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Apresentação

Prezado (a) leitor (a),

A população está a cada dia vivendo mais e é frequente que recebam o diagnóstico de neoplasia
com potencial abordagem curativa. No entanto, o estado nutricional pode ser um limitador para
a operabilidade destes pacientes quando a cirurgia é indicada.

No PP deste mês, discute-se uma abordagem pré-cirúrgica ao paciente idoso com diagnóstico
oncológico com foco na pré-habilitação nutricional.

Espero que tenham uma boa leitura.

Dr.  Aldo Agra de Albuquerque Neto.
Editor-chefe do Pneumologia Paulista.
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Thiago José Martins Gonçalves
thiagojmg@yahoo.com.br

Pré-habilitação e imunonutrição
perioperatória em idosos oncológicos
submetidos a cirurgia torácica
Thiago José Martins Gonçalves
Médico Nutrólogo, Hospital Sancta Maggiore, Prevent Senior, São Paulo, Brasil
Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN)

Relato de Caso

Paciente M.H.S., 75 anos, gênero feminino, com
antecedentes de doença pulmonar obstrutiva crônica
(tabagismo) e hipertensão arterial controlada com
losartana e amlodipina, foi encaminhada da geriatria para
a equipe de cirurgia torácica por achado tomográfico de
nódulo pulmonar sólido não calcificado de 1,8 cm
localizado em segmento anterior do lobo superior esquerdo.
Realizada biópsia guiada pela tomografia computadorizada
com resultado anatomopatológico de carcinoma pouco
diferenciado de padrão sólido infiltrativo. Após resultado
da biópsia, foi indicado segmentectomia pulmonar por
videotoracoscopia assistida.

Durante a avaliação pela equipe cirúrgica, a paciente
relatou quadro de fraqueza muscular e perda de peso
importante nos últimos 3 meses. Conforme protocolo
institucional, a paciente foi encaminhada pela equipe de
cirurgia torácica para uma avaliação multidisciplinar pré-
operatória com fisioterapeuta, educador físico e
nutricionista para avaliação funcional global.

Na avaliação física, a paciente foi classificada como
idosa frágil pela presença de três critérios diagnósticos
para síndrome da fragilidade: perda de peso não
intencional maior de 5% nos últimos 6 meses, exaustão
autorreferida e redução da força muscular. Além disso,
foram realizadas provas de funcionalidade física e
performance (teste de marcha e caminhada) que
evidenciou redução da velocidade de marcha e perda de
função muscular geral.

Na avaliação nutricional, paciente apresentava peso
de 83 kg, estatura 1,65 m, índice de massa corporal (IMC)
de 30,5 kg/m2, com diagnóstico nutricional de obesidade.

Na avaliação de composição corporal por bioimpedância
elétrica observou-se 38% de gordura corporal total (45,7
kg) e 17% de massa muscular esquelética (14,1 kg) com
classificação de baixa massa muscular (miopenia).
Realizada prova de força muscular pela dinamometria
manual com mensuração da força de preensão palmar
com maior valor de 14 kgf, e por isso, ela foi diagnosticada
com força muscular reduzida (dinapenia). Sendo assim,
através do diagnóstico de obesidade (IMC 30,5 kg/m2),
miopenia (5,2 kg/m2) e dinapenia (14 kgf), a paciente foi
classificada como idosa obesa sarcopênica.

Pelo diagnóstico de idosa frágil e obesidade sarcopênica,
ela foi encaminhada para o centro de fisioterapia e
reabilitação para pré-habilitação cirúrgica com o objetivo
de aumento da massa muscular e das reservas corporais e
capacidade funcional. Foram realizadas sessões de
treinamento físico três vezes na semana por 40 minutos por
um período de 4 semanas e suplementação nutricional
normocalórica e hiperproteica com 30 gramas de proteína
do soro do leite (Nutren Just Protein®, Nestlé Health Science)
logo após o treino resistido.

Após o período de 4 semanas de pré-habilitação, a
paciente foi reavaliada pela equipe multidisciplinar com
melhora dos parâmetros: aumento de 15% na força
muscular (16,1 kg), aumento de 20% na massa muscular
(6,2 kg/m2) e melhora nas provas funcionais e de
performance física. Sendo assim, paciente foi liberada
para procedimento cirúrgico, porém com indicação
nutricional de iniciar a ingestão de suplementação
nutricional com imunonutrientes (Impact®, Nestlé Health
Science) na dose de 200ml três vezes ao dia, 5 dias
imediatamente antes da cirurgia.

Após pré-habilitação e término da imunonutrição,
paciente foi submetida a segmentectomia por
videotoracoscopia assistida com toracostomia para
drenagem pleural fechada. Teve evolução intra e pós-
operatória favorável, sem necessidade de admissão em
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Perda de mais de 4,5 kg no último ano ou maior que 5% do peso anterior
Redução de 20% na força de preensão palmar de acordo com o sexo
Exaustão autorrelatada
Redução de 20% no tempo de caminhada
Redução de 20% do gasto energético semanal de acordo com o sexo

CRITÉRIOS DE FRAGILIDADE
1. Perda de peso não intencional
2. Fraqueza
3. Exaustão; baixa resistência
4. Lentidão
5. Baixa atividade física

Quadro 1. Operacionalização do Fenótipo de Fragilidade (Fenótipo de Fried)

IDOSO FRÁGIL ³ 3 critérios
IDOSO PRÉ FRÁGIL 1 ou 2 critérios
IDOSO ROBUSTO nenhum critério

Adaptado de Fried LP, et al (2001) 5

terapia intensiva. No primeiro dia pós-operatório, foi
liberado dieta oral branda com retorno da suplementação
nutricional com imunonutrientes (Impact®, 3 vezes ao dia),
além de mobilização física precoce com exercícios resistidos
duas vezes ao dia. No segundo dia pós-operatório, paciente
em boas condições, deambulando sem auxílio, com volume
de drenagem pleural de 150 mL em 24h, sendo prescrito
retirada do dreno pela equipe cirúrgica e alta médica no
final do dia (40h após procedimento cirúrgico).

Discussão

A taxa de crescimento da população idosa mundial está
acelerada e exponencial, e estima-se que, em 2050, essa
população será formada por 2,1 bilhões de pessoas1.
Sendo assim, espera-se que a prevalência de idosos
submetidos a cirurgias aumente à medida que a população
envelheça. Por causa do declínio fisiológico e da perda de
reserva funcional, os pacientes idosos correm um risco
maior de desenvolver complicações perioperatórias2.
Atualmente, uma mudança de paradigma está ocorrendo
no cuidado perioperatório de idosos para se concentrar
na prevenção de complicações que têm um impacto
substancial na qualidade de vida, incluindo declínio
funcional, declínio cognitivo e perda de independência. A
síndrome da fragilidade e a sarcopenia são cada vez mais
reconhecidas como fatores preditores de resultados
perioperatórios insatisfatórios2,3.

A medicina perioperatória está sendo estabelecida para
fornecer cuidados pré-operatórios, intraoperatórios e pós-
operatórios para todos os pacientes, mas com um foco
particular naqueles com alto risco de resultados pós-
operatórios adversos. O grupo de alto risco é definido como
pacientes cirúrgicos com uma taxa de mortalidade agregada
de 90 dias maior que 5% 3. Esses pacientes de alto risco são
predominantemente aqueles com alterações fisiológicas
relacionadas à idade, acúmulo de multimorbidades e
síndromes geriátricas, incluindo fragilidade4.

A síndrome da fragilidade é definida como uma
diminuição na reserva fisiológica em vários órgãos e
sistemas, levando a um aumento da vulnerabilidade a
estressores externos com critérios diagnósticos conforme
descritos no Fenótipo de Fried 5 (quadro 1). Estudos em

subespecialidades cirúrgicas, ambientes de emergência e
eletivos identificaram a fragilidade como um preditor
independente de pós-operatório complicado 2,3.

Outro critério utilizado para idosos é a sarcopenia que
é uma síndrome progressiva e generalizada de perda de
força muscular associada a redução de massa muscular
esquelética em quantidade e/ou qualidade com
modificação da capacidade funcional. Ao contrário da
caquexia, que normalmente está associada à perda de peso
e desgaste total do corpo, a sarcopenia está relacionada
ao músculo esquelético. Como tal, embora o peso possa
refletir o estado nutricional, a sarcopenia é um marcador
substituto mais preciso de fragilidade e prognóstico no
idoso cirúrgico7. A avaliação da massa muscular no pré-
operatório pode ser realizada pela bioimpedância elétrica,
tomografia computadorizada ou densitometria de corpo
inteiro4,7.

A preocupação com o estado clínico e nutricional do
idoso que irá ser submetido ao procedimento cirúrgico
deve fazer parte da rotina de todas as equipes cirúrgicas,
favorecendo assim uma avaliação pré-operatória
minuciosa para resultar em uma evolução com melhores
desfechos no pós-operatório: menores complicações
infecciosas, menores complicações não infecciosas como
deiscências de ferida operatória e tempo de internação
hospitalar reduzido, resultando em melhor qualidade de
vida para o idoso após a cirurgia 8.

Nesse contexto, a pré-habilitação cirúrgica multimodal
visa aumentar a reserva fisiológica em antecipação aos
efeitos prejudiciais previsíveis do procedimento cirúrgico
e facilitar a recuperação pós-operatória da capacidade
funcional, especialmente em pacientes com menor aptidão
pré-operatória, já que é plausível levantar a hipótese de
que pacientes com maior risco de complicações pós-
operatórias, como idosos frágeis e sarcopênicos, têm maior
probabilidade de se beneficiar de uma pré-habilitação
cirúrgica por um período de 4 a 8 semanas através de
suplementação nutricional hiperproteica e exercícios
físicos resistidos e supervisionados 9,10 (quadro 2).

Além disso, como pode ser observado em pacientes
cirúrgicos oncológicos, a função imunológica prejudicada
cursa com um aumento na mortalidade e morbidade no
pós-operatório, particularmente infecções11. Por isso, o
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AVALIAÇÃO FÍSICA 
E NUTRICIONAL 

PRÉ-OPERATÓRIA

IDOSO ROBUSTO E 
NÃO SARCOPÊNICO

IDOSO FRÁGIL OU 
SARCOPÊNICO

LIBERAÇÃO PARA 
CIRURGIA

PRÉ-HABILITAÇÃO 
POR 4-8 SEMANAS

SUPLEMENTAÇÃO 
NUTRICIONAL 

HIPERPROTEICA

EXERCÍCIO 
FÍSICO 

RESISTIDO

Quadro 2. Pré-habilitação cirúrgica em idosos frágeis e/ou sarcopênicos

Suplemento nutricional
com imunonutrientes

200ml 3x dia por 5-7 dias

Suplemento nutricional
com imunonutrientes

200ml 3x dia por 5-7 dias

PRÉ-OPERATÓRIO

PRÉ-OPERATÓRIO

fortalecimento das defesas imunológicas se torna uma
abordagem útil para ajudar a reduzir essas
complicações11. Nesse contexto, formulações nutricionais
enriquecidas em nutrientes imunomoduladores (arginina,
glutamina, ácidos graxos ômega-3, nucleotídeos e
antioxidantes) têm o objetivo de estimular a resposta do
sistema imunológico, melhorar o controle da resposta
inflamatória, aumentar o balanço de nitrogênio e a síntese
de proteínas musculares. Além disso, a imunonutrição
administrada por via oral tem várias vantagens clínicas,
por ser um tratamento não invasivo, auto administrável,
seguro e em conformidade com os protocolos cirúrgicos
de recuperação aprimorada12.

Por isso, todas essas publicações recentes são
consistentes em recomendar a imunonutrição com grau A
de recomendação (quadro 3) no período perioperatório13,14,
da seguinte forma:

• imunonutrição (via oral ou via sonda enteral) por 5
a 7 dias no pré-operatório em todos os pacientes
desnutridos e não desnutridos (frágeis ou sarcopênicos)
que serão submetidos as cirurgias oncológicas de médio
ou grande porte, no volume de ingestão de 500 ml a
1000ml dia.

• manter a imunonutrição no pós-operatório em
pacientes que estavam desnutridos ou frágeis e/ou
sarcopênicos no pré-operatório, por 5 a 7 dias na ausência
de complicações que impossibilitem o acesso ao tubo
digestivo, ou até que a alimentação oral seja restaurada
fornecendo pelo menos 60% das necessidades
nutricionais.

Quadro 3. Esquema de imunonutrição perioperatória

O paciente idoso que necessita ser submetido a cirurgia
torácica já vem acompanhado por uma série de alterações
próprias do envelhecimento, além de multimorbidades
clínicas, estado nutricional prejudicado e baixa reserva
funcional, o que pode impactar em desfechos cirúrgicos
desfavoráveis.

Nesse contexto, toda jornada do idoso cirúrgico exposta
nesse relato de caso, vale lembrar que uma apropriada
avaliação minuciosa no pré-operatório, o reconhecimento
das condições geriátricas fisiológicas que antecedem o
ato cirúrgico, a escolha do melhor momento para a
cirurgia, a identificação do idoso frágil e da sarcopenia,
a interação multidisciplinar com um protocolo
multimodal que inclui pré-habilitação cirúrgica e
imunonutrição, e a manutenção global do equilíbrio
metabólico no perioperatório são, todos, imprescindíveis
para o sucesso terapêutico dos procedimentos cirúrgicos
no paciente idoso, garantindo menores complicações pós
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operatória, menor morbidade e mortalidade, além de
garantir qualidade de vida para essa população.

Uma abordagem pragmática para utilização de
ferramentas para filtrar e diagnosticar a fragilidade e
sarcopenia em idosos cirúrgicos é defendida com um foco
futuro em abordagens colaborativas para modificar a
síndrome usando uma metodologia multicomponente,
como a avaliação geriátrica ampla e adaptar o idoso para
uma melhor jornada de acordo com as necessidades do
paciente cirúrgico mais frágil.
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