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Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

1. Introdução 

O transplante de medula óssea (TMO) é uma técnica médica relativamente recente, 

utilizada para tratar doenças consideradas incuráveis até há algum tempo atrás. 

Actualmente realizam-se aproximadamente 20000 transplantes de medula óssea por 

ano, em mais de 300 centros espalhados pelo mundo.1 Durante quase um século, os 

médicos tentaram tratar pacientes com anemia e leucemia, alimentando-os e injectando-

os com preparações de medula óssea de indivíduos sãos e até de animais.1 Apesar do 

insucesso, este procedimento demonstrava a preocupação médica para substituir ou 

regenerar a medula óssea de pacientes com falência da mesma ou com doenças 

oncológicas que a atacavam.1 

Em 1958, o cientista francês Jean Dausset, descobriu o primeiro antigénio humano 

de histocompatibilidade.2 Mas, foi só na década de 60, que a importância da 

compatibilidade dos tecidos foi entendida e se desenvolveram métodos para a 

determinar, tornando-se assim possível encontrar potenciais dadores compatíveis com 

os receptores.1 

Mais tarde, em 1968 foram realizados os dois primeiros transplantes de dadores 

aparentados que ocorreram em crianças que sofriam de deficiências imunológicas e nos 

quais foram utilizadas para transplantação as medulas dos seus irmãos.2 

Em 1973, foi realizado com sucesso o primeiro transplante de medula óssea de um 

dador não aparentado para uma criança de 5 anos que sofria de Imunodeficiência severa 

combinada.2 Depois destes êxitos e com os avanços verificados nesta área, abriu-se o 

caminho para o desenvolvimento do tratamento de uma crescente variedade de doenças 

com TMO. Hoje em dia, com a evolução da técnica já se realizam transplantes de 

dadores não aparentados, utilizando células progenitoras de sangue periférico e células 

progenitoras de cordão umbilical.1'2 
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2. Indicações para o Transplante de Medula Óssea 

O TMO está indicado no tratamento de doenças em que existe falência do sistema 

hematopoiético, seja por infiltração de células cancerosas na medula óssea (doenças 

onco-hematológicas- leucemia, linfoma, etc), seja por doença que altera a produção dos 

constituintes sanguíneos (doenças hematológicas- anemia aplástica, anemia de Fanconi, 

etc). Este procedimento tem-se revelado adequado no tratamento de doenças que 

comprometem gravemente o sistema imunológico (ex: Imunodeficiência severa 

combinada) e de tumores sólidos em que a dose de quimioterápicos necessária para o 

tratamento compromete o sistema hematopoiético de maneira irreversível.1 

Esta técnica médica, permite a administração de doses elevadas de quimioterápicos 

assim como de radioterapia corporal total, proporcionando posteriormente a recuperação 

dos sistemas hematológico e imunológico.1 

3. Tipos de Transplante de Medula Óssea 

Existem três tipos de transplante: alogénico, singénico e autólogo. Estes termos 

referem-se à origem da medula óssea a ser transplantada. ' 

Transplante alogénico 

A medula óssea é doada por um indivíduo cuja medula é geneticamente o mais 

"parecida" possível com a do paciente, isto é, dador e receptor são histocompatíveis.1 

A maioria das células do organismo tem proteínas na sua superfície chamadas 

antigénios leucocitários humanos (HLAs em inglês), os quais são responsáveis pela 

entrada em acção das células imunes quando estas encontram tecidos estranhos. No 

alotransplante, uma das complicações mais graves é a doença enxerto contra 
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hospedeiro (GVHD em inglês) que ocorre quando as células T do dador atacam células 

antigeneticamente diferentes do receptor do enxerto.1 

Transplante singénico 

É utilizada a medula óssea de um gémeo idêntico; neste caso, os antigénios são 

idênticos e portanto a compatibilidade genética é perfeita, não existindo o perigo de 

GVHD.1 

Uma desvantagem deste tipo de transplante é que sem o estímulo que proporciona a 

diferença antigénica, as células T do dador aparentemente aceitam os antigénios 

tumorais nas células cancerosas que possam existir, ou seja, não existe o efeito de 

enxerto contra tumor o que leva a que os índices de recaída sejam maiores nestes 

pacientes do que nos pacientes com transplante alogénico.1 

Transplante autólogo 

No autotransplante utiliza-se a medula óssea do próprio paciente. Portanto, tal como 

no transplante singénico não existe o risco de GVHD, mas também não existe a resposta 

enxerto contra tumor. No transplante autólogo, o risco de infecção é também menor, 

porque estes doentes não necessitam de doses tão elevadas de imunosupressores como 

as utilizadas no alotransplante para prevenção de GVHD.1 

Transplante de Células Progenitoras do Sangue Periférico (PBPC) 

Em vez da recolha de medula óssea, também se podem utilizar para transplante 

células progenitoras de sangue periférico. Estas células são imaturas e quando crescem e 

se desenvolvem, originam as células maduras do sangue - os glóbulos vermelhos, os 

glóbulos brancos e as plaquetas - pelo que apresentam a capacidade de regenerar a 

medula óssea no doente transplantado. Apesar destas células se encontrarem em maior 
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concentração na medula, elas existem numa pequena percentagem em circulação no 

sangue. Uma vantagem do transplante com PBPC é que se evita a anestesia geral 

necessária para a recolha da medula óssea. As PBPC recolhem-se por um processo de 

separação do sangue nos seus diversos componentes. O sangue é colhido numa veia e 

entra numa máquina (separador celular) que separa as células progenitoras do restante 

sangue, que volta ao doente por outra veia. Este procedimento dura 3 a 4 horas e são 

feitas diversas recolhas ao longo de vários dias. Frequentemente são administrados 

"factores de crescimento", antes e durante a recolha de PBPC, para aumentar o número 

destas células no sangue periférico.1 

Recentemente, os investigadores descobriram outra fonte alternativa de células 

progenitoras - sangue da placenta e do cordão umbilical de recém-nascidos. Este sangue 

contém células progenitoras em concentrações iguais ou superiores às verificadas na 

medula óssea de adultos. As células obtidas desta forma, são criopreservadas e 

armazenadas para posterior utilização. Esta técnica é extremamente recente e apresenta 

ainda algumas limitações.3 

4. Processo de Transplante de Medula Óssea 

O processo de transplante inicia-se com a colheita de medula óssea, através de 

várias aspirações da medula das cristas ilíacas anteriores e posteriores do dador. A 

quantidade recolhida, depende do peso do dador.1 

Após a colheita, a medula é tratada, sendo depois transfundida dentro de 24 horas ou 

congelada para ser utilizada posteriormente. Como já foi referido, actualmente são feitas 

também colheitas de células progenitoras de sangue periférico e de sangue de cordão em 

substituição de medula óssea.13 

Antes de ser transplantado, o doente é submetido a um regime de preparação (condi-
_4_ 
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cionamento), que consiste em irradiação corporal total e/ou altas doses de 

quimioterapia.1 Este sistema de tratamento tem como objectivo eliminar células 

tumorais que ainda possam existir, destruir os sistemas imune e hematopoiético do 

paciente para que não haja rejeição da medula transplantada (no caso do alotransplante) 

e "arranjar" espaço para a nova medula.4 

Após o período de condicionamento, o paciente é submetido ao transplante de 

medula propriamente dito, que consiste na transfusão de medula óssea ou de PBPC 

através de um cateter central.1 

Depois de transplantado, o doente enquanto espera que a medula retome o seu 

funcionamento normal, necessita de várias terapêuticas de suporte, que incluem 

transfusões sanguíneas (eritrócitos e plaquetas), fármacos para profilaxia/tratamento de 

GVHD, antibióticos, etc.1 

O prognóstico e as taxas de sobrevivência dos pacientes submetidos a TMO 

dependem de diversos factores, nomeadamente o tipo de doença, a histocompatibilidade 

entre dador e receptor, a idade do doente, o aparecimento de GVHD, tipo e incidência 

de complicações infecciosas e a intensidade da terapêutica imunossupressiva.5 Muitos 

dos efeitos secundários do condicionamento assim como as complicações pós 

transplante, afectam negativamente o estado nutricional do paciente.6 Por isso, é 

extremamente importante avaliar e monitorizar o estado nutricional destes doentes.6 

5. Avaliação Nutricional 

Grande parte dos doentes com indicação para transplante de medula óssea, foram 

submetidos previamente a tratamentos de quimioterapia; no entanto, quando são 

admitidos para transplante apresentam bom estado nutricional, pois já recuperaram o 

apetite e a capacidade para se alimentarem.4 
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A avaliação nutricional, tem como objectivo determinar o estado nutricional do 

paciente sendo realizada através da recolha da história nutricional e da análise de dados 

antropométricos, bioquímicos e clínicos.7 

Antes do regime de preparação, na elaboração da história nutricional do paciente, 

devem ser recolhidas informações sobre a sua actual ingestão alimentar, problemas que 

possam interferir com a ingestão e/ou absorção de nutrientes e alterações recentes de 

peso.4 Essa recolha deverá incluir:6 

estado da doença; 

terapêuticas anteriores; 

tipo de transplante; 

história do peso (peso habitual antes do diagnóstico, alterações de peso); estes 

dados, são extremamente importantes pois permitem avaliar a possibilidade do 

paciente se encontrar em risco nutricional (se perdeu mais de 5% do seu peso num 

mês ou mais de 10% em seis meses);8 

- avaliação da ingestão oral actual (tipo e duração de alterações caso existam); 

sintomas que afectam a nutrição (anorexia, náuseas, vómitos, diarreia, obstipação, 

estomatite, mucosité, xerostomia, alterações do paladar e do cheiro, dores); 

- preferências alimentares do paciente; 

- alergias/intolerâncias alimentares; 

- restrições dietéticas (deve ser explicado ao paciente, que durante o transplante pode 

existir a necessidade de liberalizar essas restrições, de forma a que possa manter 

uma ingestão alimentar adequada); 

- utilização prévia de suplementos nutricionais 

- antecedentes clínicos de diabetes 

Como já foi referido anteriormente, existem outros parâmetros para além da história 

nutricional, que devem ser utilizados na avaliação do estado nutricional do doente na 
- 6 -
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fase pré-transplante. No entanto, durante o processo de transplante de medula óssea, 

esses mesmos parâmetros bioquímicos e antropométricos - porque são influenciados por 

diversos factores não nutricionais - não são exactos para a avaliação das alterações da 

composição corporal destes pacientes.4 

O peso não é um indicador fiável da composição corporal, devido às variações de 

fluídos. Este indicador pode ser utilizado, mas tendo sempre em conta os balanços 

hídricos (rápidas flutuações de peso provavelmente reflectem alterações hídricas); 

assim, o peso pode estar estável ou até mesmo aumentar devido à retenção hídrica, 

apesar da perda de massa muscular.4 

A medição da prega tricipital e da circunferência do músculo do braço, é também 

afectada pelas variações hídricas. No entanto, este parâmetro pode ser utilizado para 

monitorização do estado nutricional a longo prazo, quando a avaliação é feita por um 

período de tempo longo e utilizando o paciente como seu próprio valor de referência.6 É 

de referir que no período pós transplante, sempre que se faz avaliação antropométrica, 

deve ser considerado o facto da retenção hídrica e da perda muscular devida à 

inactividade física.4 

Os parâmetros bioquímicos, tais como a albumina e a transferrina, não são 

suficientemente fiáveis para a avaliação nutricional dos pacientes submetidos a 

transplante de medula, porque são afectados pela reacção aguda a episódios de febre e à 

GVHD que frequentemente surgem no pós transplante.9 

A albumina tem uma semi-vida de 20 dias. Por isso é um indicador insensível a 

alterações agudas do estado nutricional, pelo que se revela um parâmetro com pouca 

utilidade prática na monitorização dos pacientes durante o transplante. Por outro lado, a 

hipoalbuminemia pode resultar de inúmeras perturbações tais como distúrbios 

hepáticos, infecções, febre, stress metabólico, GVHD, edema, ascite, síndrome 
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nefrótico, etc.6'7 Em síntese, os níveis das proteínas viscerais podem diminuir apesar de 

um suporte nutricional adequado devido a múltiplos factores não nutricionais.4 

A transferrina é uma beta-globulina que desempenha um papel importante no 

transporte do ferro. A sua semi-vida é de 8 a 10 dias , constituindo por isso um 

indicador do estado nutricional mais sensível que a albumina. A transferrina é afectada 

por estados catabólicos agudos, disfunções hepáticas e renais e estado de hidratação. Tal 

como a albumina, a transferrina também é afectada por transfusões sanguíneas 

frequentes, pelo que não são indicadores fiáveis durante o transplante de medula 

óssea.6,7 No entanto, Schulte e colaboradores (colabs.), mostraram que valores baixos de 

transferrina antes do transplante de medula óssea, são um indicador de risco de morte 

prematura após transplante. Estes resultados sugerem que o valor de transferrina poderá 

ser utilizado como indicador de prognóstico nestes pacientes. Assim, tornam-se 

necessários estudos que avaliem o benefício de suporte nutricional profiláctico - para 

além do suporte nutricional durante o processo de transplante - em pacientes com baixos 

níveis de transferrina antes do transplante.5 

Outro factor com relevância no prognóstico destes doentes, são as alterações das 

hormonas tiroideias. Schulte e colabs., demonstraram que no período imediatamente 

após o TMO, existe uma diminuição dos níveis periféricos de triodotironina (T3); no 

entanto, os pacientes que sobreviveram por um período superior a 365 dias, 

apresentaram valores de T3 normalizados (semelhantes aos que apresentavam no pré-

transplante) 4 semanas após o transplante, o que não aconteceu com os pacientes que 

faleceram.5 

A pré-albumina é uma proteína produzida no fígado. Está demonstrado que esta 

proteína se correlaciona bem com as alterações da composição corporal (a sua semi-vida 

é de 2 dias), sendo contudo afectada por factores não nutricionais tais como febre, 

stress, distúrbios hepáticos, infecções, estados catabólicos agudos e diálise.67 
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Alguns parâmetros que necessitam da recolha de urina de 24 horas, tal como o 

balanço azotado e o índice creatinina/altura poderão ser de difícil execução, porque 

muitas vezes estes doentes apresentam diarreia, o que dificulta a recolha completa de 

urina. Por outro lado, estes resultados podem ser afectados por disfunção hepática e 

renal.4 

A contagem total de linfócitos e os testes cutâneos aos antigénios, são indicadores 

nutricionais inúteis nestes pacientes, devido à terapia citoredutiva indutora de imunossu-

pressão.6 

6. Necessidades Nutricionais 

Energia 

A calorimetria indirecta é o método mais fiável para a determinação das 

necessidades energéticas.6 No entanto, na prática clínica diária, o cálculo destas 

necessidades é feito através de fórmulas, sendo a mais habitual a de Harris-Benedict. 

No período imediatamente após o transplante de medula óssea (30 a 50 dias), os 

pacientes apresentam necessidades energéticas aumentadas.6 

A grande maioria dos autores, sugere que as necessidades calóricas destes doentes 

são cerca de 30% a 50% superiores ao seu dispêndio energético basal (calculado através 

da equação de Harris-Benedict), ou seja, 30 a 35 kcal/kg de peso.4,610"12 Estas 

necessidades podem estar aumentadas em crianças e em pacientes com elevado stress, 

febre, perdas intestinais ou GVHD.10 Neste último caso, as necessidades chegam a ser 

80% superiores ao metabolismo basal (50 kcal/Kg).4,6 
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Proteínas 

A grande maioria dos autores recomenda l,5g a 2,0 g de proteínas por kilograma de 

peso.4,6,1011 O valor de 2,0g/kg é referenciado sobretudo para quadros clínicos de febre 

persistente e GVHD intestinal.4 

Os pacientes submetidos a terapia citoredutiva e a transplante de medula óssea, 

desenvolvem frequentemente um catabolismo proteico acentuado.13 Vários estudos, 

referem que estes pacientes apresentam balanço azotado negativo, apesar de um suporte 

nutricional adequado.1314 Keller e colabs., apresentam como justificação para este facto, 

o aumento da degradação proteica associado ao aumento da oxidação da leucina.13 O 

mesmo autor, salienta a necessidade de estudos que determinem se os efeitos adversos 

da terapia citoredutiva e do TMO no metabolismo dos aminoácidos, poderão ser 

prevenidos por terapia hormonal ou regimes alternativos de nutrição parentérica.13 

Taveroff e colabs., concluíram que os regimes de nutrição parentérica total que cobrem 

apenas 100% do metabolismo basal destes doentes (25kcal/kg e 0,8 g de proteína/kg) 

parecem ter a mesma eficácia na manutenção do balanço azotado que regimes 

fornecedores de 150% do metabolismo basal (35kcal/kg e 1,4 g de proteínas/kg). Para 

além disso, os regimes menos calóricos apresentaram maior eficácia na manutenção do 

nível de albumina sérica e das concentrações dos electrólitos.14 Por esta razão, vários 

autores consideram inútil hiperalimentar estes doentes.14 

Na determinação das necessidades proteicas deve ainda ser considerado o estado da 

função hepática e da função renal.6 

Hidratos de Carbono 

Os hidratos de carbono devem fornecer cerca de 50% a 60% do total calórico. A 

intolerância à glicose é muito comum nos pacientes submetidos a transplante de medula 
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óssea, devendo-se sobretudo à administração de glicocorticóides. Paralelamente, 

existem outros factores que podem ser responsáveis pela elevação da glicose sanguínea 

tais como infecções, stress metabólico e administração de nutrição parentérica com 

elevadas concentrações de dextrose a alta taxa de infusão.46 

Lípidos 

Cerca de 25% a 30% do total das calorias deve ser fornecido pelos lípidos.46 A 

literatura não recomenda valores acima deste limite, excepto no caso de doentes 

ventilados, onde se pode atingir os 50% do total calórico.6 Nestes casos quando se 

aumenta o teor de lípidos na dieta verifica-se uma redução na produção de dióxido de 

carbono.15 Esta diminuição da produção de dióxido de carbono em pacientes com dietas 

ricas em lípidos, relaciona-se com o facto dos lípidos possuírem um quociente 

respiratório (relação entre o débito de dióxido de carbono e a captação de oxigénio) 

inferior ao dos hidratos de carbono.15 

Vitaminas, Minerais e Oligoelementos 

Não existem recomendações específicas de vitaminas, minerais e oligoelementos, 

avaliadas para pacientes submetidos a transplante de medula óssea.6 

A absorção e o metabolismo das vitaminas e dos minerais, podem estar alterados 

como resultado dos regimes de condicionamento utilizados nestes pacientes.16 Na 

literatura encontram-se referências à deficiência de vitamina Bu vitamina Bn e vitamina 

K (devido à administração de antibióticos de largo espectro) em pacientes adultos 

submetidos a IMO.416,17 

Alguns artigos recentes, discutem a possibilidade de utilização da vitamina E 

combinada com a glutamina, como forma de tratamento para a doença hepática veno-

oclusiva (VOD em inglês).4,18,19 Esta terapêutica, foi utilizada para o tratamento de 3 
- l i -



Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

pacientes submetidos a TMO que apresentavam VOD.18190 ataque dos radicais livres às 

células endoteliais hepáticas, pode estar na base da doença veno-oclusiva.4,1819'20 Após o 

regime de condicionamento, as reservas de glutationa (principal antioxidante do 

citoplasma) ficam esgotadas.19 A glutationa é um tripeptídeo constituído pela glutamina, 

cisteína e glicina, que é produzido na mitocôndria da célula.19 Em situações de stress 

catabólico após quimioterapia, a glutamina parece ser o aminoácido limitante na sua 

produção.19 Clemens e colabs., demonstraram que os níveis de vitamina E plasmática 

após o condicionamento, também diminuíam consideravelmente, mesmo quando os 

pacientes eram suplementados com preparações multivitamínicas que cobriam as 

RD As.21 Este autor, referiu a necessidade de serem estudadas recomendações para a 

suplementação de antioxidantes, em pacientes submetidos a tratamentos 

anticancerígenos altamente tóxicos como são a quimioterapia e a radioterapia.21 Assim 

sendo, tem surgido o interesse pela manutenção dos níveis de glutationa (antioxidante 

de citoplasma) e de vitamina E (antioxidante da membrana celular), como forma de 

protecção contra os radicais livres.1819'20 A literatura sugere que a suplementação com 

glutamina e vitamina E, pode desempenhar um papel importante na protecção hepática 

contra a doença veno-oclusiva.1819'20 No entanto, são necessários mais estudos para 

confirmação desta hipótese. 

É recomendada a ingestão de um suplemento multivitamínico, durante 1 ano após o 

transplante.6 

Existem várias causas para o aparecimento da deficiência de zinco nestes pacientes, 

tais como: grandes diarreias, vómitos e a utilização de diuréticos.4,6 A Associação 

Médica Americana, recomenda em pacientes que apresentam grandes volumes de 

diarreia (como no caso de GVHD intestinal), a suplementação adicional com 17 mg de 

zinco por cada litro de fezes.4 Papadopoulou e colabs., realizaram um estudo onde 

verificaram que 67% das crianças, apresentavam deficiência de zinco após o 
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transplante.22 No entanto, estes resultados não são consistentes com os apresentados por 

outro estudo elaborado com adultos, onde as baixas concentrações plasmáticas de zinco 

só foram observadas antes e não depois do transplante.23 Nestes últimos, as baixas 

concentrações de zinco, foram associadas com uma maior mortalidade.23 O zinco é o 

cofactor numa série de metalo-enzimas envolvidas na síntese de ácido nucleico e na 

manutenção de uma função imunológica normal.22 É por isso possível que o 

metabolismo alterado do zinco esteja envolvido na relação malnutrição-infecção.16 As 

manifestações clínicas da deficiência de zinco (anorexia, erupção cutâneo, alopecia, 

diarreia, infecções) são também comuns após o transplante de medula óssea, o que 

dificulta o diagnóstico clínico desta deficiência.22 Por isso alguns investigadores têm 

tentado encontrar métodos indirectos para a sua detecção.22 Papadopoulou e colabs. 

demonstraram a existência de uma correlação positiva entre o valor de zinco plasmático 

e a actividade da fosfatase alcalina (metalo-enzima dependente do zinco).22 Assim 

sendo, um valor baixo de fosfatase alcalina após o transplante de medula óssea é um 

indicador para suplementação com zinco.16,22 

Os valores séricos de magnésio, também podem aparecer diminuídos por causa da 

ciclosporina (imunossupressor) e dos antibióticos.616 June e colabs., verificaram 

diminuições séricas de magnésio em pacientes submetidos a transplante de medula 

óssea e sujeitos a tratamento com ciclosporina.24 Para além disso, encontra-se 

referenciada na literatura, a associação entre hipomagnesemia e quimioterapia com 

cisplatina ou com uma combinação de cisplatina e 5-fluorouracil, devido ao aumento 

das perdas minerais na urina.16 Verificou-se recentemente, que a hipomagnesemia é 

comum em crianças submetidas a TMO e ocorre independentemente de infecções ou 

diarreias tendo sido sugerido para este facto uma etiologia multifactorial.25 

Estes doentes podem apresentar hipocaliémia como resultado dos glicocorticóides 

e dos antibióticos, mas também podem apresentar hipercaliémia como resultado de uma 
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função renal alterada ou devido à utilização da ciclosporina ou de diuréticos poupadores 

de potássio.6 

O manganésio e o cobre são oligoelementos habitualmente excretados na bile.4 

Recentemente foi sugerida a hipótese da restrição destes oligoelementos em pacientes 

com colestase.4 Alguns artigos, referem provável intoxicação por manganésio em 

pacientes submetidos a nutrição parentérica total durante longos períodos e num 

paciente submetido a transplante de medula óssea.4,26 Num estudo realizado por 

Fredstrom e colabs., apesar de apenas 1 paciente apresentar sintomas atribuídos à 

toxicidade do manganésio, todos os 9 pacientes do estudo tinham níveis séricos de 

manganésio elevados.26 Os autores concluíram que a suplementação da nutrição 

parentérica total com manganésio feita por rotina nestes pacientes, deve ser reavaliada, 

uma vez que esta intoxicação pode ser assintomática e portanto, irreconhecível.26 

Um estudo recente feito em crianças submetidas a transplante de medula óssea, 

demonstrou após o regime de condicionamento e durante o processo de transplante, uma 

elevada excreção urinária de selénio associada a baixas concentrações séricas deste 

oligoemento.27 Este estudo, recomenda uma suplementação diária de selénio em 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea na ordem de 1 a 2 

microgramas/Kg/dia.27 

Fluídos 

No suporte nutricional dos pacientes submetidos a transplante de medula óssea, 

deve ser considerado o aumento das perdas hídricas por diarreia ou vómitos; situações 

de febre aumentam também as perdas insensíveis.6 

Frequentemente, é necessária uma restrição hídrica em quadros clínicos de 

disfunção renal, hepática ou pulmonar.4,6 Nestes casos, muitas vezes as necessidades dos 

- 1 4 -



Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

pacientes não são cobertas, mesmo utilizando soluções de nutrição parentérica 

concentradas.4 

De um modo geral, as necessidades nutricionais destes pacientes, diminuem depois 

dos primeiros 30 a 50 dias após o transplante. No entanto, nos pacientes com GVHD 

aguda ou crónica elas podem estar aumentadas.628 

7. Suporte Nutricional 

Durante as primeiras semanas após o transplante de medula óssea, os pacientes 

apresentam frequentemente anorexia, náuseas, vómitos, disfagia, odinofagia, diarreia, 

mucosité, etc.4 Segundo Papadopoulou e colabs., as alterações gastrointestinais que 

surgem após o transplante são complexas, e têm profundas consequências no estado 

nutricional do paciente.29 Por isso, o suporte nutricional tem por objectivo manter ou 

melhorar o estado nutricional destes doentes e fornecer-lhes os nutrientes necessários 

para a recuperação dos sistemas hematopoiético e imune.6 

Os vários tipos de suporte nutricional, incluem o aconselhamento alimentar com 

suplementos nutricionais de forma a atingir uma ingestão oral voluntária adequada; 

nutrição entérica através de sonda nasogástrica ou de gastrostomia; e nutrição 

parentérica.16 Durante muito tempo, a nutrição parentérica foi considerada o tipo de 

suporte mais adequado para os pacientes com cancro.16 No entanto, cada vez mais se 

questionam os benefícios nutricionais do suporte parentérico e a sua importância nos 

factores clínicos após o transplante e na sobrevivência destes pacientes.16 Szeluga e 

colabs. demonstraram que o suporte parentérico era eficaz na manutenção da massa 

corporal dos pacientes submetidos a transplante de medula.30 Apesar do suporte entérico 

(aconselhamento alimentar e/ou sonda nasogástrica) ser menos eficaz na manutenção 
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dessa massa corporal, alguns índices clínicos como a taxa de recuperação do sistema 

hematopoiético, o tempo de hospitalização e a taxa de sobrevivência não foram 

afectados.30 Para além disso, o suporte entérico foi associado a um menor número de 

complicações.30 Um outro estudo, refere que a nutrição entérica por sonda nasogástrica, 

quando tolerada, está associada a uma melhor resposta nutricional.31 Szeluga e colabs. 

concluíram que a nutrição parentérica total, não é claramente superior a um programa de 

nutrição entérica e que deve ser reservada apenas para os pacientes submetidos a 

transplante, que mostrem intolerância à nutrição entérica.30 Recentemente, Iestra e 

colabs. sugeriram que nem todos os pacientes submetidos a terapia citotóxica intensiva 

necessitam de suporte nutricional parentérico.32 Diferenças associadas ao tipo de 

condicionamento, implicam uma escolha diferenciada e personalizada do tipo de 

suporte nutricional.32 Por exemplo, segundo estes mesmos autores, apenas uma minoria 

dos pacientes submetidos a transplante de medula óssea com um regime de 

condicionamento sem irradiação corporal total, necessita de suporte nutricional 

parentérico.32 Papadopoulou refere que o suporte parentérico deve ser utilizado em 

pacientes com mucosité oral ou pacientes que não toleram o suporte nutricional entérico 

devido a vómitos e/ou diarreia.16 

Alimentação oral 

As infecções são uma das maiores causas de morbilidade e mortalidade nos doentes 

transplantados.11 A descontaminação intestinal, a antibioterapia e o ambiente controlado, 

são algumas das medidas tomadas para diminuir o risco de infecção nos pacientes 

submetidos a transplante de medula óssea.11 A alimentação oral destes pacientes, 

também deverá ser "especial" de forma a prevenir infecções de origem alimentar.61133 

Na literatura, é encontrada referência a três tipos de dietas habitualmente utilizadas: 

esterilizada, de baixo conteúdo microbiológico e dieta hospitalar modificada (que 
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consiste basicamente numa dieta hospitalar geral isenta de vegetais ou frutos crus).633 A 

utilização destas dietas é feita essencialmente com base teórica, pois não existem 

estudos sobre a eficácia de dietas esterilizadas ou de baixo conteúdo microbiológico na 

redução da incidência de infecções, em ambientes que não sejam quartos de fluxo 

laminar.611,33 Para além disto as dietas esterilizadas, apresentam também sabor alterado e 

custos elevados, pelo que a maioria das instituições opta pela utilização de dietas do tipo 

de baixo conteúdo microbiológico mais liberais.11 As dietas de baixo conteúdo 

microbiológico, seguem habitualmente três princípios : evitar alimentos que possam 

conter bactérias gram-negativas (e certos fermentos ou leveduras), evitar alimentos que 

estão inevitavelmente contaminados com microorganismos (tais como ovos crus, carne 

crua ou mal cozinhada, peixe e marisco e leite não pasteurizado) e utilizar técnicas de 

manipulação e preparação que evitem a contaminação dos alimentos.11 Todos os 

alimentos enlatados, bem cozinhados ou embalados individualmente podem ser 

utilizados.33 O critério de inclusão de alimentos neste tipo de dieta, é determinado por 

contagem microbiológica e definido como a inexistência de microorganismos ou a 

existência de um total inferior a 1000 unidades formadoras de colónias/ml de 

Staphylococcus coagulase-negativo ou Streptococcus viridans ou inferior a 10000 

unidades formadoras de colónias/ml de Bacillus spp., Micrococcus spp. ou 

Corynebacterium spp..33 Habitualmente, os pacientes seguem esta dieta desde a sua 

admissão até terem alta, no entanto, ela é sobretudo indicada para pacientes isolados em 

quartos de fluxo laminar e para pacientes com valores de neutrófilos inferiores a 

500/ul6-11'33 

Durante as primeiras 4 semanas após o transplante, os doentes ingerem pequenas 

quantidades de alimentos via oral devendo contudo ser encorajados a manter uma 

ingestão oral adequada durante o maior período de tempo possível.4'6 Isto implica por 

parte do nutricionista responsável pela alimentação doente, uma motivação e um 
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aconselhamento alimentar diário, principalmente à medida que aumentam os efeitos 

secundários do condicionamento e do transplante.4 Estes pacientes devem ser sempre 

encorajados a fazer uma ingestão oral, mas nunca devem ser forçados.4 Esta ingestão, 

depende principalmente da presença e intensidade das náuseas ou vómitos.4 No caso 

destes existirem de forma exacerbada, não deve ser feita qualquer tentativa de ingestão 

oral antes de uma correcta administração de antieméticos.4 Caso contrário, e se a 

ingestão for forçada, podem aparecer diversas aversões alimentares e hemorragias (no 

caso de trombocitopenia grave).4 

A anorexia e as alterações de paladar, também limitam a ingestão destes pacientes; 

por esta razão, é extremamente importante que a instituição hospitalar lhes permita uma 

escolha de menus bastante diversificada. Estes pacientes, referem frequentemente 

saciedade precoce, pelo que, refeições frequentes e de pequeno volume são melhor 

toleradas. Sempre que o paciente solicite, estas refeições devem ser lhe fornecidas 

(mesmo fora dos horários habituais de ingestão alimentar estipulados pela instituição). 

A equipa de enfermagem desempenha nesse sentido, um papel importante, pois poderá 

"relembrar" ao doente que deve comer. A ingestão de suplementos nutricionais, é uma 

boa forma de aumentar o aporte calórico e proteico destes pacientes; na presença de 

xerostomia, os suplementos nutricionais de consistência líquida podem ser uma boa 

opção. A utilização destes suplementos, pode ser limitada pela rápida "saturação do 

paladar" destes doentes.434 

A ingestão oral vai aumentando, à medida que os valores sanguíneos de plaquetas e 

glóbulos brancos normalizam e a toxicidade gastrointestinal causada pelo 

condicionamento diminui.6 A nutrição parentérica total deve ser lentamente reduzida, 

quando os pacientes obtêm aproximadamente 50% a 75% das necessidades estimadas 

através da ingestão oral.6 Estudos realizados em animais e em humanos, têm sugerido 

um efeito desfavorável da nutrição parentérica no comportamento alimentar.34,35 
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Charuhas e colabs. avaliaram, numa população de pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea, o efeito do suporte nutricional parentérico no tempo de recomeço da 

ingestão oral.35 Os autores verificaram um atraso no recomeço da ingestão oral dos 

pacientes com nutrição parentérica, comparativamente aos pacientes com hidratação 

endovenosa.35 Outros investigadores, encontraram resultados similares noutros tipos de 

pacientes.35 O mecanismo pelo qual a nutrição parentérica afecta a ingestão oral é 

desconhecido.35 No entanto, a taxa de esvaziamento gástrico é sugerida como um dos 

factores responsáveis pelo fenómeno, pois parece estar diminuída nestes pacientes, 

justificando assim a sua saciedade precoce.35 

Nutrição Entérica 

O suporte nutricional entérico, não é frequentemente utilizado em pacientes 

submetidos a transplante de medula óssea.46 Imediatamente após o transplante, as 

alterações gastrointestinais associadas ao regime de condicionamento (náuseas, vómitos, 

mucosité, diarreia), dificultam a entubação do doente e tornam questionável a sua 

tolerância à nutrição entérica.46 Por outro lado, a trombocitopenia e a neutropenia que 

estes doentes apresentam, são frequentemente consideradas contra-indicações para a 

utilização de suporte entérico.6,36 O risco de infecção devido à contaminação bacteriana 

do sistema de nutrição entérica, é outra das razões apresentadas para a não utilização 

deste tipo de suporte nutricional.6 No entanto, algumas instituições têm utilizado o 

suporte entérico com sucesso.4,36 

A nutrição entérica tem sido indicada sobretudo, para pacientes com GVHD e 

pacientes que necessitam de readmissão ou hospitalização inicial prolongada por 

complicações médicas (sepsis, pneumonia, VOD, etc).4 Existem evidências de que o 

tracto gastrointestinal dos doentes em stress ou imunodeprimidos, pode servir de porta 
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de entrada para as bactérias na corrente sanguínea. A nutrição entérica pode ajudar a 

evitar este fenómeno, prevenindo a atrofia da mucosa intestinal.37 

Ringwald-Smith e colabs., referem a utilização bem sucedida de uma gastrostomia 

endoscópica percutânea numa criança submetida a transplante de medula. A criança de 

10 anos de idade, tinha como diagnóstico uma leucemia linfocítica aguda (LLA) e foi 

submetida a um alotransplante de dador aparentado. Por anorexia prolongada, 63 dias 

após o transplante, iniciou o suporte entérico através de uma gastrostomia. Esse suporte 

entérico foi mantido durante 300 dias e promoveu o crescimento da criança (altura e pe

so) e a manutenção de valores normais de proteínas viscerais.37 

Roberts e colabs., fizeram um estudo retrospectivo em que verificaram, que o 

suporte nutricional entérico através de uma gastrostomia endoscópica percutânea, é um 

método seguro e eficaz para o suporte nutricional a longo prazo de doentes submetidos a 

transplante de medula óssea. Estes autores, referem ainda, a necessidade de efectuar 

transfusões de plaquetas e de prestar cuidados de higiene meticulosos no local da 

gastrostomia, por forma a evitar as principais complicações que podem surgir.36 

Por vezes, não é possível fornecer ao paciente, exclusivamente através do suporte 

entérico, a totalidade das suas necessidades, pelo que se torna necessário utilizar um 

programa de nutrição que o combine com o suporte parentérico.6 

A selecção da fórmula entérica mais adequada para estes pacientes, é outro dos 

desafios colocados ao nutricionista responsável pela alimentação destes doentes. Num 

estudo recente, elaborado em crianças submetidas a transplante de medula óssea, 

Papadopoulou e colabs. verificaram que um produto com lactose e proteína do leite de 

vaca, foi bem tolerado por todos os pacientes que não apresentavam diarreia, sem sinais 

de malabsorção de nutrientes.25 No entanto, a elevada incidência de intolerância aos 

hidratos de carbono (principalmente à lactose) apresentada pelas crianças com diarreia, 

particularmente devido à GVHD e à infecção por retrovirus, sugere que uma fórmula 
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isenta de lactose estará mais indicada para estes pacientes.1625 No caso, de alterações 

gastrointestinais marcadas, a utilização de uma fórmula semi-elementar poderá ser uma 

boa opção.6 

Nutrição Parentérica 

Após o transplante de medula óssea, começam a aparecer as primeiras complicações 

gastrointestinais, afectando a ingestão oral do paciente. Estes sintomas não desaparecem 

rapidamente e implicam um enfraquecimento do estado nutricional do paciente; para 

evitar isso, torna-se muitas vezes necessário o suporte nutricional parentérico. Náuseas 

e/ou vómitos persistentes e mucosité, são indicações para o início do suporte 

parentérico.4,616 

Embora a dextrose deva fornecer cerca de 50% a 60% do total calórico, não devem 

ser ultrapassados os 5mg/kg/min.4-638 Uma administração excessiva de hidratos de 

carbono, tem sido associada a hiperglicemia, glicosúria, síntese e armazenamento de 

gordura, esteatose hepática, colestase e aumento da produção de C02 (causando falência 

respiratória).38 

Os lípidos endovenosos são utilizados desde a década de 70, em pacientes 

submetidos a TMO que necessitam de nutrição parentérica total.39 A utilização de 

nutrição endovenosa isenta de lípidos, resulta rapidamente no desenvolvimento de sinais 

bioquímicos de deficiência de ácidos gordos essenciais.40 Desconhece-se a dose exacta 

de lípidos necessária para manter constantes, durante o transplante de medula óssea, as 

concentrações plasmáticas de lípidos e a composição das membranas.39 No entanto, a 

grande maioria dos autores, concorda que 25% a 30% das calorias devem ser fornecidas 

sob a forma de lípidos; isto para prevenir deficiências de ácidos gordos essenciais e 

fornecer energia de uma forma concentrada, limitando assim as consequências hepáticas 

e o efeito hiperglicémico da excessiva administração de dextrose.4'639 

- 2 1 -



Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

O valor máximo de lípidos administrados, deverá ser 30% do valor calórico total; 

desta forma, alguns autores sugerem que o efeito imunossupressivo do ácido linoleico 

pode ser minimizado.4,6,38 Resultados experimentais, obtidos em estudos efectuados com 

animais, sugerem que emulsões lipídicas à base de soja e açafrão diminuem a 

fagocitose.39 Lenssen e colabs., realizaram um estudo de grandes dimensões (n=512) em 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea, para averiguar se a suposta 

imunossupressão dos lípidos, se traduzia num aumento de infecções.39 Compararam uma 

baixa dose de lípidos (6% a 8% do total calórico) com a dose habitualmente 

recomendada (25% a 30% do total calórico) e verificaram que não existia diferença na 

incidência de infecções por bactérias e fungos, entre os dois grupos de pacientes.39 

Um estudo elaborado recentemente, em pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea, verificou a existência de alterações menos significativas do metabolismo 

das lipoproteínas plasmáticas, quando se utilizaram no suporte nutricional parentérico, 

soluções enriquecidas em MCT/LCT.41 

Devem ser utilizadas, no suporte parentérico dos pacientes submetidos a transplante 

de medula óssea, soluções de aminoácidos "standard".4,6 No entanto, existem fórmulas 

de aminoácidos no mercado, desenvolvidas especialmente para quadros clínicos de 

falência renal e falência hepática; nesses casos, estas fórmulas "especiais" poderão ser 

uma boa opção.38 Um estudo realizado por Lenssen e colabs., procurou comparar o 

efeito da utilização de uma fórmula "standard" de aminoácidos com uma fórmula 

enriquecida em aminoácidos de cadeia ramificada.42 Estes investigadores, não 

encontraram evidências de que soluções endovenosas enriquecidas com aminoácidos de 

cadeia ramificada melhorem o balanço azotado, durante o primeiro mês após o 

transplante de medula.4,42 No entanto, um estudo recente, contraria as conclusões de 

Lenssen.41 Segundo Jimenez e colabs., quando se utilizaram soluções com uma elevada 
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proporção (45%) de aminoácidos de cadeia ramificada, verifícaram-se melhoras 

significativas no balanço azotado.41 

Nos últimos anos, têm sido estudados os potenciais benefícios da utilização da 

glutamina no suporte nutricional parentérico. A glutamina é considerada um aminoácido 

não essencial, embora em determinados períodos de stress metabólico possa tornar-se 

essencial.43 Durante estados catabólicos, as concentrações intracelulares de glutamina 

(principalmente no músculo esquelético) diminuem rapidamente, devido à sua utilização 

para a produção de amónia a nível renal, e como substracto metabólico para células de 

rápida proliferação (por ex. linfócitos, macrófagos e células da mucosa intestinal).16'43 

Ziegler e colabs., compararam a utilização de nutrição parentérica total suplementada 

com glutamina versus a nutrição parentérica total isenta de glutamina, em pacientes 

submetidos a alotransplante de medula.43 Estes investigadores, verificaram que 

imediatamente após o transplante, o balanço azotado era negativo em ambos os grupos 

de pacientes, sendo no entanto menos negativo no grupo suplementado com glutamina.43 

Neste último grupo de pacientes, verifícou-se também uma diminuição da incidência de 

infecções, da ocorrência de culturas microbianas positivas e do tempo de 

hospitalização.43 A utilização de antibióticos, o tempo de recuperação da função 

medular, a incidência de febre e de GVHD foi idêntica nos dois grupos de pacientes.43 

Uma análise realizada por MacBurney aos resultados de Ziegler, demonstrou que a 

utilização de nutrição parentérica suplementada com glutamina, nos pacientes 

submetidos a transplante de medula, implica uma diminuição dos custos financeiros por 

paciente (devido ao menor tempo de hospitalização) e permite aumentar o número de 

doentes transplantados mantendo o mesmo número de camas.44 Schloerb e colabs., 

realizaram um estudo semelhante ao de Ziegler, para avaliar o efeito da suplementação 

da nutrição parentérica com glutamina, mas incluíram pacientes submetidos tanto a alo 

como a autotrasplante.45 Estes investigadores, referiram também ter encontrado uma 
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diminuição no tempo de hospitalização dos doentes suplementados com glutamina.45 No 

entanto, a incidência de infecções e de culturas sanguíneas positivas, não diferiu 

significativamente nos dois grupos de pacientes.45 Os mesmos autores, sugerem que a 

utilização entérica de L-glutamina, antes da quimioterapia e da radioterapia, talvez seja 

mais adequada.45 investigações laboratoriais, evidenciam o efeito protector da glutamina 

nas alterações intestinais provocadas pela quimioterapia e pela radioterapia, e na 

imunossupressão induzida pela nutrição parentérica total, sugerindo a maior eficácia da 

glutamina entérica quando comparada com a administração parentérica deste 

aminoácido.45 Um estudo recente, efectuado em pacientes submetidos a transplante de 

medula óssea, demonstrou que a suplementação da nutrição parentérica com glutamina 

pode influenciar positivamente a recuperação dos linfócitos; nos pacientes que 

receberam o suplemento de glutamina, verificou-se um aumento da contagem de 

linfócitos totais e da contagem de linfócitos T CD4+ e CD8+ no sangue periférico.46 

8. Monitorização do Suporte Nutricional 

Depois de instituído, o suporte nutricional deve ser monitorizado diariamente. Para 

esse efeito, o nutricionista responsável pela alimentação do doente deverá utilizar o 

diário médico e o diário de enfermagem. Poderá assim ajustar o suporte em função da 

analise diária do registo de peso do doente, dos balanços hídricos, da administração de 

fármacos, da existência e gravidade de possíveis complicações gastrointestinais e da 

evolução clínica do paciente (possível existência de febre, infecções, GVHD, etc).6 A 

bioquímica diária é um instrumento fundamental na monitorização do suporte 

nutricional instituído.6 No entanto, alguns parâmetros analíticos não necessitam de um 

doseamento diário.6 A tabela 1, sugere a frequência com que devem ser avaliados alguns 

factores importantes na monitorização do suporte nutricional. 
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Tabela 1  Frequência de avaliação de alguns parâmetros para a 
monitorização do suporte nutricional. Adaptado de: 
Roberts S. "Bone Marrow Transplantation"...(6) 

Diariamente Bi-semanalmente Semanalmente 
'■■■■■:■:'

 :
- ■:■ ■ ■■ ■

 :
' .

 ; '■. ". ■ ". ■.' ■■ '■■
 : ' . ' ■ ' ■ . ' " ' ' ■ . ■ ■ . " . ■ ■ . ■ ■ ■ ■ , . .... ■ ■ " ' : ' ■ ■"} 

Peso Testes da função hepática Triglicéridos 
Balanço Hídrico Albumina Cálcio 

Glicose Magnésio Fósforo 
Electrólitos 
Creatinina 

Os pacientes submetidos a transplante de medula apresentam frequentemente 

retenção hídrica por falência renal, hepática ou pulmonar ou pelas elevadas doses de 

esteróides que lhes são administradas, o que leva à necessidade de restrição do volume 

hídrico.4 Quando o paciente está com suporte parentérico, os componentes da nutrição 

parentérica (glicose, aminoácidos e lípidos) devem ser concentrados, para que lhe seja 

administrado o mínimo volume hídrico possível.46 Apesar disto, por vezes, a restrição é 

de tal forma elevada, que não permite um suporte nutricional adequado.4 A necessidade 

de restrição hídrica deve ser reavaliada diariamente, para que o volume da alimentação 

possa ser aumentado o mais rapidamente possível, de forma a fornecer a totalidade das 

necessidades calóricas do indivíduo.4 

As flutuações das concentrações séricas dos electrólitos e minerais obrigam a um 

ajuste diário dos mesmos (restringindo ou suplementando, consoante o caso).4'6 

Encontramse referidas na tabela 2, algumas alterações de electrólitos e minerais com as 

suas possíveis etiologias.4 

A hiperglicemia, aparece frequentemente nestes doentes como resultado de 

infecções, de altas doses de esteróides ou do suporte nutricional parentérico.4 Em 

pacientes predispostos para diabetes, a utilização de glicocorticóides pode precipitar o 

aparecimento de uma diabetes mellitus.47 No entanto, na maioria dos casos, a diabetes 

induzida por glicocorticóides é reversível quando estes fármacos deixam de ser 
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Tabela 2 - Alterações de electrólitos e minerais. Adaptado de: Sigley T. "Nutrition 
Support of the Bone Marrow Transplant Patient"...(4) 

Alterações Possível Etiologia 

Hipomagnesemia Ciclosporina, FK 506, Anfotericina 
Hipocaliémia Anfotericina, Diuréticos, Diarreia, Esteróides 
Hipocalcemia Esteróides 
Hiponatremia Ciclofosfamida 
Hipercaliémia Ciclosporina, FK 506, Diuréticos poupadores de potássio 
Hiperfosfatemia Falência renal 
Hipermagnesemia Falência renal 

administrados.47 No caso de pacientes sem suporte nutricional parentérico que não 

apresentam dificuldades na sua alimentação oral (como pode acontecer no caso de 

terapêutica com esteróides), esta hiperglicemia deve ser controlada com uma dieta 

equilibrada que não provoque picos glicémicos.4'48 Geralmente, apesar desta terapêutica 

dietética, a hiperglicemia causada por esteróides necessita também de terapêutica 

insulínica.4,48 Quando o paciente está a receber suporte nutricional parentérico e 

apresenta níveis de triglicéridos normalizados, pode-se aumentar a percentagem de 

calorias lipídicas, permitindo assim reduzir as calorias provenientes da dextrose.4 O 

nutricionista deve contabilizar sempre toda a dextrose endovenosa administrada ao 

paciente, para além da que lhe é fornecida no suporte nutricional, de forma a proceder 

aos ajustes necessários.48 

Semanalmente, os triglicéridos devem ser doseados em todos os pacientes com 

suporte nutricional parentérico.4 Quando surge hipertrigliceridemia, o volume da 

emulsão lipídica deve ser reduzido, contudo os níveis elevados de triglicéridos, podem 

reflectir um excesso energético, pelo que o valor calórico total da nutrição parentérica 

deverá ser nesse caso diminuído.438 Sepsis, disfunção multi-orgânica e utilização de 

alguns fármacos (ex: ciclosporina), podem originar intolerância lipídica.438 
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Frequentemente, como resultado da toxicidade do regime de condicionamento 

ocorrem alterações renais nos pacientes submetidos a transplante de medula óssea.4 

Quando a insuficiência renal, resulta da administração de determinados fármacos, a 

ingestão hídrica é encorajada.4 À medida que a função renal se vai deteriorando, a 

retenção hídrica torna necessária uma restrição hídrica, que por si só, implica uma 

restrição proteica também aconselhada nestes casos.4 Presentemente existem no 

mercado, soluções de aminoácidos para nutrição parentérica, específicas para situações 

de insuficiência renal. 

Existem diversas causas (tais como infecções, GVHD, etc) para as alterações 

hepáticas apresentadas pelos pacientes submetidos a transplante de medula.4 Nesta 

situação clínica, são habitualmente necessárias restrições hídricas e de sódio.4'6 

Restrições proteicas são aconselhadas no caso de encefalopatia hepática.4,6 Tal como nos 

casos de insuficiência renal, também existem no mercado, soluções de aminoácidos 

desenvolvidas especificamente para a nutrição parentérica em insuficientes hepáticos, 

que se poderão revelar uma boa opção nestes casos. 

9. Complicações pós-transplante que afectam o estado nutricional 

Após o transplante de medula óssea, podem surgir diversas complicações, tais como 

infecções, trombocitopenia, alterações gastrointestinais, alterações renais, hepáticas, 

cardíacas e insuficiência/falência pulmonar. Estas complicações são causadas pela 

imunossupressão, pela toxicidade do regime de condicionamento e pelos fármacos 

administrados ao doente (tabela 3) como medida de suporte até recuperação da função 

medular.4'6 A figura 1, mostra a evolução temporal de algumas das mais importantes 

complicações após o alotransplante de medula. 
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Tabela 3 - Efeitos secundários da medicação com impacto no estado nutricional 
do doente. Adaptado de: Sigley T. "Nutrition Support of the Bone 
Marrow Transplant Patient"...(4) 

Fármacos 
Antibióticos 

Efeitos Secundários 
Náuseas/vómitos, diarreia, alterações do paladar, dor abdominal, 
toxicidade renal 

Antifiïngicos Anfotericina - Náuseas/vómitos, disfunção renal, hipocaliémia, 
hipomagnesemia, anorexia, dispepsia, febre 

Antivíricos Náuseas/vómitos, diarreia, alterações hepáticas/renais 
Fármacos utilizados para Ciclosporina - Hipertensão, insuficiência renal, hipercaliémia, 
profilaxia e/ou tratamento hipomagnesemia, acidose metabólica, hepatotoxicidade, anorexia, 
de GVHD diarreia, náuseas/vómitos, hiperlipidemia 

Esteróides - Hiperglicemia, retenção hídrica, hipertensão, aumento 
de apetite, hiperlipidemia, hipocalcemia 
Metotrexato - Mucosité, náuseas/vómitos, hepatotoxicidade 
FK 506- Insuficiência renal, hipertensão, hiperglicemia 

Narcóticos Náuseas/vómitos, obstipação, xerostomia 

Figura 1 - Aparecimento e evolução temporal de algumas complicações do 
alotransplante de medula óssea. Adaptado de: Sigley T. "Nutrition 
Support of the Bone Marrow Transplant Patient"...(4) 

Mucosité 

Doença veno-odusha Doença pulmonar \ 

GVHD aguda GVHD crónica 3 
diaO dia 30 dia 60 dia 90 dia 120 -V 1 ano 

Infecções 

Após o condicionamento, as infecções bacterianas, víricas e fúngicas são 

extremamente comuns; este facto deve-se ao baixo número de glóbulos brancos 

(granulocitopenia), principalmente neutrófilos (neutropenia), apresentado pelos 

pacientes nesta fase.4,6 Para minimizar os riscos de infecção, os doentes são submetidos 
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a isolamento desde o início do regime de condicionamento até que a sua função medular 

seja retomada, assim como o sistema imunológico.1 Habitualmente são utilizados 

quartos de fluxo laminar equipados com filtros HEPA (high-efficiency particulate air), 

que filtram todas as partículas capazes de conter agentes infecciosos (bactérias, fungos, 

parasitas).1 Nestes quartos de fluxo laminar, a cama do paciente e uma pequena área à 

volta é rodeada por um fluxo de ar que se movimenta unidirecionalmente. ' O contacto 

físico com outras pessoas é minimizado e as regras de isolamento (máscara, luvas, etc) 

têm de ser cumpridas até que a medula "enxerte" e o sistema imune recupere.1 Pela 

elevada frequência de infecções, na fase de granulocitopenia podem também ser 

administrados como medida profiláctica antibióticos.6 A utilização destes últimos como 

forma de prevenção ou tratamento de infecções, pode causar anorexia, náuseas, 

vómitos, diarreia, etc.6 A alimentação destes doentes, constitui outro factor de risco para 

infecções.1'611 Por isso, como forma de minimizar esta possibilidade, a alimentação dos 

pacientes numa unidade de transplante de medula óssea deverá ser "especial" (como já 

foi referido anteriormente), consistindo na maioria dos casos em dietas de baixa 

contagem microbiológica.1,611 

Toxicidade gastrointestinal 

A toxicidade gastrointestinal ocorre como resultado do regime de condicionamento 

e pode ser agravada pelo aparecimento da doença enxerto contra hospedeiro.4,6,29 Um 

estudo recente sugeriu a possibilidade de imunoglobulinas administradas via oral 

diminuírem a toxicidade intestinal, em pacientes submetidos a autotranplante de medula 

óssea.49 A imunoglobulina A (IgA) é a principal imunoglobulina presente na superfície 

das mucosas.49 Apesar de ser conhecido o seu efeito protector, principalmente através da 

inibição da aderência do antigénio à mucosa intestinal, o mecanismo de acção" 

subjacente a este efeito não está completamente esclarecido.49 Copelan e colabs. 
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demonstraram, em pacientes submetidos a transplante de medula óssea, que a 

imunoglobulina G administrada via oral sobrevivia à passagem pelo tracto 

gastrointestinal destes pacientes, mas não apresentava qualquer efeito na sua 

morbilidade e mortalidade.50 Outros estudos revelaram que imunoglobulinas 

administradas oralmente apresentam um efeito protector contra a diarreia infecciosa e a 

enterocolite nécrosante.49 Para prevenir a passagem de bactérias entéricas ou 

endotoxinas através da epitélio intestinal (translocação bacteriana), a barreira da mucosa 

intestinal deve ser preservada.49 Johansson e Ekman no seu estudo, não observaram 

qualquer efeito positivo relativamente à toxicidade clínica, mas sugeriram que a 

administração oral de uma preparação de imunoglobulinas (IgA-IgG) parece ter um 

efeito protector na barreira da mucosa intestinal que habitualmente está alterada nos 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea.49 No entanto, são necessários 

estudos que avaliem o significado clínico destes resultados. 

Os distúrbios gastrointestinais que ocorrem após o transplante de medula, têm um 

efeito adverso no estado nutricional do paciente e na sua sensação de bem estar, apesar 

do suporte nutricional parentérico fornecido à maioria destes doentes.29 Encontram-se 

descritas na tabela 4, as complicações gastrointestinais que podem aparecer após o 

transplante de medula óssea. Seguidamente, será feita uma análise individual de cada 

uma delas. 

• Anorexia 

A anorexia, é um dos factores com maior impacto na reduzida ingestão oral dos 

pacientes submetidos a transplante de medula, apresentando na maioria dos casos uma 

etiologia multifactorial.434 As náuseas, os vómitos, as alterações do paladar, a 

xerostomia e as dores, afectam o desejo do paciente em se alimentar.34 O suporte 

nutricional parentérico pode também contribuir para a anorexia, atrasando o recomeço 
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Tabela 4 -Complicações gastrointestinais no transplante de medula óssea. Adaptado 
de: Sigley T. "Nutrition Support of the Bone Marrow Transplant Patient"... (4) 

Complicações Causas 

Anorexia Quimioterapia, hiperglicemia, radioterapia, antibióticos, 
infecção, analgésicos, disfunção hepática, toxicidade 
causada por fármacos, depressão, dor, ansiedade, fadiga 

Náuseas/vómitos Quimioterapia, radioterapia, antibióticos/antifúngicos, 
narcóticos, infecções (herpes, citomegalovírus, cândida), 
doença enxerto contra hospedeiro gastrointestinal, 
alterações electrolíticas 

Mucosité Quimioterapia, radioterapia, metotrexato 
Alterações do paladar Quimioterapia, radioterapia, antibióticos, morfina 
Xerostomia Radioterapia, difemdramina, narcóticos 
Diarreia Quimioterapia, radioterapia, antibióticos, metotrexato, 

intolerância à lactose, infecção intestinal, doença enxerto 
contra hospedeiro intestinal 

Obstipação Narcóticos, talidomida 

da ingestão oral.3435 Por outro lado, a perda de apetite verificada nestes doentes, pode 

estar associada a factores psicológicos e emocionais (isolamento, ansiedade, depressão) 

relacionados com o próprio transplante.34 Um a dois meses após o transplante, a 

utilização de acetato de megestrol como estimulador do apetite, pode constituir uma boa 

opção se o paciente ainda apresentar anorexia quando todos os outros factores que 

interferiam com a sua alimentação foram resolvidos.4 Este fármaco não foi estudado em 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea, mas tem sido utilizado com 

sucesso em doentes com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e outros pacientes 

oncológicos.4 Um estudo recente demonstrou que a principal causa para a persistência 

de náuseas e anorexia, 20 dias após alotransplante de medula é a presença de GVHD 

aguda.51 

• Náuseas e vómitos 

Durante o regime de condicionamento, aparecem as primeiras náuseas e vómitos, 

que frequentemente se prolongam até ao início da recuperação da função medular.4 
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Imediatamente após o transplante de medula, os antibióticos e os antifúngicos 

necessários durante a aplasia, os narcóticos utilizados para tratar a mucosité, os 

imunossupressores administrados como profilaxia na doença enxerto contra 

hospedeiro, são factores que conjuntamente com a ocorrência de disfunção hepática 

podem exacerbar as náuseas e os vómitos.4,34 As infecções que ocorrem antes e após o 

transplante, principalmente as que afectam o tracto gastrointestinal (herpes, 

citomegalovírus, etc) e a GVHD, podem também contribuir para as náuseas e 

vómitos.434 Os pacientes podem apresentar estes sintomas durante vários meses após o 

TMO e mesmo sem a presença de vómitos, as náuseas podem afectar de uma forma 

muito importante a sua ingestão oral.4 Como já foi referido anteriormente, a doença 

enxerto contra hospedeiro é uma das principais causas de náuseas após os primeiros 20 

dias depois do transplante.51 Quando as náuseas e os vómitos se fazem sentir de uma 

forma persistente, a administração regular de antieméticos é essencial.4 Neste casos, o 

paciente não deve ser encorajado a comer antes da administração do fármaco, caso 

contrário, poderão surgir diversas aversões alimentares.4 A ansiedade pode ser um factor 

que contribui para o aparecimento das náuseas, podendo ser útil nesta situação a 

administração de um ansiolítico.4 

• Mucosité 

A mucosité - inflamação e ulceração da mucosa oral e esofágica - é uma das 

principais complicações associadas ao efeito citotóxico do condicionamento 

(quimioterapia e/ou radioterapia).416'34,52 Habitualmente a mucosité oral faz-se sentir com 

maior intensidade entre o T e o 11° dia após o transplante, desaparecendo por volta do 

20° dia (começa a melhorar com a recuperação da função medular e o aumento do 

número de neutrófilos), excepto quando aparece a doença enxerto-contra-hospedeiro.34,52 

Devido à imunossupressão destes pacientes, a mucosité oral pode levar ao aparecimento 
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de infecções que agravam o seu quadro clínico.52 Estas lesões da mucosa oral/esofágica 

são acompanhadas por dores que implicam a necessidade de nutrição parentérica e de 

narcóticos.52 Cowen e colabs. avaliaram a eficácia do laser Helium-Neon (He-Ne) na 

prevenção da mucosité oral, induzida pelo condicionamento do autotranplante de 

medula óssea.52 Estes investigadores concluíram que o tratamento com laser é bem 

tolerado e eficaz na prevenção da mucosité induzida pelo regime de condicionamento e 

na prevenção de outros sintomas mais sobrejectivos (dores, xerostomia, etc).52 

Anderson e colabs. num estudo recente, concluíram que a suplementação oral com 

glutamina em pacientes submetidos a autotransplante de medula óssea, é um método 

simples, seguro e eficaz na redução da intensidade da mucosité orofaríngea que é uma 

causa importante de morbilidade associada a este tratamento.53 Contudo, um outro 

estudo realizado em 24 pacientes submetidos a autotransplante de medula óssea, não 

demonstrou a utilidade da suplementação oral de glutamina na incidência e intensidade 

da mucosité.54 Por isso são necessários estudos mais detalhados, até que a utilização da 

glutamina nestes pacientes se torne consensual e perfeitamente justificável. 

• Alterações do paladar 

As alterações do paladar e até mesmo a sua ausência são comuns após o transplante 

de medula óssea e resultam do regime de condicionamento e da administração de 

antibióticos e de morfina.434 Estas alterações podem-se manter durante 45 a 60 dias após 

o transplante e habitualmente interferem com a capacidade do paciente manter uma 

ingestão oral adequada.34 Frequentemente o primeiro sabor que o paciente volta a sentir 

é o doce, logo seguido do amargo, ácido e salgado.34 

• Xerostomia 

O regime de condicionamento e a utilização de antieméticos e de narcóticos pode 

induzir o aparecimento de xerostomia durante a radioterapia ou logo após o transplante 
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de medula.434 Nestes casos a produção de saliva está diminuída e esta torna-se espessa e 

viscosa, podendo provocar o aparecimento de náuseas e vómitos nos pacientes aquando 

da sua deglutição.34 Habitualmente a xerostomia mantém-se durante 1 mês e pode 

afectar pacientes que não foram tratados com radioterapia.4 A ingestão de líquidos, de 

alimentos de consistência pastosa e de pratos confeccionados com molho, pode ajudar o 

paciente a manter a sua ingestão oral.34 

• Diarreia 

A diarreia nos pacientes submetidos a transplante de medula óssea está 

frequentemente associada à quimioterapia e à radioterapia utilizadas no 

condicionamento.434 A utilização de antibióticos, as infecções gastrointestinais e a 

doença enxerto contra hospedeiro intestinal, constituem outras das possíveis causas de 

diarreia neste grupo de pacientes.4,34 Quando a diarreia não tem uma causa infecciosa 

podem ser administrados antidiarreicos.4 Os pacientes devem ser encorajados a fazer 

uma boa ingestão hídrica de forma a evitar uma possível desidratação e devem seguir 

uma dieta isenta de lactose, pobre em gorduras e pobre em fibras.4 

Doença hepática veno-oclusiva (VOD) 

A doença hepática veno-oclusiva ocorre durante as primeiras 3 semanas após o 

transplante de medula óssea e corresponde à oclusão das pequenas veias centrolobulares 

intra-hepáticas e veias sublobulares, pela deposição de material fibroso.4'6 Este processo 

resulta da lesão das células endoteliais causada pelo condicionamento.46 Um historial de 

alterações hepáticas e elevadas doses de quimioterapia e radioterapia são factores de 

risco para o aparecimento desta doença, que se manifesta clinicamente pelo 

aparecimento de diversos sintomas clínicos, tais como hiperbilirrubinemia, súbito 

aumento de peso, ascite, hepatomegalia, dor no quadrante superior direito, icterícia e 
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encefalopatia.46 Não existe tratamento médico para esta situação.1 A terapêutica 

habitualmente utilizada consiste no alívio dos sintomas com medicação e no ajuste e 

manutenção do balanço hídrico e electrolítico, enquanto o fígado "se cura a ele 

próprio".1'6 Na fase de encefalopatia deverá ser feita uma restrição proteica.6 Tal como já 

foi referido anteriormente alguns autores sugerem um efeito positivo da glutamina no 

tratamento da doença veno-oclusiva.1819,20 No entanto, são necessários estudos que 

confirmem esta hipótese explicando detalhadamente o mecanismo de acção e 

determinando as doses terapêuticas. 

Doença enxerto contra hospedeiro (GVHD) 

A doença enxerto contra hospedeiro pode aparecer em pacientes submetidos a 

transplante de medula óssea alogeneico.46 Os linfócitos T do enxerto (medula do dador), 

proliferam e diferenciam-se, reconhecendo como "estranhos" os antigénios presentes 

nos tecidos do organismo (receptor) e reagindo contra eles.4,6 Esta reacção é designada 

por doença enxerto contra hospedeiro e provoca alterações patológicas em diversos 

órgãos, sendo os mais afectados a pele, o fígado e o tracto gastrointestinal.4'6 No 

transplante de órgãos sólidos, o órgão transplantado pode ser rejeitado pelo sistema 

imune do paciente, enquanto que no transplante de medula óssea é o sistema imune "o 

órgão" substituído.1 A incidência e a intensidade da GVHD depende do grau de 

compatibilidade dos antigénios (HLA) entre dador e receptor.4 

São reconhecidas duas formas de GVHD: aguda e crónica.4'6 A forma aguda da 

doença enxerto contra hospedeiro pode ocorrer até ao dia 100 após o transplante, 

enquanto que a forma crónica aparece geralmente após o centésimo dia, no entanto estas 

duas formas clínicas da doença podem-se sobrepor.4 A GVHD crónica é 

histologicamente diferente da forma aguda e assemelha-se a uma doença autoimune.4,6 
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Existem diversos fármacos utilizados para prevenir e/ou tratar a doença enxerto 

contra hospedeiro apresentando muitos deles implicações nutricionais.6 Para além disso, 

a grande maioria destes fármacos consiste em agentes imunossupressores, pelo que os 

doentes com GVHD estão mais susceptíveis às infecções.4 Alguns dos efeitos 

secundários destes medicamentos encontramse referenciados na tabela 5. 

Tabela 5  Efeitos secundários com implicações nutricionais dos fármacos 
utilizados para profilaxia/tratamento de doença enxerto contra 
hospedeiro. Adaptado de: Roberts S. "Bone Marrow 
Transplantation" ...(6) 

Fármacos 
Metotrexato 

Ciclosporina 

Glicocorticóides 

FK 506 (Tacrolimus) 

. : ■ ■ ■ ■ . ■ ■ . ■ . ■ : ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ . ■ . . ■ : ■ ■ . ■ ■ - ■ ■ ■ ■ ■ . . - ■ ■ ■ . . ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ . : ■ ■ ■ ■ ■ . 

Efeitos Secundários 
Mucosité 
Náuseas e vómitos 
Diarreia 
Hepatotoxicidade 

Hiperlipidemia 
Hípomagnesemia 
Hipercaliémia 
Hipertensão 
Nefrotoxicidade 
Hipertrofia gengival 
Catabolismo proteico 
Hiperglicemia 
Hiperlipidemia 
Retenção hídrica 
Alterações electróliticas 
Aumento do apetite 
Desenvolvimento de úlceras pépticas 
Hiperglicemia 
Hipercaliémia 
Náuseas e vómitos 

• Doença enxerto contra hospedeiro aguda 

Estimase que 50% dos pacientes submetidos a alotransplante de medula 

desenvolvam GVHD aguda.4 
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A pele é frequentemente o primeiro órgão a ser afectado. A sintomatologia clínica 

inicia-se com um eritema maculo-papular que aparece no tronco, nas palmas das mãos, 

nas plantas dos pés, nos ouvidos que se transforma numa eritrodermia generalizada com 

descamação da pele.4,6 

A GVHD hepática pode ser assintomática ou aparecer sob a forma de dor no 

quadrante superior direito do paciente.6 O estudo da função hepática está alterado nestas 

situações encontrando-se valores séricos particularmente elevados de bilirrubinas e 

fosfatase alcalina.4-6 

O aparecimento da doença enxerto contra hospedeiro (principalmente a nível 

intestinal) é um dos factores com maior impacto no estado nutricional dos pacientes 

submetidos a transplante de medula óssea.55 A GVHD intestinal afecta a parte distai do 

intestino delgado e o cólon, apresentando como sintomas, anorexia, náuseas, vómitos, 

dores abdominais intensas com espasmos e grandes volumes de diarreia (podem chegar 

aos 10 litros/dia) que nos casos mais graves se pode transformar em hemorragia 

digestiva.4,6,55 As perdas proteicas gastrointestinais (que contribuem para a 

hipoalbuminemia) e a malabsorção são também características da degeneração da 

mucosa, associada à GVHD intestinal.6,29,55 Esta mucosa quando submetida a biópsia 

revela abcessos das criptas intestinais, necrose das células dessas mesmas criptas e 

atrofia/ausência das microvilosidades que revestem as vilosidades intestinais.4 Os 

pacientes com GVHD intestinal devem seguir uma terapêutica dietética, associada aos 

fármacos imunossupressivos, que consiste num regime alimentar de cinco fases.55 Na 

primeira fase o intestino deve ficar em repouso, utilizando-se para isso o suporte 

nutricional parentérico total; na fase seguinte são introduzidos alimentos líquidos 

isentos de lactose e pobres em resíduos; depois, se o paciente apresentar melhoras 

introduzem-se alimentos sólidos isentos de lactose, pobre em gorduras e em fibras; 

durante a quarta fase o regime começa a ser liberalizado para que finalmente o doente 
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possa retomar a sua dieta habitual.55 Encontra-se descrita detalhadamente na tabela 6 a 

progressão deste regime alimentar. 

A tabela 7 apresenta os critérios para a classificação do grau de evolução da doença 

enxerto contra hospedeiro aguda. 

• Doença enxerto contra hospedeiro crónica 

A forma crónica desta doença apresenta maior incidência em pacientes mais idosos 

e naqueles que apresentaram previamente GVHD aguda.M A doença enxerto contra 

hospedeiro crónica provoca alterações na pele semelhantes às que aparecem nos 

pacientes com esclerodermia ou lúpus eritematoso (liquenificação, hipo e 

hiperpigmentação, descamação, etc).1,4 Habitualmente não existe envolvimento 

intestinal; a forma crónica afecta sobretudo a parte superior do tracto gastrointestinal.4,6 

Assim, estes pacientes referem xerostomia, odinofagia e esofagite que lhes provoca 

dificuldades na mastigação e deglutição.4 O processo inflamatório na forma crónica da 

doença, apresenta uma duração e intensidade superior à apresentada na forma aguda e 

pode provocar o aparecimento de fibrose (a nível da pele e das articulações).1 A GVHD 

crónica provoca também disfunção hepática de predomínio colestático.4 O sistema 

ocular e o sistema pulmonar são também afectados pela forma crónica desta doença.4,6 

Os olhos começam a ficar secos, com sensibilidade aumentada à luz e susceptíveis a 

infecções (queratoconjuntivite seca).1 

Os pacientes com GVHD crónica poderão necessitar de aconselhamento alimentar 

pelas razões acima citadas e pelo facto de apresentarem muitas vezes anorexia 

marcada.4 No caso do doente ser incapaz de manter o seu peso através de uma ingestão 

oral adequada, a utilização de nutrição entérica, nomeadamente através de gastrostomia, 

poderá ser uma boa opção para melhorar o seu estado nutricional.4'36 
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Tabela 6  Progressão do regime alimentar utilizado nos pacientes com doença enxerto 
contra hospedeiro intestinal. Adaptado de: Charuhas P. "Dietary 
management of gastrointestinal graftversushost disease"...(54) 

. Fase: Sintomas clínicos Dieta 
Sintomas clínicos 
de intolerância 

alimentar 
1. Repouso 

intestinal 
Dor abdominal 
intensa 
•Grandes volumes 
de diarreia 
rhpoalbuminemia 
•Obstrução do 
intestino delgado ou 
ruídos intestinais 
diminuídos 
•Náuseas e vómitos 

0 doente não deve fazer 
ingestão alimentar por via 
oral (NPO) 

Nutrição parentérica total 
(NPT) deve satisfazer as 
necessidades energéticas e 
proteicas do paciente 

2. Início da 
alimentação 
por via oral 

•Dor abdominal 
ligeira 
•Diarreia 
<500ml/dia 
•Náuseas e vómitos 
menos frequentes 

Oral : Pequenos volumes (60 
ml) de bebidas isentas de 
lactose e pobres em resíduos 
de 2(3) em 2(3) horas. 

NPT como na. fase 1 

•Aumento do 
volume de diarreia 
•Aumento de inten

sidade/frequência de 
náuseas e vómitos 
•Aumento da 
intensidade da dor 
abdominal 

3. introdução 
de alimentos 
sólidos 

•Dor abdominal 
ligeira/ausente 
•Fezes moldadas 

Oral : introdução de 
alimentos sólidos cada 3 a 4 
horas (isentos de lactose, 
pobres em fibras e resíduos, 
pobres em gorduras, isentos 
de irritantes gástricos) 

NPT como na fase 1 

♦Sintomas iguais aos 
dafase 2 

4. Liberalização 
gradual da 
dieta 

Dor abdominal 
ligeira/ausente 
Fezes moldadas 

Oral : alimentos isentos de 
lactose, pobres em fibras e 
resíduos; pobres em gordura 
(se existir esteatorreia) 

NPT como na fase 1 

•Sintomas iguais aos 
dafase 2 

5. Regresso à 
alimentação 
habitual 

•Ausência de dor 
abdominal 
Fezes normais 
•Valor de albumina 
sérica normalizado 

Oral : progressão para a dieta 
habitual com introdução de 1 
alimento proibido por dia 
(alimentos com lactose com 
fibras e com resíduos); a 
introdução destes alimentos 
vai depender da preferência e 
tolerância individual do 
paciente 

NPT deve ser gradualmente 
reduzida à medida que a 
ingestão oral do paciente se 
aproxima das suas 
necessidades 

•Sintomas iguais aos 
dafase 2 

 3 9 



Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

Tabela 7 - Fases clínicas da doença enxerto contra hospedeiro aguda. Adaptado de. 
Sigley T. "Nutrition Support of the Bone Marrow Transplant Patient". ..(4) 

Fase Pele Fígado Intestino 

+ Erupção maeulo-papular <25% Bilirrubina 2-3 mg/dL Diarreia, 500-1000 ml/dia 
da superfície corporal 

++ Erupção maeulo-papular 25-50% Bilirrubina 3-6 mg/dL Diarreia, 1000-1500 ml/dia 
da superfície corporal 

+++ Eritrodermia generalizada Bilirrubina 6-15 mg/dL Diarreia > 1500 ml/dia 
++++ Descamação da pele Bilirrubina >15 mg/dL Dor ou íleo paralítico 

Um estudo elaborado por Lenssen e colaboradores em pacientes submetidos a 

alotransplante de medula óssea, revelou uma elevada prevalência de problemas 

nutricionais durante o Io ano após o transplante. O estudo revelou que 28% dos 

pacientes apresentaram perda de peso, 23% apresentaram sensibilidade oral aumentada 

e 18% apresentaram xerostomia. Entre 5 a 10% dos pacientes referiram ainda sintomas 

como estomatite, anorexia, diarreia e esteatorreia. A doença enxerto contra hospedeiro 

crónica surgiu de forma intensa em 44% destes pacientes.28 

Estes resultados sugerem a necessidade do acompanhamento nutricional dos 

pacientes submetidos a transplante de medula óssea após alta hospitalar. 

10. Conclusão 

O transplante de medula óssea é uma técnica médica recente cada vez mais utilizada 

no tratamento de diversas doenças. Este procedimento médico implica riscos elevados 

para o doente e um longo processo de recuperação. Muitas das complicações pós 

transplante têm implicações nutricionais, pelo que o suporte nutricional destes 

pacientes é uma tarefa aliciante que não se resume apenas ao período de internamento. 

No entanto a nutrição do doente submetido a transplante de medula é um tema muito 

- 4 0 -



Suporte nutricional do doente submetido a transplante de medula óssea 
Liliana Albergaria 

vasto que apresenta ainda tópicos por esclarecer. Provavelmente nos próximos anos 

assistiremos a investigações sobre a utilização de antioxidantes e de imunoglobulinas na 

prevenção/tratamento da toxicidade do regime de condicionamento (VOD, mucosité) e 

da suplementação parentérica de glutamina. Estes são alguns dos temas com maior 

interesse actualmente, que poderão trazer novos dados e lançar novos desafios ao 

nutricionista responsável pela alimentação destes doentes. 
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