das pessoas deixando o paciente constrangido,
levando esse indivíduo muitas vezes ao abandono do
tratamento.

Os problemas do paciente com câncer são multifa-
cetados e incluem estresse emocional, físico e social,
que surgem como resultado dos efeitos do tratamento.
Somam-se a isso as mudanças no estilo de vida, ruptura
do papel no lar e na família, e o temor da recorrência.
Cada pessoa com câncer tem necessidades únicas ba-
seadas na extensão da doença e efeito dos tratamentos,
entre outros19.

Neste contexto, a terapia nutricional enteral por SNG
se mostrou eficaz no que concerne a manutenção do
peso dos pacientes em que o uso foi instituído preco-
cemente, e melhora visível daqueles em que a SNG foi
inserida após algumas semanas do início do tratamento,
proporcionando aumento considerável do IMC.

Pode-se considerar-se o tamanho da amostra como
uma limitação desta pesquisa. Entretanto, apesar da re-
duzido tamanho amostral, pode-se observar resultados
significativos do impacto da SNG precoce no IMC dos
pacientes avaliados. 

J Health Sci Inst. 2014;32(1):48-52 Sondagem nasogástrica em neoplasias de cabeça e pescoço51



52 J Health Sci Inst. 2014;32(1):48-52Camargo S, Oselame GB, Neves EB.

Conclusões
A perda de peso em pacientes com neoplasia de ca-

beça e pescoço deve ser prevenida desde o início do
tratamento, uma vez que a mesma tem impacto nega-
tivo na resposta ao tratamento cirúrgico, quimioterápico
e radioterápico. A terapia nutricional via SNG é decisiva
na recuperação e pode diminuir o impacto dos efeitos
colaterais, minimizar a perda de peso e proporcionar
substantiva melhora na qualidade de vida. 

Os pacientes que foram submetidos à passagem da
sonda nasogástrica precoce tiveram uma melhora sig-
nificativa na nutrição e nos efeitos adversos, como a
diminuição das náuseas e vômitos e também a dimi-
nuição da mucosite, o que é comum com a queda da
imunidade e agravada por deficiência de nutrientes e
hidratação adequada.

Em situações de desnutrição acelerada o paciente
debilita facilmente e a interrupção do tratamento por
alguns dias pode fornecer margens para o avanço da
doença. Os resultados deste estudo contribuíram para
a implantação de um protocolo para instituir o uso pre-
coce de SNG no serviço de oncologia da instituição a
qual os dados foram obtidos.
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