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“O que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso 

andar muito para se alcançar o que está perto.” 
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Resumo 

O Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) é um método          

terapêutico utilizado no tratamento de diversas doenças que envolvem o tecido           

linfo-hematopoiético, doenças autoimunes e condições não-malignas. As evidências        

apontam que o reconhecimento precoce de pacientes em grupos de risco nutricional no             

TCPH e a elaboração de um plano terapêutico para tal tem impacto positivo na redução da                

mortalidade. A monitorização diária das necessidades energéticas, proteicas e de nutrientes           

é um dos pontos cruciais da terapia, pois o paciente que é incapaz de suprir mais do que                  

60% das necessidades nutricionais diárias por via oral torna-se candidato a outras            

modalidades de terapia (enteral ou parenteral), a depender da viabilidade do trato            

gastrointestinal, das contra-indicações relativas a cada método (plaquetopenia na introdução          

de sonda nasoenteral, por exemplo) e das complicações associadas aos procedimentos           

(aumento das taxas de infecção de corrente sanguínea na nutrição parenteral). Se o             

paciente atingir mais do que 60% das necessidades nutricionais por via oral e mantiver esse               

aporte por pelo menos 3 dias, o suporte por nutrição enteral ou parenteral pode ser               

descontinuado. A literatura científica ainda não elucidou todos os questionamentos quanto à            

melhor abordagem nutricional em pacientes submetidos a TCPH, podendo-se observar          

grande variação entre as condutas orientadas pelas diretrizes internacionais mais recentes e            

o que se adota como prática clínica diária, chamando atenção para a necessidade da              

elaboração de protocolos nutricionais que diminuam essas divergências. 

Objetivos: elaboração de um manual de avaliação do risco nutricional e de            

implementação de terapia nutricional para pacientes que serão submetidos ao Transplante           

de Células Progenitoras Hematopoiéticas no Hospital das Clínicas de Botucatu, facilitando a            
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tomada de decisões de acordo com as evidências científicas mais recentes e contribuindo             

para minimizar as divergências de condutas através de um protocolo nutricional hospitalar. 

Casuística e Métodos: o manual foi elaborado por meio de uma revisão narrativa da              

literatura científica, utilizando-se de artigos e diretrizes relevantes contidos nas bases de            

dados Pubmed, Lilacs e Scielo, assim como de livros textos e de consensos desde o ano                

2000 até 2017. Para a busca, os termos utilizados foram “nutrition assessment", "nutrition             

therapy", "nutrition risk", “undernutrition”, "malnutrition", “obesity”, "chemotherapy", “blood        

marrow transplantation”, “haematopoietic stem cell transplantation”, “body composition”,        

“phase angle”. 

Resultados: há escassez de estudos específicos relacionados a terapia nutricional e           

a TCPH. A busca resultou na utilização de 20 trabalhos científicos que embasam a produção               

desta dissertação. Considerando a estrutura e a dinâmica do Hospital das Clínicas de             

Botucatu, a padronização de condutas deste Manual levou à elaboração de um protocolo em              

forma de fluxograma que abrange a avaliação do Risco Nutricional e de aplicação da              

Terapia Nutricional em pacientes submetidos ao TCPH neste serviço de saúde. 

Conclusão: o protocolo de avaliação de Risco e de aplicação de Terapia Nutricional,             

redigido em forma de fluxograma, facilita a aplicabilidade do conteúdo do Manual para os              

profissionais que dele se utilizarão, simplifica a classificação dos grupos de risco nutricional,             

disponibiliza elaboração rápida de condutas e evita divergências de prescrição quanto à            

melhor Terapia Nutricional em pacientes submetidos ao TCPH. 

 
 
Palavras-chave: Avaliação de Risco Nutricional; Desnutrição; Protocolo de Terapia         

Nutricional; Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas; Transplante de Medula         

Óssea. 
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Abstract 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) is a therapeutic method used for           

treatment of various diseases involving lymphohematopoietic tissue, autoimmune diseases         

and non-malignant conditions. Evidence indicates that the early recognition of nutritional risk            

in HSCT patients and the elaboration of a therapeutic plan for them has a positive impact in                 

reducing mortality. Monitoring daily needs of energy, protein and nutrient is one of the crucial               

points of therapy, because individuals who are unable to supply more than 60% of the daily                

nutritional needs orally become candidates for other modalities of therapy (enteral or            

parenteral), depending on the viability of the gastrointestinal tract, contraindications for each            

method (thrombocytopenia in the introduction of nasoenteral probe, for example) and           

complications associated with procedures (increased bloodstream infection rates in         

parenteral nutrition) . If the patient reaches more than 60% of nutritional needs orally and               

maintains this intake for at least 3 days, enteral or parenteral nutrition support may be               

discontinued. The scientific literature has not yet elucidated all the questions regarding the             

best nutritional approach in patients undergoing HSCT and a great variation between the             

conducts guided by the most recent international guidelines and what is adopted as daily              

clinical practice can be observed, drawing attention to the need for nutritional protocols that              

could reduce these divergences. 

Objectives: elaboration of a manual of nutritional therapy and nutritional risk           

assessment for patients in the Hematopoietic Progenitor Cell Transplantation program at the            

Hospital das Clínicas de Botucatu, facilitating decision-making according to the latest           

scientific evidence and contributing to minimize differences of conduct guided by a hospital             

nutritional protocol. 
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Materials and Methods: the manual is a narrative review of the scientific literature,             

using relevant articles and guidelines contained in the Pubmed, Lilacs and Scielo databases,             

as well as textbooks and consensus books from year 2000 to 2017. The terms used for the                 

research were “nutrition assessment”, “nutrition therapy”, “nutrition risk”, “undernutrition”,         

“malnutrition”, “obesity”, “chemotherapy”, “blood marrow transplantation”, “haematopoietic       

stem cell transplantation","Body composition","phase angle". 

Results: there are few specific studies related to nutritional therapy and HSCT. The             

search resulted in the use of 20 scientific papers that support the production of this               

dissertation. Considering the structure and dynamics of Hospital das Clínicas de Botucatu,            

the standardization of conducts in this Manual led to the elaboration of a protocol in the form                 

of flowchart that includes the evaluation of Nutritional Risk and Nutritional Therapy in patients              

undergoing HSCT. 

Conclusion: the risk assessment and nutrition therapy application protocols, built in           

the form of a flowchart, facilitate the applicability of the manual contents, simplify the              

classification of nutritional risk groups, provide rapid pipeline elaboration and avoid           

divergences of prescription regarding the best nutritional therapy in patients undergoing           

HSCT. 

 
 
Key words: Nutritional Risk Screening Evaluation; Malnutrition; Nutrition Therapy Protocol;          

Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Bone Marrow Transplantation. 
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Introdução 

O Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) ou Terapia com          

“Células-Tronco” Hematopoiéticas, está em uso desde a década de 1970 no Brasil para o              

tratamento de inúmeras doenças hematológicas(1), tumores sólidos e doenças autoimunes.          

Até o passado recente, o transplante de medula óssea foi o termo original utilizado para               

descrever a coleta e a infusão de "células tronco" hematopoiéticas, mas com a             

demonstração de que o sangue periférico e o cordão umbilical também são fontes úteis na               

obtenção destas células, o Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas tornou-se          

o termo preferido como referência a esse processo. O procedimento geralmente é realizado             

para os seguintes propósitos: tratar neoplasias hematológicas (mielóides e linfóides, que se            

originam ou não da própria medula óssea), substituir o sistema linfo-hematopoiético           

anormal, mas não maligno, por outro proveniente de um doador normal; ou tratar a              

malignidade ao permitir a administração de doses mais elevadas de terapia citotóxica (1).             

Existem dois tipos de transplantes: autólogo (o paciente recebe suas próprias células tronco)             

e alogênico (o paciente recebe células de doador aparentado ou não aparentado)(2). As             

doenças que culminam na necessidade de tratamento com TCPH e a própria terapia são              

processos complexos, o que exige da equipe da saúde uma abordagem desafiadora e             

multidisciplinar. 

Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), em 2016 o Brasil realizou um             

total de 24.496 transplantes, incluindo órgãos sólidos, sendo 2.187 o número de transplantes             

de Células Progenitoras Hematopoiéticas, divididos entre 802 do tipo alogênico e 1.385            

autólogos. O estado de São Paulo é a região com o maior registro até o momento,                

totalizando 1.008 TCPH, sendo 406 alogênicos e 602 autólogos. Segundo o RBT, existe a              
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possibilidade de haver subnotificação de TCPH em alguns estados. Até o ano de 2016,              

contabilizou-se 34.542 pessoas na lista de espera por órgãos de acordo com o Sistema              

Nacional de Transplantes (3). Para facilitar as buscas de compatibilidade com receptores de             

medula óssea, foi criado um sistema pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) chamado             

REDOME (Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea), reunindo informações          

básicas de identificação e especificidades, como resultados de exames e características           

genéticas de pessoas que se dispõe a ser um doador. Quando o receptor não possui um                

doador aparentado, realiza-se busca no REDOME de cadastros que possam ser           

compatíveis, para que assim, seja feita a doação, aumentando consideravelmente a chance            

de quem necessita de TCPH para tratamento (3). 

Além de inúmeros fatores prognósticos importantes já descritos em pacientes que           

serão submetidos ao TCPH, como idade, comorbidades, estadiamento da doença,          

compatibilidade HLA (Antígeno Leucocitário Humano, traduzido do inglês)(2), é possível          

afirmar que o estado nutricional pré e pós transplante ganha cada vez mais relevância nessa               

população, pois grandes alterações metabólicas são observadas em pacientes submetidos          

ao TCPH, as quais podem levar a perdas ponderais substanciais, agravar o quadro clínico,              

tornar o paciente mais propenso a infecções, aumentar o tempo de internação e elevar as               

taxas de mortalidade pós TCPH(5). Adicionalmente, a terapêutica citotóxica agressiva          

promove efeitos adversos como náuseas e vômitos nas primeiras semanas, a despeito do             

uso de medicamentos antieméticos. Mucosite orofaríngea (25), alteração do paladar e           

esofagite, podendo permanecer de 3 a 4 quatro semanas após o transplante, estão             

associadas à redução da ingestão alimentar. Sintomas como diarreia, que são           

frequentemente observados no período pós transplante, podem durar semanas a meses,           

prejudicando a absorção de alimentos(1). 

Os pacientes candidatos ao transplante alogênico geralmente têm histórico de          

doenças mais agressivas, foram submetidos a múltiplas linhas de tratamentos anteriores e            

comumente exibem complicações prévias importantes, razão pela qual se apresentam          

desnutridos à admissão(26). Diante disso, não é surpresa que pacientes pertencentes a esta             

modalidade de terapia tenham as maiores taxas de perda de peso, diminuição da ingestão              
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alimentar e má absorção de nutrientes, fatores que estão diretamente relacionados ao pior             

prognóstico(5). Os pacientes submetidos ao transplante autólogo, por sua vez,          

apresentam-se na maioria das vezes eutróficos à admissão (considerando o índice de            

massa corporal, IMC), eventualmente exibem doença em remissão e foram submetidos a            

poucas linhas de tratamentos anteriores, porém ainda pertencem ao grupo de risco            

nutricional por necessitarem de transplante de células hematopoiéticas (9). 

Por essa razão é de extrema importância que os pacientes à admissão hospitalar             

sejam avaliados para estratificação do risco nutricional, além de definição do diagnóstico e             

da terapia nutricionais, visando à elaboração de um plano dietético individualizado e que             

garanta a esses indivíduos modalidades terapêuticas de acordo com os fatores de risco e              

déficits observados, incluindo orientação alimentar, suporte nutricional por via oral, nutrição           

enteral através de sondas (nasoenteral ou gastrostomia) ou nutrição parenteral, minimizando           

a perda de peso e reduzindo a incidência de complicações advindas do TCPH. 

Nesse contexto, um estudo italiano multicêntrico que investigou como o suporte           

nutricional era realizado dentro de programas de TCPH na Itália concluiu que existe uma              

variação significativa entre a prática clínica e as condutas orientadas pelas diretrizes            

internacionais(24), chamando atenção para a necessidade da elaboração de protocolos que           

minimizem essas divergências. No HCFMB - UNESP (Hospital das Clínicas da Faculdade de             

Medicina de Botucatu, UNESP), o programa de Transplante de Células Progenitoras           

Hematopoiéticas teve início no ano de 2016 com a modalidade de transplante autólogo.             

Com essa nova estrutura em ascensão, é imprescindível que os pacientes pertencentes a             

este programa também sejam beneficiados pelo suporte nutricional disponível neste serviço,           

que é composto por médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos e          

fisioterapeutas, tendo em vista a complexidade clínica de um paciente que é submetido ao              

TCPH e a importância na elaboração de um plano nutricional apoiado em evidências mais              

recentes. Considerando a relevância da discussão, o presente trabalho propõe-se a oferecer            

um manual de avaliação de risco nutricional e de implementação de terapia nutricional para              

pacientes inseridos no programa de Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas          

do HCFMB-UNESP, auxiliando os profissionais envolvidos na assistência aos pacientes          
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para o direcionamento de condutas baseadas nas mais recentes evidências sobre o            

assunto. 

 

Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas 

O transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) é uma modalidade          

terapêutica utilizada no tratamento de condições clínicas como neoplasias hematológicas          

(Linfomas de Hodgkin e Não-Hodgkin, Mieloma Múltiplo, Leucemias Linfóides e Mielóides,           

Síndromes Mielodisplásicas), tumores sólidos (câncer de testículo, carcinoma ovariano,         

neuroblastoma e tumor de Wilms) e condições não malignas (anemia falciforme, talassemia,            

Hemoglobinúria Paroxística Noturna, Lúpus Eritematoso Sistêmico, Artrite Reumática,        

reabilitação do músculo cardíaco após IAM) (3). O transplante envolve a coleta de             

"células-tronco" hematopoiéticas obtidas a partir da medula óssea (por aspiração dos ossos            

pélvicos) ou do sangue periférico (após estimulação com fatores de crescimento           

hematopoiéticos seguido de leucaférese, ou a partir de fontes de sangue do cordão             

umbilical) (4). As células transplantadas saudáveis restabelecem a hematopoiese normal,          

reconstituem o sistema imunológico e podem fornecer efeito antitumoral específico contra as            

células neoplásicas. Antes do TCPH propriamente dito, utiliza-se quimioterapia em altas           

doses com grande potencial de mieloablação e imunossupressão. Existem três fatores com            

importante impacto negativo sobre o resultado do TCPH(5), sendo em ordem decrescente: a             

fase de doença no momento do transplante, a idade do paciente e a compatibilidade HLA. O                

primeiro está associado à maior mortalidade relacionada ao transplante, além de maior            

probabilidade de recidiva da doença. O segundo relaciona-se a piores desfechos clínicos            

quanto mais velhos forem os indivíduos. A compatibilidade HLA, terceiro fator de risco, é              

preocupação apenas para o transplante alogênico e correlaciona-se à melhor resposta de            

tratamento quando o transplante ocorre entre doadores completamente compatíveis, quando          

comparados a doadores com algum grau de incompatibilidade(6). 

 
São caracterizadas três fases no TCPH, sendo que para cada uma há desafios             

metabólicos diferentes(5): 
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● Citorredução e danos nos tecidos: trata-se da fase de início da quimioterapia de             

alta dose, a qual resulta em mielotoxicidade e consequentemente aplasia medular.           

Nesse período, é provável que o paciente inicie os primeiros sintomas           

gastrointestinais, como náuseas, vômitos, inapetência, xerostomia, alteração do        

paladar e do cheiro, diarréia e principalmente mucosite. Essa fase, denominada           

condicionamento, varia de acordo com o protocolo quimioterápico empregado e pode           

durar de 1 a 7 dias. Porém, sintomas brandos podem persistir de 3 a 6 semanas. O                 

uso de narcóticos para aliviar o desconforto resultante da mucosite pode exacerbar            

vômitos, ocasionar dismotilidade intestinal e piorar, assim, a absorção de alimentos. 

 
● Pancitopenia: após o condicionamento, os pacientes evoluem para o período de           

pancitopenia, que varia entre 12 a 21 dias aproximadamente. É nessa fase que os              

indivíduos têm maior incidência de sangramentos por redução dos níveis de           

plaquetas, sintomas de fraqueza e mal-estar generalizado pela queda dos níveis de            

hemoglobina e, principalmente, mais vulneráveis a infecções por diminuição de          

leucócitos, especialmente neutrófilos. O risco de infecções bacterianas e fúngicas é           

maior em pacientes que durante o período de Citorredução desenvolveram lesões do            

trato gastrointestinal (TGI) por perda do epitélio, situação que pode ser agravada            

pelo uso de narcóticos, uma vez que os opióides reduzem a motilidade intestinal e              

podem levar a estase, predispondo ao supercrescimento de bactérias da flora           

colônica. Dessa forma, é possível que ocorra maior dano da mucosa intestinal e             

aumento da desconjugação de ácidos biliares pelo supercrescimento bacteriano,         

resultando em má absorção de gorduras pelo TGI e esteatorreia. 

 
● Reparo de tecidos e enxertia: a fase de enxertia é um período importante porque              

nela é possível a ocorrência da Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (DECH), da             

rejeição do enxerto ou recorrência da doença primária. Em relação à DECH aguda,             

que ocorre apenas em complicações de transplante do tipo alogênico, verifica-se           

gravidade crítica: o paciente inicia um quadro de diarréia secretora, volumosa,           
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sanguinolenta e de cor esverdeada, resultante da destruição das criptas intestinais           

ou até denudação da mucosa, acarretando perda importante de proteínas e zinco por             

tempo prolongado, acompanhados de sintomas de vômitos, anorexia, dor abdominal,          

perda de peso e desnutrição(27). A síndrome também pode envolver a mucosa da             

boca por meio de eritema e dor na cavidade oral, sintomas estes de difícil              

diferenciação da mucosite; nesse caso, o diagnóstico é firmado se o quadro            

permanecer por mais de 3 semanas da realização do transplante. A DECH também             

pode se manifestar em outros órgãos com risco de falência, dentre eles o coração,              

rins, pulmões e fígado, tornando a terapia nutricional nestes indivíduos desafiadora.           

Além disso, a doença venoclusiva (DVO) pós-transplante de células hematopoiéticas          

(quando há o desenvolvimento de obstrução dos sinusóides hepáticos), pode levar a            

hepatomegalia dolorosa por distensão da cápsula hepática, colestase, icterícia,         

hipertensão portal, ascite e, consequentemente, piora da absorção de nutrientes pelo           

TGI. 

 
1) Transplante Alogênico: 

 
O transplante alogênico envolve a transferência de células progenitoras         

hematopoiéticas de um doador para outra pessoa. Quando o doador é identificado, inicia-se             

a preparação do paciente para receber quimioterapia em alta dose, seja esta sozinha ou em               

associação à irradiação de corpo inteiro. O objetivo desse esquema é destruir as células              

malignas remanescentes, permitir com que o espaço medular esteja propício para a enxertia             

das novas células e garantir imunossupressão suficiente para evitar a rejeição do enxerto. O              

sucesso do transplante tende a ser menor em pacientes mais velhos devido à maior              

incidência de DECH(4). Os fármacos comumente usados para a prevenção da DECH            

incluem Tacrolimus, Micofenolato Mofetil, Sirolimus e a combinação de Ciclosporina e           

Metotrexato. Quanto aos efeitos colaterais destes medicamentos, anorexia e saciedade          

precoce relacionadas à Ciclosporina e mucosite associada ao Metotrexato são sintomas           

frequentemente observados que podem ter estratégia de intervenção (7), conforme indicado           
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no quadro "Intervenções possíveis diante de sintomas orais ou do TGI", no final deste              

manual. Os imunossupressores podem ser retirados lentamente e descontinuados assim          

que a tolerância imunológica for estabelecida. Outros medicamentos utilizados no          

transplante alogênico são: Aciclovir e Ganciclovir (antivirais profiláticos), Fluconazol e          

Voriconazol (antifúngicos), Cefalosporinas e Fluoroquinolonas (antibióticos de amplo        

espectro), além de Trimetoprim-Sulfametoxazol, Dapsona e Pentamidina (fármacos        

anti-Pneumocystis). Algumas neoplasias hematológicas que recidivam após o transplante         

alogênico podem ser controladas, às vezes, por infusões adicionais de linfócitos do mesmo             

doador alogênico, estabelecendo-se o efeito do Enxerto Contra o Tumor, ou seja, o             

processo imunológico em que os linfócitos T do doador destroem as células malignas do              

receptor(4,5). Essas observações levaram ao desenvolvimento de regimes de transplantes          

menos tóxicos, chamados de transplantes não-mieloablativos, que utilizam doses menores          

de quimioterápicos no condicionamento e exploram o efeito imunoterápico do transplante           

alogênico (linfócitos do doador erradicando as células malignas). Essa abordagem tem           

permitido a realização de transplante alogênico em pacientes mais velhos, que não toleram             

as modalidades mais tóxicas como o transplante mieloablativo clássico. 

 
2) Transplante Autólogo: 

 
O TCPH autólogo é o processo no qual as células progenitoras do paciente são              

coletadas e infundidas nele mesmo. O objetivo dessa modalidade de transplante é permitir o              

restabelecimento da função da medula óssea após a administração de quimioterapia em alta             

dose, com ou sem irradiação de corpo inteiro. As células hematopoiéticas são geralmente             

obtidas do sangue periférico mas, em alguns casos, podem ser coletadas diretamente da             

medula óssea do paciente(4). Embora as modalidades de transplante autólogo e alogênico            

sejam diferentes, e inclusive com indicações distintas para tratamento, é importante ressaltar            

que o número de pacientes elegíveis para o primeiro é maior, enquanto que na segunda               

modalidade a quantidade de doadores que apresentam compatibilidade HLA limita o total de             

transplantes(3). O transplante autólogo não apresenta risco de complicações imunológicas          
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como DECH e, portanto, não há necessidade de medicações imunossupressoras, tornando           

a terapia segura mesmo em pacientes mais velhos, sendo baixo o risco de mortalidade              

associada ao procedimento (4,5). As desvantagens associadas à modalidade incluem o           

risco de contaminar o enxerto com células tumorais viáveis e a falta de efeitos de Enxerto                

Contra o Tumor. 

 
3) Transplante Singênico: 

 
Um caso especial denominado Transplante Singênico, que ocorre em cerca de 1%            

dos procedimentos, é quando o doador e o receptor são gêmeos geneticamente idênticos.             

Nessa modalidade não há risco de DECH, que muitas vezes complica o transplante             

alogênico e, ao contrário do TCPH autólogo, não há o risco de as células hematopoiéticas               

estarem contaminadas com células tumorais. Entretanto, a ausência de efeito imunológico           

aumenta o risco de recidiva da doença após o TCPH, restringindo a indicação do              

transplante singênico para condições muito específicas nas quais a ausência de DECH não             

compromete o desfecho, como por exemplo, na aplasia severa de medula óssea(4). 

 
 

No HCFMB-UNESP, o programa de Transplante de Células Progenitoras         

Hematopoiéticas foi iniciado no ano de 2016, com a implementação de leitos específicos             

para a realização de transplante autólogo. O credenciamento para realização de TCPH            

alogênico normalmente ocorre após o período de 4 anos de experiência em TCPH autólogo.              

Considerando a complexidade de um paciente em processo de transplante, é fundamental a             

avaliação de risco nutricional e, consequentemente, a elaboração de terapia nutricional que            

individualize as necessidades desses pacientes, uma vez que ferramentas para a tomada de             

decisão nutricional ao longo do processo de TCPH podem melhorar os efeitos adversos,             

tempo de internação e até mesmo sobrevida dos pacientes submetidos ao transplante. 
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Objetivos 

1. Objetivo 

O objetivo deste trabalho consiste na produção de um manual de avaliação de risco              

nutricional e de implementação de terapia nutricional para pacientes inseridos no programa            

da Transplante de Células Progenitoras Hematopoiéticas (TCPH) do Hospital das Clínicas           

da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP (HCFMB-UNESP), de maneira a orientar             

médicos e equipe de terapia nutricional no direcionamento de condutas baseadas em            

evidências mais recentes. 
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Casuística e Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo, com o uso do método de revisão narrativa da              

literatura científica a partir de artigos e diretrizes relevantes nas bases de dados Pubmed,              

Lilacs e Scielo, assim como em livros textos e em consensos publicados no período entre               

2000 até 2017. Os termos utilizados para a pesquisa foram "nutrition assessment", "nutrition             

therapy", "nutrition risk", “undernutrition”, "malnutrition", “obesity”, "chemotherapy", “blood        

marrow transplantation”, “haematopoietic stem cell transplant”. 

Dos artigos encontrados, realizou-se a leitura criteriosa dos títulos e resumos, sendo            

estabelecidos os critérios de inclusão e de exclusão. Foram selecionados artigos para            

avaliação na íntegra, que respeitaram os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados            

após o ano 2000; publicações que incluem métodos de avaliação de risco nutricional; artigos              

que envolvem conceitos de TCPH e sua complicações; literaturas científicas que abrangem            

terapia nutricional em pacientes submetidos ao TCPH. Do total de artigos analisados, foram             

excluídas 39 publicações como manuais, monografias, dissertações, artigos repetidos e          

artigos que não se relacionavam com o tema proposto, assim como artigos que             

envolvessem a faixa etária pediátrica (menores do que 15 anos de idade). A pesquisa              

resultou em 30 fontes para a produção deste manual, sendo 3 livros textos, 26 artigos               

científicos e 1 diretriz publicada, observando-se escassez de artigos relacionados ao tema. 

O manual foi produzido de maneira descritiva, abordando os principais pontos de            

discussão, considerando a necessidade de organizar o conteúdo do tema para que haja fácil              

aplicabilidade por parte dos profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente sob             

TCPH. Não foram analisados dados de pacientes para elaboração do trabalho, nem houve a              

necessidade de coleta de exames laboratoriais ou aplicação de questionários, pois a            

pesquisa se baseou em revisão da literatura científica. 
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Resultados 

A análise dos principais pontos da avaliação de risco nutricional e da instituição de              

terapia nutricional nos pacientes submetidos ao TCPH resultou na produção de um manual             

de risco e de terapia nutricionais para os pacientes submetidos ao TCPH no             

HCFMB-UNESP. O manual foi elaborado nos seguintes tópicos: “Transplante de Células           

Progenitoras Hematopoiéticas”, “Avaliação do Risco Nutricional”, “Terapia Nutricional” e         

“Outros Elementos Relevantes”. A discussão destes temas levou à produção de um            

“Protocolo de Avaliação de Risco Nutricional e de Implementação de Terapia Nutricional no             

TCPH" em forma de fluxograma, de maneira a facilitar a tomada de decisões pelos              

profissionais envolvidos no cuidado do paciente submetido ao TCPH no HCFMB-UNESP.           

Ademais, elaborou-se um quadro de “Intervenções possíveis diante de sintomas orais ou do             

TGI" para facilitar o manejo de sintomas, garantir assistência rápida e adequada ao             

paciente, reduzir perda de peso e diminuir a chance de o transplantado desenvolver             

desnutrição. Portanto, o principal produto desse mestrado profissional foi a elaboração do            

fluxograma para manejo do paciente a ser submetido ao TCPH. 

Entretanto, como o fluxograma está em avaliação para ser publicado como um produto             

em revista indexada que deterá os direitos autorais, não disponibilizamos o mesmo nessa             

dissertação. 
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Discussão 

O fluxograma para avaliação e terapia nutricional apresentado nos resultados foi           

elaborado baseado em dados da literatura e experiência inicial em nosso serviço. Assim,             

serão discutidas todas as etapas do protocolo proposto. 

 
 

TRIAGEM E AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 
1) Triagem de Risco Nutricional 

Todo o paciente candidato à terapia nutricional precisa ser avaliado para           

estratificação do risco nutricional à admissão hospitalar. Dentre as diferentes ferramentas de            

rastreamento nutricional validadas, temos a Mini Nutritional Assessment Short Form,          

MNA-SF; a Malnutrition Universal Screening Tool, MUST; a Malnutrition Screening Tool,           

MST; a Hickson & Hill Toll - Nutritional Assessment Tool, HH-NAT; a Undernutrition Risk              

Score, URS e a Nutritional Risk Screening (NRS 2002). A NRS 2002 foi considerada a mais                

completa e de melhor aplicabilidade para a população adulta, pois trata-se de uma             

ferramenta de uso no ambiente hospitalar, não exige recursos financeiros da instituição, é             

fácil de ser realizada, não dispende tempo prolongado de avaliação, inclui pacientes clínicos             

e cirúrgicos, pode ser incorporada à rotina de atendimento ao paciente candidato ao TCPH,              

abrange todas as condições mórbidas e tem como diferencial a estratificação de acordo com              

a idade do paciente, ou seja, pacientes com mais de 70 anos são considerados de maior                

risco de desnutrição pela possibilidade de apresentarem síndrome da fragilidade do idoso            

(8). 
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É importante ressaltar que o indivíduo em programação de transplante de medula            

óssea é automaticamente considerado de alto risco nutricional, conforme sugere o NRS(9).            

Na triagem inicial, por exemplo, o paciente pontua no quesito “doença grave”, pelo menos.              

Por esse motivo é necessário prosseguir no preenchimento da tabela (segunda parte),            

denominada Triagem do Risco Nutricional. Os pacientes adquirem pontuação 3 nesse           

momento, pois serão submetidos ao TCPH(8). 

 
Nutritional Risk Screening 2002 

 
Fonte: ESPEN Guidelines for Nutrition Screening, 2002 

 
 
 

A triagem nutricional, como demonstrada acima pelo NRS, detecta apenas a           

presença de risco de desnutrição. A partir do momento no qual o risco foi identificado, a                

equipe de saúde que assiste o paciente pode realizar medidas de prevenção. Além disso, é               
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necessário prosseguir na avaliação do candidato ao TCPH, detectando e classificando           

individualmente os pacientes de acordo com o grau de desnutrição que apresentam. Por             

isso a triagem e a avaliação nutricionais são indispensáveis. Assim, a avaliação do estado              

nutricional neste trabalho será feita pela Avaliação Subjetiva Global (ASG)(10,11). 

A ASG é um método de avaliação do estado nutricional que envolve fatores como              

perda de peso, mudança na ingestão alimentar, sintomas diretamente relacionados à           

inapetência, redução da funcionalidade e exame físico do paciente. A partir das alterações             

encontradas, haverá estratificação nos estágios A, B e C, os quais indicam respectivamente             

os estados bem nutrido, desnutrição moderada e gravemente desnutrido. A ASG é            

amplamente utilizada devido às vantagens de fácil execução do método, podendo ser            

realizada por profissionais não-médicos da equipe multidisciplinar de terapia nutricional,          

além de apresentar baixo custo de aplicação, tornando-se uma ferramenta bastante útil no             

contexto hospitalar (10,11). 

No primeiro momento, os itens de 1 a 4 serão respondidos pelo paciente (avaliação              

subjetiva) ou pelo membro responsável na situação de o paciente não tiver possibilidades de              

responder por si. A partir do 5º item, o profissional que assiste ao paciente passa a                

responder o questionário. A presença do escore numérico nessa avaliação, por sua vez,             

possibilita a identificação de pacientes em risco nutricional e prováveis intervenções a partir             

dos valores resultantes. Além disso, é possível realizar a repetição periódica do escore             

numérico, identificando necessidade de intervenção nutricional precoce nos pacientes. 
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Avaliação Subjetiva Global
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Fonte: Barbosa-Silva et al 

 
 
 
     2) Avaliação Antropométrica e Composição Corporal 

 
O estado nutricional de todo paciente que será submetido ao TCPH é também um              

preditor prognóstico independente. Estudos afirmam que valores fora do peso ideal antes do             

transplante (IMC < 18,5 kg/m² ou IMC > 30 kg/m²) indicam desfecho clínico pior(2,5,7) sem               

levar em conta outras comorbidades que eventualmente o paciente possa apresentar. Além            

do desfecho clínico pior nos pacientes fora do peso ideal, observou-se, por exemplo, que              

nos desnutridos houve maior tempo de internação após o TCPH, aumento da incidência de              

complicações no período intra-hospitalar e menor taxa de sobrevivência em relação aos            

eutróficos (IMC de 18,5 a 25 kg/m²). Essa ocorrência se deve ao fato de desnutridos               

apresentarem aumento do tempo necessário para enxertia e, assim, maiores taxas de            

infecções, além de menor tolerabilidade a quimioterapias, radioterapias ou cirurgias.          

Observa-se também cicatrização retardada de feridas, queda do Status Performance          

(avaliados pelos escores Karnofsky Performance Scale, KPS, e Eastern Cooperative          

Oncology Group, ECOG), piora da qualidade de vida e aumento da mortalidade (12). 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é o método mais utilizado para avaliação da              

composição corporal nos dias atuais, seja pela sua fácil aplicabilidade nos serviços de             
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saúde, pelo cálculo simples da relação entre os parâmetros (peso/altura²) e pela informação             

que está a ele atrelado (por exemplo: preditor de mortalidade, especialmente se os valores              

são extremos). Por outro lado, o IMC apresenta limitações importantes, pois envolve apenas             

dois parâmetros, sendo que outros indicadores como a medida da massa muscular            

esquelética deixam de ser avaliados(13). Um exemplo disso ocorre na sarcopenia da            

obesidade, condição em que o paciente com IMC muito elevado apresenta massa muscular             

esquelética comparável a pacientes desnutridos. 

 
Valores de corte para o Índice de Massa Corporal: 

● IMC < 18,5 kg/m²: abaixo do peso 

● IMC 18,5 a 24,9 kg/m²: eutrófico 

● IMC 25 a 29,9 kg/m²: sobrepeso 

● IMC ≥ 30 kg/m²: obesidade 

 
Para aumentar a acurácia da avaliação nutricional e propor ao paciente um            

tratamento individualizado que aborde de maneira mais fidedigna as suas necessidades           

nutricionais durante o TCPH, este manual adicionou outras avaliações antropométricas          

relevantes, entre elas a Bioimpedância Elétrica (BIA) e a Espessura do Músculo Adutor do              

Polegar (EMAP), compreendendo melhor a composição corporal do candidato ao TCPH. 

A BIA avalia o corpo humano em 2 compartimentos: a massa magra e a massa livre                

de gordura. No primeiro, obtém-se a média de todos os componentes não-lipídicos, ou seja, ossos,               

músculos e água. No segundo compartimento, ao contrário, avalia-se a massa total de gordura no               

corpo. Os valores de corte do Índice de Massa Livre de Gordura (IMLG) obtidos da BIA considerados                 

neste estudo para diagnóstico clínico de sarcopenia, de acordo com o sexo, são os seguintes: ≤17                

Kg/m² para homens e ≤15 Kg/m² para mulheres (13). 

Outro parâmetro também obtido da BIA é o Ângulo de Fase (AF), medida             

diretamente proporcional à quantidade de massa magra do paciente, auxiliando na definição            

do estado nutricional e, consequentemente, indicando pior ou melhor prognóstico. Valores           

baixos do AF são, portanto, preditores de desfechos clínicos ruins. Os valores de corte são               

indicados abaixo(10): 
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O aparelho utilizado para avaliar a BIA é portátil, de baixo custo e fornece resultados               

rápidos. De fato, em estudo realizado no Brasil, observou-se que o ângulo de fase se               

mostrou uma potencial ferramenta, para avaliação da composição corporal e do prognóstico            

do paciente(14). 

A espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) é uma avaliação antropométrica            

também de fácil realização, pois mede diretamente o músculo adutor do polegar através de              

um caliper, instrumento utilizado para medir as pregas cutâneas nos indivíduos.           

Recomenda-se que o aparelho mantenha pressão constante de 10 g/mm² na superfície de             

contato, com precisão de 1 mm e escala de 0-65 mm. O valor da EMAP é obtido após a                   

média de três medidas consecutivas (13). Os pontos de corte, entretanto, são diferentes             

para o grupo populacional estudado, não sendo possível estabelecer um ponto de corte             

neste trabalho. A EMAP é um método simples, rápido e barato que pode ser executado a                

beira leito, somando-se a mais um método de avaliação da massa magra(16). 
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     3) Avaliação Funcional 

 
A força muscular desponta como importante marcador prognóstico das doenças. A           

avaliação da força de preensão manual (FPM), por meio do dinamômetro, é um método fácil,               

rápido e objetivo, também podendo ser utilizado a beira leito, além de fornecer informações              

que podem estar associadas ao prognóstico(16). A medida da FPM é obtida quando o              

paciente utiliza o dinamômetro com a mão dominante, realiza três tentativas e é orientado a               

exercer a maior força possível(12). Em pacientes que receberam TCPH alogênico, a FPM             

correlacionou-se com a gravidade da DECH(17). 

 
 

Valores de corte da FPM, ajustada por IMC (Kg/m²): 

 
Homem   IMC ≤ 24 → FPM ≤ 29 

 IMC 24,1-28 → FPM ≤ 30 

 IMC > 28 → FPM ≤ 32 

 
Mulher   IMC ≤ 23 → FPM ≤ 17 

 IMC 23,1-26 → FPM ≤ 17,3 

 IMC 26,1-29 → FPM ≤ 18 

  IMC > 29 → FPM ≤ 21 

 
 

 

 

 

 

 

32 



TERAPIA NUTRICIONAL 

 
O princípio da terapia nutricional no TCPH baseia-se no estado nutricional do            

paciente. Considerando que indivíduos fora do peso ideal apresentam risco aumentado para            

desfecho clínico ruim quando submetidos ao transplante, é também verdade que todos os             

indivíduos sob TCPH apresentam risco maior de desnutrição(2,5,7). Dessa forma, é possível            

afirmar que o estado nutricional do candidato ao transplante é um preditor prognóstico             

independente. 

A literatura médica carece de evidências que elucidem alguns pontos cruciais, como            

por exemplo, o momento ideal para iniciar a terapia nutricional parenteral ou se existem              

benefícios no uso de glutamina nas formulações, assim como há pouco conteúdo científico             

disponível sobre protocolos hospitalares de terapia nutricional em paciente sob TCPH.           

Outros questionamentos pertinentes que se tem feito envolvem os possíveis riscos de se             

oferecer dieta com microrganismos capazes de causar infecção a um paciente           

imunossuprimido, ou seja, riscos de se instituir a chamada "dieta neutropênica"(2,5,18).           

Observou-se que a prática de realizar a descontaminação de alimentos na intenção de             

reduzir o risco de infecções especialmente em pacientes neutropênicos carece de           

evidências que a suportem. A alteração das propriedades dos alimentos (sabor, textura,            

cheiro, cor), a perda de nutrientes pós processamento e o alto custo da esterilização são               

fatores importantes a serem considerados, pois programas que adotem dietas com baixo            

conteúdo bacteriano não possuem evidências na redução de taxas de infecções, privando o             

paciente de alimentos mais agradáveis ao paladar e também restringindo nutrientes           

essenciais da dieta que foram perdidos durante o processamento. Essas situações podem            

agravar o desinteresse do paciente em manter a dieta por via oral, diminuir a quantidade               

proteico-energética diária ingerida e, possivelmente, levar à necessidade de outras vias de            

suporte nutricional (nutrição enteral e parenteral) para desacelerar o processo de           

desnutrição. 

Além disso, os germes que comumente são identificados nos alimentos não são os             

mesmo microorganismos responsáveis por infectar pacientes imunossuprimidos(7). Desse        
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modo, não há recomendações nas atuais diretrizes que sustentem a prática hospitalar de             

oferecer dietas com baixo conteúdo bacteriano aos pacientes durante o processo de TCPH.             

Por outro lado, mesmo que um programa de "dieta neutropênica" seja desestimulado, é             

importante que a aderência a práticas de segurança alimentar sejam incentivadas, no            

sentido de estabelecer um rigoroso controle de qualidade durante a compra dos alimentos,             

assim como é relevante o adequado armazenamento, o respeito ao prazo de validade, a boa               

preparação dos alimentos, o descongelamento seguro e o momento de servir as refeições.             

Essas medidas, somando com a importância da lavagem das mãos dos envolvidos no             

preparo dos alimentos, devem ser a principal preocupação de todo o serviço hospitalar de              

TCPH(18). 

 
1) Plano Nutricional 

 
O paciente em TCPH apresenta mudanças metabólicas importantes que devem ser           

um dos principais interesses da equipe médica e de terapia nutricional que lhe assistem. As               

alterações mais evidentes ocorrem no metabolismo de proteínas, energia e de           

micronutrientes. O balanço nitrogenado negativo pode ser consequência do catabolismo no           

músculo esquelético para fins de gliconeogênese ou secundário à perda de líquido intestinal             

por diarréia. O paciente com sinais de infecção pode desenvolver estados hiperglicêmicos,            

assim como o uso de corticoesteróides ou de Ciclosporina pode aumentar a resistência             

insulínica, também resultando em hiperglicemia. Dentre os minerais, a deficiência de Zinco            

no TCPH é uma situação que exige destaque, bastante comum naqueles que desenvolvem             

diarréia, evoluindo com sintomas de anorexia, letargia e erupção cutânea(5,7,19). 

Embora haja divergências quanto ao gasto energético nos pacientes em regime de            

TCPH autólogo ou alogênico, existe consenso de que as necessidades são de            

aproximadamente 25 a 30 Kcal/kg(2,5,18), porém essa quantidade pode variar de acordo            

com o julgamento clínico do médico e da equipe de terapia nutricional que assiste ao               

enfermo, uma vez que febre persistente, sepse, diarréia grave e lesões cutâneas extensas             

podem superestimar o gasto energético, assim como pacientes sob risco de Síndrome da             
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Realimentação necessitam de um aporte calórico menor durante um certo período. 

A Síndrome da Realimentação refere-se a uma alteração metabólica potencialmente          

fatal que leva a disfunções orgânicas, especialmente hormonais, neurológicas e cardíacas,           

secundária ao suporte nutricional (oral, enteral ou parenteral) em pacientes gravemente           

desnutridos. As alterações bioquímicas clássicas encontradas em exames séricos são          

hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia, além de alterações na homeostase da          

glicose em condições de excesso de aporte calórico das refeições(20). Os pacientes            

submetidos ao TCPH que apresentam risco de desnutrição assim como aqueles que já             

apresentam desnutrição à admissão precisam ser monitorados com maior cautela, ou seja, a             

mensuração de eletrólitos deve ser diária e a avaliação da volemia, da hemodinâmica, do              

aparelho respiratório e do estado neurológico precisa ser rigorosa. O cálculo do suporte             

nutricional no início da terapia não deve exceder 5 a 10 kcal/kg/dia de energia, com aumento                

lento e progressivo do aporte no decorrer de 5 a 7 dias. As reposições hidroeletrolíticas               

devem ser feitas sempre que necessário. Também recomenda-se prescrever suplementação          

de vitamina B1 (tiamina) diariamente(18). 

A necessidade proteica, por sua vez, é estimada entre 1,0 a 2,0g/kg/dia(2,5,18).            

Pacientes idosos ou aqueles que apresentam inflamação, infecção e inatividade física           

podem desenvolver um estado de menor resposta à síntese proteica mesmo com estímulo             

anabólico, condição denominada "resistência anabólica". Porém, isso não é sinônimo de           

total ausência de resposta ao estímulo anabólico, ou seja, é possível obter balanço proteico              

positivo se a terapia hiperproteica for realizada nesses pacientes, equivalente a ofertas de             

até 2g/kg/dia(18). Na produção deste manual, também orienta-se a prescrição dessa dose            

de proteína aos pacientes que foram estratificados no grupo de risco e que apresentam              

redução da massa magra após avaliação complementar. No grupo dos paciente sem risco             

de desnutrição, a prescrição de proteína é em torno de 1,0 a 1,5 g/kg/dia. 

O uso de triglicerídeos como fonte de energia é uma conduta segura, com estimativa de               

fornecer ao paciente de 30 a 40% da ingestão calórica(5,18). Os triglicérides de cadeia              

média podem ser vantajosos em relação aos de cadeia longa nas formulações de nutrição              

parenteral pois apresentam maior solubilidade, são eliminados mais rapidamente, não          
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acumulam no tecido adiposo ou no fígado, não são precursores de prostaglandinas ou             

leucotrienos e, assim, podem ter efeito benéfico em reduzir a inflamação e melhorar a              

função imunológica do paciente. O ácido Eicosapentaenóico (EPA), por exemplo o ômega-3,            

o qual é encontrado no óleo de peixe, pode agir na redução da inflamação e na prevenção                 

de lesões do endotélio vascular sem com isso apresentar efeitos adversos importantes. Uma             

regulação melhor da resposta inflamatória pode diminuir as taxas de infecções e encurtar o              

tempo de internação. Pacientes desnutridos ou com alto risco de desnutrição que se             

encontram em regime de quimioterapia tem benefício de receber suplementação com ácidos            

graxos de cadeia longa (ômega-3), porque verificou-se que o óleo de peixe pode melhorar o               

apetite, a massa magra corpórea e ter benefício no ganho de peso(18). 

A administração de suplemento nutricional oral (SNO) é uma boa estratégia para            

aumentar a oferta energética e proteica em menores volumes. Entretanto, os pacientes            

podem não tolerar os sabores algumas vezes, pois os suplementos sofrem processo igual             

aos dos alimentos que previamente estavam causando náuseas, vômitos, distensão e outros            

sintomas do TGI. Assim, no HCFMB-UNESP optou-se por utilizar o conceito da nutrição em              

pacientes cirúrgicos, para os quais se recomenda a abreviação do jejum com líquidos claros,              

compostos de maltodextrina e proteína isolada do leite, que possuem rápida digestão e             

absorção(13). 

 
 
2) Nutrição Enteral (NE) 

 
A nutrição enteral é a via de escolha nos pacientes sob regime de TCPH que reduziram                

a capacidade de alimentação por via oral (resultando em ingestão menor do que 60% das               

necessidades nutricionais diárias) e que não apresentam toxicidade do TGI intensa o            

bastante para impedir a sua utilização(2,5,18). A importância na NE consiste em promover             

papel trófico à mucosa intestinal e garantir sua integridade, condições essenciais para evitar             

infecções, estase intestinal e complicações colestáticas, além de reduzir a resposta           

inflamatória que pode amplificar a toxicidade da mucosa e predispor a DECH. Uma das              

grandes vantagens da NE é que o seu custo normalmente é menor do que o da NP. Além                  
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disso, quando se deseja transicionar a NP para a ingestão oral, é comum que se utilize a NE                  

como via intermediária devido à sua facilidade(2). 

Normalmente os pacientes em regime de TCPH apresentam muitos sintomas do TGI            

(náuseas, vômitos e mucosite oroesofágica), o que torna a continuidade da via enteral             

limitada, pois a baixa tolerabilidade pelos pacientes à inserção de sonda nasoenteral e a              

manutenção desta até que se alcancem as necessidades dietéticas podem inviabilizar a NE,             

sendo que a alternativa mais adequada nesse momento seria a introdução da NP(5). Outras              

condições que podem dificultar a introdução NE seria a necessidade de gastrostomia em             

paciente com contagem de neutrófilos menor do que 500/mm³ e de plaquetas inferior a              

20.000/mm³. Para a introdução de sondas nasoentéricas, a contagem de plaquetas entre            

10.000 e 20.000/mm³ ou maior pode ser adequada sem resultar em grandes riscos de              

sangramentos(5).  

A decisão de suspender o uso de sondas para alimentação ocorre quando mais do que               

60% das necessidades nutricionais diárias por ingestão por boca são alcançadas, com            

capacidade de assim se manter nos dias seguintes. 

Complicações possíveis devido ao uso de sondas nasoenterais são lesões nas narinas,            

epistaxe, rinorréia, sinusite, otite, perfuração nasofaríngea, esofagite e broncoaspiração(5). 

 
 
3) Nutrição Parenteral (NP) 

 
A nutrição parenteral é uma alternativa terapêutica quando há comprometimento          

importante do TGI impedindo o seu uso como via de alimentação ou quando as              

necessidades nutricionais do paciente sob TCPH não são alcançadas (< 60% das            

necessidades diárias), mesmo após otimização da terapia por NE(18). O intenso regime            

quimioterápico exige, na maioria das vezes, a colocação de um acesso venoso central             

nesses pacientes, o que facilita a administração de NP. Esta modalidade de nutrição permite              

com maior facilidade o controle hídrico, de eletrólitos, de nutrientes e do conteúdo             

calórico-protéico a ser administrado. É provável que em regimes quimioterápicos com dose            

reduzida não haja a necessidade de uso de NP, porém, até mesmo em regimes de dose                
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mais alta a NP não é universalmente fundamental, pois a indicação dessa terapia baseia-se              

essencialmente na incapacidade de o paciente manter mais do que 60% das necessidades             

dietéticas diárias através da ingestão por via enteral(7). Dessa forma, a NP pode ser a via                

preferencial quando o paciente desenvolve complicações críticas do TCPH, como a           

gastroparesia, a DECH e a DVO, ou seja, situações que impossibilitam o uso de TGI como                

via principal de alimentação(5). Considerando a importância de manter o trofismo e a             

integridade da mucosa intestinal, é fundamental que ocorra a ingestão até mesmo de             

pequenas quantidades de alimento por via enteral, de modo a reduzir os riscos de infecção               

do TGI e as complicações hepáticas(2). 

A decisão de descontinuar a NP envolve o retorno do paciente à capacidade em receber               

mais do que 60% das necessidades nutricionais por via enteral, a redução da toxicidade              

gastrointestinal, a habilidade em progredir a ingestão oral e, especialmente, conseguir           

manter o aporte energético sem o auxílio da NP por alguns dias. Por isso recomenda-se               

suspensão progressiva da NP, de modo a garantir segurança na terapia nutricional. 

Quanto às complicações da NP(5), é possível dividi-las em dois tipos: metabólicas e             

relacionadas ao cateter de acesso venoso central. A lesão hepática é a complicação             

metabólica mais grave, sendo identificada através da elevação de enzimas hepáticas,           

bilirrubinas e fosfatase alcalina. O quadro ocorre geralmente após 1 a 2 semanas do início               

de NP e pode ter resolução espontânea se o uso não se estender por mais de 3 meses. O                   

médico e a equipe de terapia nutricional que acompanham esses pacientes devem estar             

sempre atentos a diagnósticos diferenciais que também cursam com aumento das enzimas            

canaliculares e hepáticas, como DECH em pacientes pós TCPH alogênico, DVO, infecções            

e hepatite secundária a medicamentos (antibióticos, quimioterápicos, imunossupressores). 

As complicações relacionadas ao cateter do acesso venoso central são mais comuns do             

que as relacionadas às causas metabólicas. Embora o uso de acessos venosos centrais             

seja fundamental no TCPH, especialmente durante a infusão de quimioterapia, eles também            

representam uma fonte significativa de complicações que incluem infecções,         

tromboembolismo venoso, obstrução mecânica, dobra do cateter e vazamento(5). Outras          

complicações da NP também envolvem hipervolemia, hiperglicemia, hipertrigliceridemia,        
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aumento no risco de desenvolvimento da síndrome de realimentação e atraso no retorno à              

ingestão por via oral. 

 

OUTROS NUTRIENTES OU COMPOSTOS NUTRICIONAIS 

 
1) Fósforo 

Dentre os macronutrientes, as alterações relacionadas aos níveis séricos de fósforo           

ganham destaque no TCPH. Hipofosfatemia é uma condição descrita em situações de baixa             

ingestão dietética, diminuição da absorção pelo TGI ou aumento da excreção urinária (21).             

Também pode ocorrer hipofosfatemia em mudanças dos níveis de fósforo do líquido            

extracelular para o intracelular por efeito de hiperparatireoidismo secundário à produção de            

peptídeo semelhante ao hormônio da paratireóide. Porém em estudo prospectivo em           

israelita que incluiu 60 pacientes (22), avaliou-se a relação entre a liberação de citocinas, o               

aumento de leucócitos e o desenvolvimento de hipofosfatemia durante o período de enxertia             

no pós-TCPH. Houve correlação significativa entre entre a queda no nível de fósforo e o               

aumento de leucócitos, assim como houve relação temporal entre o dia do nível mínimo de               

fósforo e o dia do valor máximo de contagem de leucócitos. Observou-se também             

associação entre níveis altos de IL-6 e IL-8 com níveis mais baixos de fósforo. Dessa forma,                

o estudo afirma que esses valores podem ser utilizados como indicadores de recuperação             

da função medula óssea no TCPH. 

 
     2) Zinco 

Quanto aos micronutrientes, a deficiência de zinco é uma complicação comum em            

pacientes com quadros de diarréia. A diarréia secundária à DECH é semelhante à causada              

pela terapia de citorredução, porém é mais grave e prolongada, sendo caracterizada por             

perda maciça de proteína e acompanhada por perdas de zinco em fezes de grande volume,               

sendo importante considerar sua reposição (5). Por outro lado, em um estudo duplo-cego,             

randomizado, controlado por placebo, envolvendo 60 pacientes, que comparou o efeito da            
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reposição de sulfato de zinco por via oral na prevenção da mucosite induzida por              

quimioterapia em pacientes submetidos a TCPH, observou que não houve diferenças           

significativas no desenvolvimento da mucosite entre os grupos, nem na gravidade da            

mucosite, tampouco na duração da mucosite, concluindo-se que o sulfato de zinco por via              

oral não apresentou benefícios clínicos na prevenção de mucosite induzida por           

quimioterapia em pacientes submetidos ao TCPH(19). 

 
 
    3) Glutamina 

A suplementação dietética com glutamina, um aminoácido não essencial, ainda é um            

assunto controverso na literatura e não apresenta respaldo nas atuais diretrizes que            

justifique seu uso (18,23). A mucosa intestinal, que possui regeneração acelerada, necessita            

de glutamina para a produção de nucleotídeos que auxiliam na divisão celular. Os níveis              

desse elemento são reduzidos em indivíduos gravemente enfermos. Portanto, do ponto de            

vista fisiopatológico, foi possível fazer a hipótese que a glutamina tivesse efeitos na proteção              

da mucosa oral e intestinal (2,7) em pacientes pós TCPH. Entretanto as evidências não são               

suficientes para recomendação de seu uso. O último Multinational Association of Supportive            

Care in Cancer and International Society of Oral Oncology (MASCC=ISOO) Clinical Practice            

Guidelines for mucositis de 2014(28) e ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients de              

2016 (18) não recomendam seu uso oral ou parenteral, por falta de evidências científicas.              

Os estudos até hoje publicados são escassos e pequenos, apresentam dados heterogêneos            

e metodologia questionável e variável.(18,25,28) Portanto, a elaboração deste manual para           

pacientes submetidos ao TCPH no HCFMB-UNESP desconsidera o uso desse aminoácido           

como opção profilática ou terapêutica até que novas pesquisas sejam publicadas. 

 
     4) Probióticos 

Probióticos são formulações utilizando microorganismos que quando ingeridos agem de          

maneira benéfica no balanço da flora bacteriana intestinal. O uso dessas preparações era             

contra-indicado no passado recente pelo risco de desenvolvimento de infecção do TGI em             
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pacientes sob TCPH, devido à imunossupressão após o condicionamento quimioterápico e à            

disfunção da barreira da mucosa intestinal(7). Estudos mais recentes envolvendo ensaios           

clínicos randomizados pequenos mostraram que os probióticos reduzem as taxas de diarréia            

em pacientes que foram submetidos a terapias citotóxicas, sem efeitos adversos dos            

probióticos nesses pacientes em contrapartida(18). Porém as diretrizes da ESPEN não           

endossam essa prática, pois há baixo valor de evidência nessa conduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 



Conclusão 

Em conclusão, o presente manual de avaliação de Risco e de aplicação de Terapia              

Nutricional facilita a utilização do conteúdo exposto aos profissionais que dele se utilizarão,             

simplifica a classificação dos grupos de risco nutricional, disponibiliza a elaboração rápida de             

condutas e evita divergências de prescrição quanto à melhor Terapia Nutricional em            

pacientes submetidos ao TCPH. 
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