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Neuroblastoma x Nutrição

 Cirurgias, quimioterapia e radioterapia  
influenciam na condição nutricional:
 Ingestão 
 Mucosite
 Náuseas e vômitos
 Absorção de nutrientes (diarreia mucosite)



Caso Clínico

 G.P.S
 Sexo feminino
 3 anos
 Proveniente de Salvador - BA
 Neuroblastoma 4 com metástase em osso 

e medula óssea
 Diagnosticado com 1 ano e 5 meses 

(Julho/2015) 



 BA: Protocolo Neuro 2010, com término das 
quimioterapias em Maio/2016

 SP: Cirurgia (biópsia e ressecção da massa 
abdominal) em 22/12/2016, com alta em 
25/12/2016, com dieta geral – pouco 
inapetente.

História Clínica



 11/05/2017: Admitida no ITACI para coleta 
de células e posterior transplante autólogo 
de medula óssea

 12,15 e 16/05/2017: Coleta de células CD34

 24/05/2017: Inicia condicionamento com 
Bussulfano e Melfalano para TAMO

História Clínica



 Protocolo Neuro 2010 
 D-7/D-6/D-5/D-4: Bussulfano – dose prescrita 

de acordo com o peso e ajustada pelo nível 
sérico

 D-3/D-2: Melfalano – infusão em aprox. 30 
minutos (crioterapia)

 D-1: Descanso
 D0: Infusão de células em 31/05

Transplante Autólogo 
de Medula Óssea



Crioterapia
 Sucção de gelo, tomar sorvete ou beber 

água gelada antes e durante a infusão da 
quimioterapia



 D0 de infusão até pega medular
 Segurança alimentar

Dieta para transplante

• Industrializados/congelados/bebidas
• Embalagens pequenas ou individuais
• Preferências do paciente
• Estimulam a aceitação

ALIMENTOS DE FORA DO HOSPITAL



Abordagem Nutricional
Internação na enfermaria

 Dieta geral
 Boa aceitação alimentar – seletividade alimentar
 Passagem de SNG precoce

Início do condicionamento (7 dias)

 Dieta geral para imunodeprimidos
 Diminuição do apetite
 Obstrução da SNG - repassagem

Infusão de células (D0 TAMO)

 Dieta para transplante – até pega neutrofílica
 Diminuição importante do apetite
 Aceitação somente de líquidos e poucos alimentos preferidos



Abordagem Nutricional

 Dieta enteral polimérica completa normocalórica 150 ml 
 Aceitação alimentar oral nula
 Queixa de odinofagia – sem mucosite

D+2 TAMO

D+4 TAMO

 Dieta enteral polimérica completa normocalórica 100 ml
 Redução do volume da dieta enteral
 Retorno do quadro de êmese
 Piora da odinofagia
 Primeiros sinais de mucosite + dor abdominal



Terapia Nutricional
Enteral

Dieta Enteral: Todos os pacientes a realizar TCTH autólogo tem 
indicação de passagem de sonda enteral no momento da passagem de 
cateter venoso central para transplante, para que se possa garantir uma 
via de alimentação durante a internação.

Nutrição Parenteral: A dieta por via parenteral está indicada 
apenas nos casos em que se antecipa seu uso por no mínimo 5 a 7 
dias

Iniciou dieta enteral devido quadro importante de inapetência

Escolha da dieta: polimérica completa normocalórica

Baixa tolerância devido êmese

Diminuição do volume para conforto do paciente 



Abordagem Nutricional
D+6 TAMO : Transferência para CTI

D+13 TAMO: Pega Neutrofílica

 Dieta enteral hidrolisada contínua 30mL/h em 18h
 Melhora da diarreia
 Mucosite resolvida
 Melhora da aceitação alimentar

 Jejum
 10 leucócitos
 Foco de infecção abdominal – tiflite
 Instabilidade hemodinâmica – sem NPP



 Transferência para CTI em 06/06 (D+6 TAMO) 
por:

 Reação anafilática ao receber hemoderivados
 Mucosite grau II
 6 episódios de diarreia + distensão abdominal
 Suspeita de tiflite
 Instabilidade hemodinâmica

Intercorrências 
na internação

JEJUM



Manejo Nutricional: 
Tiflite

Oligomérica
Fórmulas extens. Hidrolisada

Infusão Contínua

Oligomérica
Fórmulas extens. Hidrolisada

Infusão Contínua
Aumento de volume

Oligomérica
Fórmulas extens. Hidrolisada

Infusão Intermitente

TNE

Líquidos Claros
Água de coco

Chá

Dieta líquida/leve
s/ Lactose

Pastosa/Branda

Geral

Oral



Manejo Nutricional: 
Mucosite

Polimérica Normocalórica

Oligomérica

TNE mínima / Infusão 
contínua

Restrição lactose
Sem condimentos, sal, cafeína, cítricos, 

quentes, secos, duros

Consistência da dieta
Pastosa/Líquida

Alimentos Frios

Higiene Oral

Laser

OralTNE



Terapia Nutricional
 Promover crescimento e desenvolvimento adequado
 Reduzir as morbidades (mortalidade?)
 Melhorar a qualidade de vida

 SNG: Prevenção e tratamento da desnutrição
 Menor tempo de internação
 Auxilio na prevenção de infecções
 Passagem de sonda precoce – cateter fino 



Necessidades 
Nutricionais

 Internação até condicionamento:

Necessidades 
energéticas

1118 kcal/dia 
(DRI)

Necessidades 
proteicas

16,5 g ptn/dia 
(1,1g/dia)

(ASPEN,2010)



Necessidades 
Nutricionais

 Início do condicionamento até pega neutrofílica:

Necessidades 
energéticas

774,2 kcal/dia 
(Schoefield,1985)

Necessidades 
proteicas

16 g ptn/dia 
(1,1g/dia)

(ASPEN,2010)



Evolução Nutricional

PROTEÍNAS

Hidrolisada 20mL/h em 18h (+água de coco)

DIETA

Hidrolisada 10mL/h em 18h

JEJUM – 2 dias

Polimérica normocalórica 100 mL 4/4h

Polimérica normocalórica 150 mL 4/4h

Geral para imunodeprimidos

Hidrolisada 30mL/h em 18h (+água de coco)

Hidrolisada 120mL/h em 18h (+dieta leve sem leite)

Hidrolisada 120mL/h em 18h (+dieta branda sem leite)

Branda para imunodeprimidos (alta!)

22,5 g

15 g

-
3,2 g

6,5 g

9,7 g

12,9 + 14 g

CALORIAS

900 kcal

600 kcal

-
119 kcal

238 kcal

356 kcal

475  + 1150 kcal

475 + 1545 kcal 12,9 + 52 g

86 g2354 kcal

52 g1545 kcal



Evolução Nutricional
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Evolução Nutricional
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Exames Bioquímicos
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Orientação de Alta

 Cuidados gerais – higiene dos alimentos, 
mãos, utensílios
 Água filtrada, mineral ou fervida
 Alimentação mais saudável possível
 Alimentos preparados em casa 
 Alimentos permitidos x Não permitidos





Orientação de Alta

 Encaminhamento para ambulatório
 Idade: seletividade alimentar 
 TAMO: mucosite, retorno da alimentação 
habitual, SNG
 Acompanhamento rigoroso da evolução 
nutricional nos primeiros retornos (retirada da 
sonda, uso de complemento oral)
 Continuidade do tratamento: RDT, Roacutan: 
efeitos colaterais, inapetência



 D+133 TAMO (4 meses) 
 20 sessões de RDT + 6 doses de Roacutan
 Sintomas da recaída similares ao do diagnóstico 

inicial: inapetência, plaquetopenia refratária e 
equimoses orbitárias

 Internação hospitalar e início de quimioterapia

Recaída Atual



 Paciente seletiva – aceita somente guloseimas
 Introdução de complemento oral sem sabor

Recaída Atual

zIMC/I
-0,33 

CB

Estatura
Peso

Client Feedback 
Programme

Avaliação
Nutricional

1119 13,5

Necessidades
Nutricionais

Oferta
Calórico -
proteica

98 cm14,2 
kg

15 cm
(p5-10)

g ptn

2250

g ptn
79



Recaída Atual

• Náuseas
• Vômitos
• Diarreia

GENCITABINE

TAXOTERE
• Náuseas
• Diarreia
• Alteração de paladar



 Intervenção nutricional precoce – desde o 
ambulatório, se possível

 Necessidade do Protocolo de terapia 
Nutricional (SNG)

 Toxicidade da quimioterapia e efeitos colaterais 
 Manter estado nutricional durante a internação
 Acompanhamento após o transplante

Considerações Finais
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