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1. 20 milhões de pessoas têm 

câncer

2. 600mil novos doentes por ano no 

B rasil

3. A umento de 20%  na última 

década

Incidência



Câncer: 
um problema 

de saúde 
pública

Alto impacto sócio-econômico

Tratamento de alta complexidade

60% têm diagnóstico já em estado 
avançado

1/3 dos casos de câncer são evitáveis



Tratamento 
do câncer

Cirurgia RadioterapiaQuimioterapia

Combinação



Triagem e 
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Desafios 
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+
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Obesidade:
principal 

fator de risco

Mama

Próstata

Cólon e 
reto Ovário

Esôfago

Endométrio

Iyengar NM, Hudis CA, Dannenberg AJ. Annu
Rev Med. 2015;66:297-309. 



Fatores de 
risco

modificáveis

CÂNCER

► Estilo de vida saudável
►Boa alimentação

Diminuição da 
incidência

Aumento da 
incidência

►Tabgismo
►Uso crônico de bebidas alcóolicas
►Sedentarismo
►Má alimentação 
►Sobrepeso e obesidade



Triagem e 
avaliação 
nutricional Obesidade

Desnutrição
Desafios 
nutricionais no 
paciente 
oncológico

+



↑ Mortalidade
3x 

↑ Custo de 
cuidados

20-25%
Mais

frequente
Reinternação (50%)

Maior
permanência

hospitalar

ESPEN, 2015

Desnutrição –
independente 

do método



DeWys et al. Am J Med 69:491,1980 

Local Sem Perda 
de Peso

Com Perda 
de peso

Valor de p

Cólon 43 21 <0,01
Próstata 46 24 <0,05
Pâncreas 14 12 ns
Mama 70 45 <0,01
Sarcoma 46 25 <0,01

Perda de 
Peso x

Sobrevida 
(semanas)



O que eu posso comer?

S uco de graviola é
bom?

P osso comer 
açúcar?

P osso comer carne 
vermelha?

S uco Detox é
bom?

Terapia nutricional



1.
Avaliação
nutricional



Estou nutrida?

Perda de > 10% do peso em 6 meses ou 5% 
em 3 meses

Redução da ingestão alimentar

Redução de massa muscular

Redução de força



Causas de Baixa Ingestão

Falta de apetite

Dor

Boca Seca

Nauseas



o Tomografia Computadorizada – L3
- (♂ <55 cm2/m2; ♀ <39 cm2/m2)

o Área Muscular do braço
- (♂ <32cm2; ♀ <19 cm2)

o Índice do músculo esquelético apendicular (DXA)
- (♂ <7.26 kg/m2; ♀ <5.45 kg/m2)

o Índice de Massa Livre de Gordura (BIA)  
- (♂ <14.6 kg/m2; ♀ <11.4 kg/m2)

o Espessura do adutor do polegar
- (♂ 24,2 ± 4,2 mm; ♀ 19,4 ± 3,9 mm)

Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 
Feb;36(1):11-48.
Bielemann RM, et al. Clin Nutr. 2016;35(5):1073-7.
Fearon K et al. Lancet Oncology 2011: 12(5):489-495

Sarcopenia - Diagnóstico

Massa Muscular

Baixa 
Muscularidade
(miopenia)



O tratamento nutricional deve ser considerado 
essencial

Intervenção Nutricional Global



Garantir atendimento nutricional 
adequado dos pacientes oncológicos

Assegurar o bom estado nutricional dos 
pacientes em tratamento

Maior qualidade de vida durante o 
tratamento

Reduzir complicações e efeitos colaterais 
do tratamento

Favorecer a cicatrização após cirurgia

Objetivos da 
terapia 

nutricional



Terapia 
nutricional Dieta

A daptações dietéticas 
(modificações de consistência, enriquecimento calórico)

Nutrição artificial
S uplementos Orais, Nutrição Enteral, Nutrição P arenteral



Desnutrição e Qualidade de Vida

Clin Nutr 2007; 26: 289-301.



J Hum Nutr Diet. Oct.2011:(24);431-40 

Ganho de peso aumentou a sobrevida 
independente do grupo

Nutrição e Qualidade de Vida



Qtde (g) para HOMENS 
atingirem a recomendação 

Qtde  (g) para MULHERES 
atingirem a recomendação

Fontes de ALA (1,6g ALA/dia) (1,1 g ALA/dia)

Semente de abóbora 890 612

Azeite de oliva 211 145,5

Óleo de soja 17,7 12,

Óleo de nozes 15 10,6

Linhaça 19,3 13,3

Nozes (Inglesa) 17,6 12,2

Óleo de linhaça 3,0 2,04

US Department de Agriculture - Nutrient Data Laboratory.

Ômega 3: 
onde está?



Quantidade (g) para atingir aprox. 1g EPA + 
DHA/dia

Atum - Light em água
- Fresco

340
71 – 340

Sardinha 57 – 85
Salmão - Rosa

- Atlântico (cultivado)
71

42,5 - 71
Arenque (atlântico) 57

Truta – cultivada
- selvagem

85
99

Peixe de água salgada 85 - 213
Linguado 198
Bacalhau – Atlântico

- Pacífico
354
652

Ostras (cultivadas) 227
Lagosta 213 – 1205
Camarão 312

US Department de Agriculture - Nutrient Data Laboratory.

Ômega 3: onde está?



Nutrition 31 (2015) 847–852

Ômega 3: Estresse Oxidativo



Biochem Biophys Res Commun. 2010

Ômega 3 e câncer de mama

Reduz metástases

Melhora marcadores 
nutricionais

Melhora apetite

http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-34224176/midsection-of-naked-woman-with-scar-on
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-34224176/midsection-of-naked-woman-with-scar-on


DIETA:
Adaptações dietéticas

(modificações de consistência, enriquecimento calórico )

NUTRIÇÃO ARTIFICIAL:
Suplementos Orais

Nutrição e Qualidade de Vida



Nutrição e Qualidade de Vida

Acrescentar óleo de oliva 
nas preparações

Acrescentar suplementos 
em pó nas preparações

Acrescentar whey protein
nas preparações

Como 
enriquecer as 
refeições???



Suplementos Orais

Suplementos contendo 
calorias, proteínas e vitaminas 

para complementar a 
alimentação oral e melhorar o 

estado nutricional.  

Perda de peso

Baixa ingestão oral

Desnutrição



Suplementos Orais

1500Kcal
90g 1000Kcal

70g

Faltam 500Kcal e 20g 
de ptn

Suplemento Oral



Suplementos Orais



Clinical Nutrition 31 (3) 2012, 293–312

Tolerância média 80,9%



Clinical Nutrition 31 (3) 2012, 293–312



Perda de Massa Muscular

Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 
Feb;36(1):11-48.
Earthman et al, JPEN, Jan, 2012.

Baixa muscularidade →  desfechos
clínicos negativos Complicação 

cirúrgicas 

Maior 
toxicidade à 

QT
MortalidadePacientes oncológicos

necessitam ↑  aporte proteico



Proteína -
Qualidade 

Dados sobre qualidade nutricional das proteínas em 
pacientes com câncer são muito escassos 

• Estudo Rand. Duplo Cego
• 25 pacientes
• 40 g de aa (10% leucina) + ômega 3 – TNO
• Câncer avançado
• Comparado com grupo controle com 24 g. prot.

Clin Nutr. 2011 December ; 30(6): 759–768. 

Aumento da síntese proteica



Qualidade da 
Proteína?



6. Importância da prática de exercícios








Cho KM, Park H, Oh DY, Kim TY, Lee KH, Han SW, Im SA, Kim TY, Bang YJ. Oncotarget. 2017 Jun 2;8(45):79441-79452.

Sobrevida x
IMC e IME 
(no 
diagnóstico)

Baixo IME e 
alto IMC < 

sobrevida vs
IME normal e 

alto IMC

- 4 
meses

11 meses 
vs 6 

meses, 
p<0,001



3.
TN em
cirurgia

39



Wischmeyer P. Anesth Analg. 2018



De acordo com o ASPEN e ESPEN, fórmulas adicionadas 

de arginina, glutamina, nucleotídeos, ômega-3 e 

antioxidantes (selênio, zinco, cobre, manganês, Vitamina 

A, Vitamina E e Vitamina C) contribuem para os 

desfechos positivos do paciente cirúrgico no pós 

operatório.

Preparo 
imunológico 
no pré e pós 
cirurgia



Terapia 
nutricional 
em cirurgia

Quando?

Perioperatório Pós-operatórioPré-operatório



Indicações da TN:

Suplemento
oral

Nutrição
enteral

Nutrição
parenteral

• Até 60-80% das necessidades
calóricas

• Avaliação do nutricionista
• Tratamento: orientação + SO

• Abaixo de 60% das NC
• Muitos dias sem se alimentar
• Condição que limita ingestão

alimentar

• Casos extremos
• Quanto TGI não está

funcionante
• Indicação médica



Força da recomendação
-

Nível de evidencia
BAIXO

Glutamina



Duração de diarreia

a favor glutamina       contra glutamina

C Dickinson, 00
Daniele, 01

Jebb, 95

Bozzetti, 97
Pytlik, 02

Sornsuvit, 08

Glu parenteral

Glu oral

p=0,14

p=0,03

p=0,05

Glutamina pode
reduzir a duração de

diarreia, mas não
pode melhorar a

gravidade



Vitaminas e minerais

Força da recomendação
FORTE

Nível de evidencia
BAIXO

Recomendado = RDA; desencoraja
doses elevadas, salvo se deficiência 

específica

Arends J, Baracos V, et al. Clin Nutr. 2017 Oct;36(5):1187-1196.



O planejamento nutricional deve garantir uma ingestão ou a 
administração de todo o aporte prescrito (adequação em relação 

aos efeitos colaterais)

É preciso respeitar a tolerância e a aceitação do paciente 

A qualidade de vida é diretamente influenciada por aspectos 
nutricionais e de composição corporal

Acompanhamento nutricional. Todo paciente com sequelas do 
tratamento com implicações nutricionais deve ser acompanhado 
no ambulatório de nutrição até sua reabilitação promovendo sua 

autonomia e independência
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