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Introdução

• Tratamento do Câncer é Multimodal

Quimioterapia

Cirurgia

Radioterapia

TCTH



Introdução



A
•Estudo multicêntrico envolvendo 65 hospitais e 561 pacientes 
submetidos a tratamento adjuvante mostrou que 90,7% apresentavam 
perda de peso
•96,4% apresentavam complicações nutricionais:

70,9% anorexia 
32,6% transtornos gastrointestinais
40,5% disgeusia e disfagia 

Outras complicações da terapia antitumoral, tais como trismo, xerostomia, 
enterite e mucosite, também podem estar presentes.



• Inquérito Brasileiro de
Nutrição Oncológica: 4783
pacientes <20 anos com
câncer em todo Brasil.

• ASG-PPP
• Resultados: 45.3% com

suspeita de desnutrição ou
desnutrição moderada (B)
e 11.8% desnutridos
graves (C).





• 20 pacientes SCCO.
• +6 meses após o tto,

ainda apresentavam:

-boca seca (100%)
-disgeusia (75%)
-problemas para engolir
(60%)
-falta de apetite (50%)



Quais estratégias 
para otimizar a 

ingestão em 
oncologia?



Atendimento com aconselhamento 
nutricional individualizado 

Intercorrências Clínicas

Sinais e Sintomas

(Consenso de Nutrição Oncológica, 2015)



Anorexia

• Conscientizar o paciente da
necessidade de comer apesar da
inapetência;

• Ajustar a ingestão atual para o ideal;
• Modificar a consistência da dieta

conforme aceitação do paciente;
• Aumentar o fracionamento e diminuir o

volume;
• Aumentar a densidade calórica das

refeições;
• Quando necessário , utilizar

complementos nutricionais
hipercalóricos ou hiperprotéicos



Disgeusia e Disosmia

• Estimular a ingestão de alimentos mais
prazerosos;

• Aumentar o fracionamento e reduzir o
volume;

• Modificar a consistência dos alimentos,
liquidificando-os quando necessário;

• Preparar pratos visualmente agradáveis
e coloridos;

• Dar preferência a alimentos com
sabores mais fortes;

• Utilizar ervas aromáticas e condimentos
nas preparações;

• Quando necessário utilizar
complementos nutricionais com
flavorizantes e aromas.



Náuseas e Vômitos

• Aumentar o fracionamento e reduzir o
volume;

• Dar preferência a alimentos mais secos;
• Dar preferência a alimentos de

consistência branda;
• Prepara pratos visualmente agradáveis

e coloridos;
• Mastigar ou chupar gelo 40 minutos

antes das refeições;
• Evitar preparações que contenham

frituras;
• Evitar preparações com temperaturas

extremas;
• Manter a cabeceira da cama elevada

(45º) durante e após as refeições;
• Evitar preparações e alimentos muito

doces.



Mucosite

• Modificar a consistência da dieta de
acordo com o grau da mucosite (grau I,
II, III);

• Evitar alimentos secos e duros ou
picantes;

• Utilizar alimentos à temperatura
ambiente, fria ou gelada;

• Diminuir o sal das preparações;
• Consumir alimentos mais macios e

pastosos;
• Evitar líquidos e temperos abrasivos



Diarréia

• Avaliar a necessidade de restrição de
lactose, sacarose, glúten e cafeína;

• Evitar alimentos flatulentos e
hiperosmolares;

• Utilizar dieta pobre em fibras insolúveis
e adequada em fibras solúveis;

• Utilizar líquidos isotônicos entre as
refeições, em volumes proporcionais às
perdas;

• Considerar o uso de prebióticos



Enterite

• Progredir a consistência e conteúdo da
dieta conforme melhora clínica do
paciente;

• Quando necessário, utilizar
complementos nutricionais com fórmula
pobre em resíduo, isenta de glúten,
lactose e sacarose;

• Utilizar dieta pobre em resíduos, glúten
e sacarose;

• Utilizar dieta isenta de lactose, teína e
cafeína;

• Utilizar dieta pobre em fibras insolúveis
e adequada em fibras solúveis.



Disfagia

• Modificar a consistência da dieta
conforme aceitação, de acordo com as
orientações do fonoaudiólogo e a
capacidade do paciente;

• Em caso de disfagia para líquidos,
indicar o uso de espessantes;

• Em caso de disfagia para sólidos,
modificar a consistência para melhor
adaptação;

• Evitar alimentos secos
• Dar preferência a alimentos

umedecidos;
• Usar preparações de fácil

mastigação/deglutição, conforme
tolerância.



Odinofagia

• Modificar a consistência da dieta de
acordo com a intensidade da dor;

• Evitar alimentos secos e duros;
• Utilizar alimentos em temperatura

ambiente;
• Utilizar dieta hipolipídica;
• Diminuir o sal das preparações;
• Utilizar alimentos mais pastosos;
• Usar papas de frutas e sucos não

ácidos;
• Quando necessário, utilizar

complementos nutricionais com
flavorizantes não cítricos.



Constipação Intestinal

• Orientar a ingestão de alimentos ricos
em fibras e com características
laxativas;

• Considerar o uso de prebióticos;
• Considerar a utilização de módulo fibra

dietética mista;
• Estimular a ingestão hídrica conforme

recomendações.



Xerostomia

• Adequar os alimentos conforme
aceitação, ajustando a consistência;

• Dar preferência a alimentos
umedecidos;

• Prepara pratos visualmente agradáveis
e coloridos;

• Utilizar gotas de limão nas saladas e
bebidas;

• Ingerir líquidos junto com as refeições;
• Adicionar caldos e molhos às

preparções
• Mastigar e chupar gelo de água de

coco.



Neutropenia

• Cuidados ao comprar alimentos:
integridade, embalagem, data de
vencimento.

• Não consumir cereais ou leguminosas
vendidos a granel ou sem determinação
de procedência.

• Higienização das embalagens e dos
alimentos.

• Beber somente água filtrada, fervida ou
mineral.

• Ovos e carnes bem cozidos.



Gastronomia Hospitalar – Comfort Food



Estratégias para o Atendimento 
Ambulatorial

Cartilhas 

Impressos

Slides ou vídeos

Ploters ou cartazes



https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/estilo-de-vida-saudavel-durante-e-
apos-o-tratamento-de-cancer-alimentacao



Estratégias para o Atendimento 
Ambulatorial



Estratégias para o Atendimento 
Ambulatorial





Fonte: Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, 2015.



• Sempre com indicação do nutricionista.
• Suplemento alimentar não substitui refeições, o 

objetivo é complementar ou suplementar.
• Suplementos completos industrializados: contém

carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais.
• Fontes de carboidratos: amido de milho, maltodextrina.
• Fontes de proteína: leite em pó (caseína), clara do ovo

cozida (albumina), soro de leite em pó.
• Fontes de lipídeos: azeite, óleo de soja, óleo de coco.

Como fazer a Suplementação Nutricional:



• Adicionar azeite, óleo vegetal, creme de leite ou 
gema de ovo cozida em sopas e purês.

• Adicionar farinhas variadas (aveia, amido de 
milho…) em mingaus e vitamina de fruta.

• Adicionar macarrão, carne e ovo cozido em sopas.

Exemplos de Preparações



https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//s
onda-alimentar-2017-web.pdf

• INDUSTRIALIZADA

• ARTESANAL

TNE Ambulatorial



Considerações Finais

Foco na razão técnica, porém enfatizando um 
aconselhamento efetivo e eficaz;

Processo realizado COM o paciente/cuidador, mais do 
que PARA o paciente/cuidador.



renata.martucci@inca.gov.br
@renatabrum


