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RESUMO 

  O cancro do esófago (CE) é dos cancros mais letais em todo o mundo, 

cuja incidência tem vindo a crescer. Em Portugal, no ano 2008 o CE era o 11º 

cancro mais comum nos homens por 100.000 habitantes, sendo a sua incidência 

em mulheres muito menos significativa.  

 Os sintomas associados ao CE só aparecem quando já há um crescimento 

significativo do tumor, sendo muito difícil a sua detecção precoce. 

Podemos classificar o CE em dois tipos diferentes, carcinoma das células 

escamosas do esófago (CCEE) e adenocarcinoma do esófago (AE).  

 Os factores de risco do CE diferem em função do tipo de CE: o excessivo 

consumo de álcool, hábitos tabágicos, baixo consumo de fruta e vegetais, 

acalásia e baixo estatuto sócio-económico são considerados factores de risco 

para CCEE, enquanto o refluxo gastro-esofágico, obesidade, hábitos tabágicos, 

acalásia e hérnia do hiato aumentam o risco de desenvolver AE. 

No momento do diagnóstico a maioria dos doentes com CE, já apresenta 

uma perda de peso significativa, associada à diminuição da ingestão alimentar. O 

estado nutricional agrava-se quando os doentes são submetidos a tratamentos 

tais como quimioterapia (QT), radioterapia (RT), cirurgia ou combinação destes, 

uma vez que estes não são isentos de efeitos colaterais, interferindo no processo 

de deglutição, podendo causar alteração do paladar, náuseas, vómitos e anorexia

. A abordagem nutricional adquire grande importância no doente com CE, pois um 

bom estado nutricional irá proporcionar uma melhor tolerância ao tratamento, 

menor tempo de hospitalização e aumento da qualidade de vida, um factor muito 

importante nestes doentes.  
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PALAVRAS-CHAVE 

 

Cancro do esófago, desnutrição, abordagem nutricional 

ABSTRACT 

 

The esophageal cancer (EC) is the most lethal of cancers worldwide, and 

its incidence has been increasing.  In Portugal, in the year of 2008 EC was the 11th 

most common cancer in men per 100,000 populations, its incidence in women is 

much less significant. 

Symptoms of EC only appear when there is already a significant growth of 

the tumor, and it is very difficult to make a timely screening.  

It can be classified in two different types, squamous cell carcinoma of the 

esophagus (SCCE) and adenocarcinoma of the esophagus (AE).  

Risk factors of EC differ in both types of EC. Excessive alcohol 

consumption, smoking, low consumption of fruit and vegetables, achalasia and low 

socio-economic status are considered risk factors for SCCE,  while 

gastroesophageal reflux, obesity, smoking, achalasia and hiatus hernia increase 

the risk of developing AE. 

At the time of diagnosis, most patients with EC already have a considerable 

weight loss, associated with decreased food intake. The nutritional status in these 

patients may be further aggravated by the adverse effects of treatments 

(chemotherapy, radiotherapy and surgery), affecting patients in swallowing and 

taste and also causing nausea, vomiting and anorexia. The nutritional approach is 

extremely important in patients with EC, because a good nutritional status will 
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provide better tolerance to treatment, shorter hospitalization and improved quality 

of life, a very important factor in these patients. 

 

KEY WORDS 

Esophageal cancer, malnourished, nutritional approach 

 

 

OBJECTIVO GERAL 

  A presente monografia tem como objectivo conhecer a epidemiologia do 

cancro do esófago, os factores etiológicos, tratamentos e abordagem nutricional 

aplicados nesta patologia. Com este trabalho pretendo aprofundar os meus 

conhecimentos na área de oncologia, que tanto me interessa, focando a minha 

pesquisa num tipo de cancro que tem emergido no século XXI.  
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INTRODUÇÃO 

O esófago é um órgão do sistema digestivo com cerca de 10 cm de 

comprimento. É um tubo muscular com várias camadas: camada interna ou 

revestimento, submucosa, camada muscular e camada externa. Quando a 

doença se instala e progride, o cancro poderá invadir mais profundamente o 

esófago, tecidos próximos e órgãos adjacentes. As células cancerígenas poderão 

disseminar-se, invadindo tecidos, vasos sanguíneos e/ou vasos linfáticos(1). 

A etiologia do cancro do esófago (CE) diferencia-se pela sua histologia, 

podendo classificar-se em dois tipos: carcinoma das células escamosas do 

esófago (CCEE) e adenocarcima do esófago (AE). Estes dois tipos de cancro não 

diferem apenas do ponto de vista histológico, mas também no que respeita aos 

seus factores de risco e população alvo(2). Aproximadamente 60% dos cancros 

são localizados no terço médio do esófago, enquanto 30% e 10% surgem no terço 

distal e proximal do esófago intratorácico, respectivamente. O AE é predominante 

na porção proximal do esófago e na região da junção esófago-gástrica, 

geralmente no decorrer de um esófago de Barrett(3). Tanto o CCEE como o AE 

podem ter origem em lesões prévias, displasia escamosa do esófago e esófago 

de Barrett, respectivamente (2). 

Podemos classificar o CE como uma doença emergente. Anteriormente a 

1970 o CCEE constituía a grande maioria (90%) de todos os casos de CE no 

Mundo. Desde então a incidência de AE aumentou em muitos continentes, 

principalmente no Mundo Ocidental, representando neste momento 

aproximadamente, metade dos casos de CE nos países Ocidentais. No entanto o 

CCEE continua a ser o tipo dominante no resto do Mundo, incluindo áreas 

endémicas como a China, sul da Rússia, norte do Irão, e Turquia (3).  
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Muitas modalidades de tratamentos têm sido desenvolvidas para melhorar 

os resultados terapêuticos com o CE, mas este é um dos cancros mais difíceis de 

curar. A RT é uma das ferramentas utilizadas com o objectivo curativo, a qual tem 

vindo a atrair mais atenção desde que o conceito de QT foi introduzido, 

melhorando desta forma a resposta ao tratamento(4). 

Como consequência dos tratamentos, os doentes apresentam alterações 

na percepção do sabor, cheiro, anomalias ao nível do sistema nervoso e 

sensação de saciedade precoce. São alguns exemplos de distúrbios recorrentes 

em doentes com CE. Por sua vez, doentes que tenham realizado cirurgia ao 

esófago poderão também ter um decréscimo na capacidade de ingestão devido a 

alterações físicas resultantes da cirurgia (5).  

O consumo excessivo de álcool, tabaco e baixo consumo de frutas e 

vegetais, aliados a acalásia e baixo estatuto sócio-económico, são factores de 

risco para CCEE, enquanto o refluxo gastro-esofágico, obesidade, consumo de 

tabaco, acalásia e presença de hérnia do hiato aumentam o risco de AE. Outras 

investigações foram feitas sobre o efeito das bebidas carbonatadas (BC), anti-

inflamatórios não esteróides (AINEs), medicação que induz o relaxamento do 

esfíncter esofágico inferior (EEI), ingestão de carne entre outros que irei 

mencionar(2). 

EPIDEMIOLOGIA 

O CE é o oitavo cancro com maior incidência no Mundo, devido à sua alta 

taxa de fatalidade, é o sexto cancro com maior mortalidade. Por estes motivos a 

etiologia do CE tem sido investigada desde o século passado(2). Ao longo da vida, 
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o risco de contrair esta neoplasia é de 0,8 % para os homens e 0,3% para as 

mulheres. A idade média em que ocorre o diagnóstico é de 67 anos (6).  

Em relação a Portugal no ano 2008 o CE era o 11º cancro mais comum nos 

homens. Em 2008, relativamente às mulheres o CE não se encontra nos 15 

cancros mais comuns. A incidência do CE foi de 634 por 100.000 habitantes nos 

dois sexos, sendo a mortalidade 607 por 100. 000 habitantes(7).  

Segundo o Registo Oncológico Nacional de 2001, o CE é o 9º cancro mais 

frequente no sexo masculino (2,2%), não se verificando o mesmo no sexo 

feminino. A distribuição do CE no ano 2008, era de 88 casos em homens e 18 

casos em mulheres(8). 

Num estudo conduzido numa organização de cuidados de saúde (Kaiser 

Permanente, Northern California), realizado durante doze anos (1994-2006), 

relacionando raça, sexo e idade aquando do diagnóstico de esófago de Barrett, 

mostrou que a taxa de incidência de AE, era muito maior entre os caucasianos do 

sexo masculino. Nos Estados Unidos da América a incidência anual de AE por 

100.000 doentes com esófago de Barrett era de aproximadamente 0,5%, com um 

risco aumentado de 30 a 40 vezes, quando comparados com a população em 

geral. Durante este estudo, 4205 membros da Kaiser Permanente foram 

diagnosticados com esófago de Barrett. Um dos grupos com maior risco (homens 

caucasianos, não hispânicos, com idades compreendidas entre 61-70 anos), têm 

uma probabilidade 13 vezes maior de serem diagnosticados com esófago de 

Barrett em comparação com o grupo de baixo risco (mulheres negras com idades 

compreendidas entre 61-70 anos)(9). 
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RASTREIO 

A inexistência de sintomas numa fase inicial, dificulta os rastreios 

populacionais. Os sintomas do CE só aparecem quando já há um crescimento 

significativo do tumor. Alguns sintomas passam pela dificuldade de deglutição e 

de progressão dos alimentos ao longo do esófago, levando a uma acentuada 

perda de peso. Quando estes sintomas aparecem já o tumor está num estadio 

muito avançado. Na presença destes sintomas o recurso ao médico deve ser 

imediato para realização de exames clínicos, e averiguação da sua história 

pessoal e familiar. No momento do diagnóstico, 80 % dos doentes com cancro 

localizado no tracto gastrointestinal (TGI) já apresentam uma perda de peso muito 

significativa, sendo muito difícil efectuar rastreio atempadamente(10). 

FACTORES ETIOLÓGICOS 

Hábitos 

Tabaco e álcool 

O tabaco e o álcool são mundialmente considerados os factores de risco 

que mais contribuem para o desenvolvimento do CE. O uso de tabaco e álcool 

são factores de risco independentes, mas quando usados concomitantemente 

exercem um efeito sinérgico no desenvolvimento de CE. O uso do tabaco está 

mais fortemente associado com CCEE do que com o AE. Estudos demonstram 

que o risco de vir a desenvolver CCEE aumenta, significativamente, 3-7 vezes em 

fumadores. Fumar cigarro ou cachimbo contribui de igual forma para o 

aparecimento de CCEE. Em relação aos efeitos relacionados com a duração e 

intensidade do uso do tabaco, existem evidências que demonstram que indivíduos 

que deixam de fumar diminuem, para mais de metade, o risco de 
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desenvolvimento de CE. O tabaco é também um factor de risco no 

desenvolvimento de AE, aumentando o risco para fumadores de mais do que um 

maço de cigarros por dia. Os fumadores têm um risco aumentado de 

aparecimento de AE, permanecendo os efeitos nefastos durante pelo menos 20 

anos após cessação. Mediante este estudo concluí-se que mesmo que uma 

grande parte da população deixe de fumar, o risco para a doença continua 

presente (2). 

Nos fumadores passivos não há evidências que indivíduos que nunca 

tenham activamente fumado ou que tenham sido fumadores passivos durante a 

sua infância ou durante a idade adulta tenham um maior risco de desenvolver 

AE(11). 

Em relação ao álcool o seu consumo é também uma das maiores causas 

de CE na maioria dos países. O aumento do risco de CE associado com o 

consumo do álcool parece mais provável para CCEE. O álcool quando consumido 

em quantidades excessivas (3 ou mais bebidas por dia), é quase sempre 

associado com o elevado risco de CCEE, aumentando o risco em 3- 5 vezes. No 

entanto até à data, há poucas evidências na associação entre o consumo de 

álcool e AE (2). 

O mecanismo exacto da carcinogénese induzida pelo álcool, ainda hoje 

não é bem conhecido, pois o álcool por si só, não se liga ao Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) e não é mutagênico (12). Por acção da álcool–

desidrogenase, o álcool é transformado em acetaldeído que por sua vez, é 

rapidamente oxidado a acetato por acção da enzima aldeído-desidrogenase. 

Grande consumo de álcool e existência de polimorfismo genético eleva a 

actividade da álcool-desidrogenase ou diminui a actividade da aldeído-
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desidrogenase resultando numa maior exposição ao acetaldeído. Os mecanismos 

que sugerem o seu efeito na carginogénese, focam-se na conversão de 

acetaldeído, actuando como solvente para outros carcinogénios, causando de 

igual forma deficiência nutricional(2). 

Alimentação 

Baixo consumo de fruta fresca e vegetais 

Desde muito cedo se considerou que um baixo consumo de fruta fresca e 

vegetais são possíveis factores de risco para o CE. A maioria dos estudos 

realizados associavam apenas o baixo consumo de fruta e vegetais com o CCEE. 

Sendo assim os resultados destes estudos apenas são aplicados aos CCEE. Por 

estas razões surgiu a necessidade de desenvolver um estudo de coorte com um 

grande número de casos de CCEE e de AE. Este trabalho teve como objectivo 

conhecer o efeito do consumo de frutas e vegetais nestes dois tipos de tumores, 

no entanto apenas foram encontradas diferenças para o CCEE(13). 

Ingestão de carne 

  A relação entre a ingestão de carne processada/carne e o risco de AE foi 

investigada num estudo da European Prospective Investigation Into Cancer and 

Nutrition (EPIC)(14). Deste estudo surgiu que o risco de cancro está associada com 

as quantidades de aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos presentes na alimentação. As aminas heterocíclicas e os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são resultantes de preparações culinárias 

a altas temperaturas ou sobre o efeito de chama aberta. Contudo a associação 

entre estes compostos e o risco de AE é difícil de provar pelo motivo que só 

alguns questionários recolheram informação sobre o método de confecção, 
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frequência de ingestão de carne menos bem passada ou mais bem passada. Por 

outro lado o consumo de carnes brancas e o risco de adenocarcinoma não está 

relacionado, pelo facto destas não constituírem uma fonte endógena de formação 

de compostos N–nitroso. Na maioria dos estudos do EPIC, o uso e frequência de 

utilização de métodos de confecção com altas temperaturas nas carnes brancas 

(p.ex: galinha) são menores em 30%. No mesmo estudo, a carne processada é 

considerada um factor de risco para o AE, mas esta conclusão baseou-se num 

pequeno número de casos. Pelo que anteriormente foi dito podemos concluir que 

o factor de risco poderá não ser a carne em si, mas sim os métodos de confecção 

e o processamento industrial a que os alimentos são sujeitos(15). 

Ingestão de fibra  

Num estudo realizado nos Estados Unidos da América, em 2007 por Wu et 

al mostrou que um baixo consumo de fibras tem um factor de risco significativo 

para AE e adenocarcinoma gástrico (AG) e uma grande ingestão de gorduras está 

associada com estes dois tipos de tumores. A fibra poderá ter efeitos benéficos 

pela acção mecânica ajudando a remover e/ ou limitar o contacto dos 

carcinogéneos com o epitélio do esófago. Em adição, comida rica em fibra, 

geralmente tem um conteúdo elevado em antioxidantes e fitoquímicos, que por 

sua vez funcionam como protectores. O consumo elevado de fibra foi associado à 

redução risco do AE e AG, mesmo depois de ajustar a análise para as variantes 

dieta com gordura, infecção Helicobacter Pylori e outras co-variantes(16). 

Deficiências em minerais e vitaminas 

Pelos anos 1980, epidemiologistas e cientistas obtiveram evidência de que 

deficiências em vitaminas e micronutrientes têm um papel importante na etiologia 
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do CE e outros tipos de cancros(2). A deficiência em selénio mostrou ser um factor 

de risco para cancros com incidência a nível do TGI. Os estudos observacionais e 

experimentais mostram que o consumo/suplementação de quantidades elevadas 

de selénio reduz o risco de cancro de estômago e CE(17-19). O único estudo 

realizado em humanos que relaciona o CE com o zinco mostra que há uma dose - 

resposta significativa entre níveis baixos de zinco e aumento do risco de CE(20). 

Ingestão de comidas e bebidas quentes  

 A ingestão de comidas e bebidas quentes tem sido associada ao aumento 

de risco para CE. No entanto em 1956 Steiner, contrariamente, sugeriu que as 

comidas e bebidas consumidas a temperaturas elevadas, têm um contacto tão 

rápido com o TGI alto que não têm tempo suficiente para causar qualquer tipo de 

lesão na mucosa do esófago. No entanto houve outro estudo, em 1956 onde 

Steiner defendia que a ingestão de bebidas quentes pode aumentar 

substancialmente a temperatura interior do esófago, e que o volume do gole e a 

temperatura inicial no momento da ingestão têm influência no aparecimento do 

CE (2). Beber café a 65ºC aumenta a temperatura intra-esófago em 6-12ºC, 

dependendo do tamanho do gole. O aumento da temperatura interior do esófago 

depende mais do volume da ingestão de cada gole do que a temperatura do café 

que é ingerido. A ingestão de bebidas quentes actua directamente na mucosa 

induzindo irritação termal ou permite uma melhor absorção de carcinógenios(21).  

 O resultado de vários estudos epidemiológicos tem demonstrado pequena 

consistência no papel das bebidas quentes no CE, no entanto é difícil e 

problemático estabelecer uma relação deste tipo, pois algumas bebidas possuem 

químicos que podem causar ou prevenir cancro, o que pode confundir os efeitos 

termais irritantes(2). 
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Consumo de bebidas carbonatadas  

O consumo de BC, mais conhecidas por refrigerantes, tem sido associado 

ao refluxo gastro-esofágico, um factor de risco bem estabelecido para CE. Uma 

das razões para relacionar as BC com CE vem do facto destas bebidas serem 

ácidas, podendo aumentar o refluxo causado pela distensão gástrica. Tanto o 

consumo de BC como a incidência de CE têm vindo a aumentar nas últimas 

décadas, e por essa razão a U.S.Multicenter realizou um estudo caso-controlo 

para avaliar o efeito das BC como factor de risco para CE. Este estudo não 

encontrou qualquer relação entre consumo de BC e o CE. Ainda faltam evidências 

científicas para poder-se afirmar que as BC contribuem de facto para o aumento 

da taxa de CE(22). 

Medicação 

Anti-inflamatórios não esteróides  

O uso de AINEs tem sido associado à redução do risco do cancro do cólon, 

e mais recentemente foi encontrado consistência na redução do risco de AE e 

AG. Resultados demonstram uma associação inversa entre uso regular de AINEs, 

risco de AE e AG, em indivíduos com ou sem história de alterações do TGI, para 

uso diário e de longa duração. Uma das hipóteses que explicam esta teoria é a 

capacidade conhecida de inibição da enzima cicloxigenase, que é responsável 

pela síntese de prostaglandinas. Grandes quantidades de prostaglandinas 

promovem a proliferação e crescimento tumoral, suprimindo o sistema imune e 

induzindo a angiogênese. Se os AINEs forem usados diariamente e por longos 

períodos alcança-se a maior redução de risco de cancro(23). 
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Medicação que relaxa o esfíncter esofágico inferior  

O refluxo gastro-esofágico é normalmente bloqueado pelo EEI. Certos 

medicamentos como medicação para tratamento da asma (agonistas β2 

adrenérgicos), bloqueadores dos canais de cálcio, nitroglicerina e 

benzodiazepinas, relaxam o EEI promovendo o refluxo ácido aumentando assim o 

risco de esófago de Barrett(2). Um uso prolongado de medicação promotora do 

relaxamento do EEI, poderá ser responsável por 10% dos AE (24). 

Receptores antagonistas H2 

  Os receptores antagonistas H2 (cimetidina e ramitidina) são uma classe de 

drogas que têm a capacidade de reduzir a secreção de ácido clorídrico no 

estômago. Esta medicação foi dada como possível causa para a redução de risco 

de AE, pelo facto de reduzir o refluxo gastro-esofágico (2).  

Em 2004, Farrow et al realizou um estudo, que relacionava o refluxo 

gastro-esofágico com a medicação usada para o seu tratamento, com o aumento 

de risco de cancro esofágico. No entanto não foram encontradas evidências que 

provassem que o uso de receptores antagonistas H2 aumente o risco de AE. Os 

indivíduos com refluxo gastro-esofágico têm um risco aumentado de AE, sendo ou 

não tratados com receptores antagonistas H2
(25). 

Posicionamento Socio-Económico  

O baixo posicionamento sócio económico é definido pela educação, 

rendimento, e actividade profissional, estando associado com o aumento do risco 

CCEE. A actividade profissional é importante visto que nela poderá estar incluído 

a exposição a produtos de combustão, combustíveis fósseis, sílica, poeiras de 

metais, que por sua vez são factores de risco para CCEE(1). 
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 Num estudo realizado na Finlândia por Weiderpass et al, observou-se uma 

grande variação na incidência de cancro do TGI por classes sociais. As diferenças 

encontradas poderão ser explicadas através de factores etiológicos (p.ex: dieta, 

exercício físico, consumo de álcool, hábitos tabágicos). Estudos futuros devem 

ser focados na explicação destas variedades de factores etiológicos e incidência 

de cancros do TGI(26).  

Noutro  estudo na Itália, realizado por Bosetti et al concluiu  que  a relação 

entre o cancro do tracto digestivo alto e a classe social tem mudado ao longo dos 

ultimos anos , verificando-se  o desaparecimento do gradiente social(27). 

Factores predisponentes 

Obesidade 

O aumento do Índice de Massa Corporal (IMC), é um factor de risco para 

AE, indivíduos com Índices de Massa Corporal elevados, aumentam em 7 vezes o 

risco de desenvolvimento AE, em comparação com indivíduos com baixo IMC. O 

mecanismo pelo qual a obesidade contribui para o aumento do risco de AE é 

incerto, no entanto a ligação entre obesidade e refluxo gastro-esofágico deverá 

ser a principal razão, mas não como um factor isolado. Indivíduos obesos 

possuem um risco maior em relação a indivíduos com excesso de peso. A 

obesidade aumenta a pressão intra-abdominal que por sua vez aumenta o risco 

de refluxo gastro-esofágico, aumentando a probabilidade de vir a desenvolver 

esófago de Barrett (2).  

Refluxo gastro-esofágico  

Foi conduzida uma investigação epidemiológica para avaliar a possível 

associação entre refluxo gastro-esofágico, AE e AG. O refluxo gastro-esofágico foi 
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sempre considerado um possível responsável pelo aparecimento de AE. O refluxo 

crónico é uma das causas de esófago de Barrett, e por sua vez este está 

relacionado com o aumento de AE. Em doentes com esófago de Barrett o risco de 

AE foi estimado em 30 a 60 vezes superior ao da maioria da população. Nenhuma 

associação foi encontrada entre o refluxo gastro-esofágico e o CCEE(28). 

Outros estudos foram publicados demonstrando uma relação entre refluxo 

gastro-esofágico e AE(25, 29-30).  

Atrofia gástrica 

A atrofia gástrica poderá aumentar o risco de CCEE devido ao 

desaparecimento das glândulas gástricas. Na atrofia, a secreção de ácido é 

reduzida, o que resulta na proliferação de bactérias no estômago. Estas bactérias 

por sua vez irão aumentar a produção de carcinogénios como nitrosaminas e 

acetaldeído, o que poderá explicar a associação entre atrofia gástrica e neoplasia 

gástrica. Atrofia da mucosa gástrica tem sido conhecida como uma lesão 

precursora para o cancro gástrico. No entanto a associação entre atrofia gástrica 

e CCEE é um facto recente. Um estudo Sueco, dirigido por Hsing et al mostra 

pela primeira vez, que doentes com anemia perniciosa apresentam um risco 3 

vezes maior de CCEE quando comparados com a população em geral. Outro 

estudo caso-controlo realizado por Ye et al veio confirmar que a atrofia gástrica 

diagnosticada histologicamente está associada ao aumento em 4 vezes de CCEE. 

Já um estudo na Holanda, de Vries et al mostrou que doentes portadores de 

atrofia gástrica têm um risco 2 vezes maior de desenvolver CCEE do que a 

população em geral, contudo o risco de CCEE não aumentou com a severidade 

da atrofia, o que sugere que a associação da atrofia gástrica e CCEE poderá ser 
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confundida por outros factores como por exemplo o tabaco. Em relação ao AE 

não há evidências que associem à atrofia(2). 

Fraca higiene oral e perda de dentes 

Uma das muitas hipóteses para o aparecimento de CE é a fraca higiene 

oral. Doentes com uma má higiene oral têm maior risco(2). Um estudo realizado na 

China, por Abnet et al relacionou a perda de dentes com o aumento do risco de 

desenvolvimento de cancro na região do TGI alto(31).  

A associação encontrada entre perda de dentes, fraca higiene oral e CE 

poderá ser confundida com o consumo de álcool, tabaco, baixo posicionamento 

socio-económico, entre outros factores. Existem várias hipóteses de mecanismos 

que relacionam estes factores: 1-Mudanças da flora microbiana resultante de uma 

pobre higiene oral e aumento da produção de carcinogénios como nitrosaminas e 

acetaldeídos, 2-Irritação física e estragos no epitélio esofágico devido a deglutição 

de comida pouco mastigada, 3-Mudanças na dieta e ingestão de nutrientes devido 

à falta de dentes, 4-Infecção da mucosa esofágica com microrganismos orais, 5- 

Factores genéticos que afectam a saúde oral. Todos os estudo feitos associando 

a fraca higiene oral e o risco de CE, tiveram lugar em áreas em que o CCEE 

constituía a maioria dos casos, sendo assim os resultados serão mais relevantes 

para o CCEE(2). 

Hérnia do hiato 

 
A hérnia do hiato eleva o risco de AE, pelo aumento do refluxo gastro-

esofágico. A hérnia do hiato aumenta o risco de AE em 2-6 vezes. Indivíduos com 

esófago de Barrett e portadores de hérnia do hiato volumosa têm aumento de 
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risco para displasia grave e AE. Em contrapartida o risco de CCEE não aumenta 

pela presença da hérnia do hiato (2). 

Acalásia  

Acalásia é uma desordem idiopática da mobilidade do esófago, 

caracterizada pelo aumento da pressão basal no EEI, provocando um 

relaxamento incompleto deste esfíncter após deglutição e peristaltismo do 

esófago. O aumento em 16-30 vezes no risco de cancro de esófago tem sido 

apontado em doentes com acalásia(1). A relação entre acalásia e CE foi primeiro 

notada em 1872. Desde aí tem sido frequentemente descrita como factor 

predisponente para CE. Muitos casos de acalásia têm sido reportados. Nestes 

doentes, o esófago dilatado é rapidamente ocupado por obstrução do lúmen pelo 

tumor. Doentes portadores de acalásia por muitos anos têm uma grande 

incidência de CE(32). 

Infecções 

Infecção com Helicobacter pylori, em particular com o gene cagA é 

inversamente associada ao risco de AE. O mecanismo de acção não é claro, 

embora a infecção com Helicobacter pylori possa originar uma atrofia gástrica 

crónica, levando à diminuição da produção de ácido, o que contraria um possível 

efeito de refluxo crónico sendo este potenciador do desenvolvimento de esófago 

de Barrett. Poderá reduzir o risco de AE pela diminuição da produção de grelina, a 

hormona produzida, na sua maioria no estômago, a qual tem capacidade de 

estimular o apetite. A redução do nível de grelina pode levar à diminuição de 

excesso de peso e obesidade, importantes factores de risco para a AE(2). 
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Em contrapartida a infecção com Helicobacter pylori CagA tem sido 

apontada como causa de aumento de risco CCEE. A presença concorrente de 

atrofia gástrica e a infecção Helicobacter pylori tem sido associada ao aumento 

significativo de CCEE. A atrofia gástrica poderá promover o crescimento das 

bactérias, levando a nitrosação intra gástrica, com a produção de nitrosaminas 

aumentando por este meio o risco de CCEE(1). 

Esófago de Barrett 

É definido pela presença de metaplasia intestinal celular da porção inferior 

do esófago. O diagnóstico de esófago de Barrett confere o aumento de risco para 

desenvolvimento de CE, em 40-125 vezes, comparando com o risco da população 

em geral. É considerado um dos factores mais importante para desenvolvimento 

de AE. O esófago de Barrett é uma condição secundária adquirida pelo ferimento 

crónico causado pelo refluxo gastro-esofágico. Orientações terapêuticas 

publicadas na American College of Gastroenterology recomendam vigilância 

endoscópica para doentes com diagnóstico de esófago de Barrett(1). 

CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES 

 A divisão dos casos de cancro em grupos, de acordo com os estadios, 

surgiu devido às taxas de sobrevivência serem maiores para os casos em que a 

doença era localizada, diminuindo a taxa de sobrevivência para aqueles em que a 

doença se tinha estendido além do órgão de origem. O estadio da doença na 

ocasião do diagnóstico pode ser um reflexo não apenas da taxa de crescimento e 

extensão da neoplasia, mas também do tipo de tumor e da relação tumor-

hospedeiro. É importante saber em que estadio a doença se encontra pois só 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Es%C3%B4fago
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assim é possível escolher o tratamento mais apropriado, podendo ir da terapia 

curativa à paliativa(33). 

O sistema TNM serve para descrever a extensão anatómica da doença 

tendo por base a avaliação de três componentes: 

-Extensão do tumor primário (T) 

-Ausência ou presença e extensão de metástases em gânglios linfáticos regionais 

(N) 

-Ausência ou presença de metástase à distância (M) 

A adição de números a estes três componentes indica a extensão da 

doença maligna: 

T - T0, T1, T2, T3, T4 (TX- O tumor primário não pode ser avaliado, T0- 

Não há evidencia de tumor primário, T1, T2, T3, T4 – Tamanho crescente e/ou 

extensão local do tumor primário) 

N - N0, N1, N2, N3 (NX- Gânglios linfáticos regionais não podem ser 

avaliados, N0- Ausência de metástase em gânglios linfáticos regionais, N1, N2, 

N3 – Comprometimento crescente dos gânglios linfáticos regionais) 

M - M0, M1 (MX- A presença de metástase à distância não pode ser 

avaliada, M0- Ausência de metástase à distância, M1- Metástase à distância)(34). 

Para termos a certeza do estadio em que se encontra o CE é necessária 

uma abordagem multimodal. A tomografia computadorizada deverá ser usada 

para avaliar a dispersão local em estruturas adjacentes (T4) e para diagnóstico de 

metástases distantes (M1). A ultrasonografia endoscópica é a modalidade de 

escolha para diagnosticar tumores T1 e para detectar nódulos linfáticos regionais 

(N1), a tomografia por emissão de positrões é a mais útil para detectar 

metástases ocultas distantes(33). 
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TRATAMENTOS 

Os tratamentos do CE localizado incluem cirurgia, QT, RT ou a combinação 

destas modalidades. Um tratamento cirúrgico engloba a selecção do doente, 

preparação cuidadosa, avaliação, selecção da melhor abordagem cirúrgica e uso 

de tratamentos complementares, se necessário(32). 

A cirurgia foi sempre considerada a maneira mais efectiva de assegurar o 

controlo regional e local, e a longo termo, a sobrevivência para doentes com 

tumores invasores dentro ou além da submucosa com ou sem envolvimento de 

nódulos linfáticos. No entanto a cirurgia por si só, ou outra modalidade 

isoladamente falha na maioria dos doentes, o que tem levado a combinação de 

abordagens terapêuticas e a questionar a necessidade de intervenção cirúrgica. O 

uso de quimioterapia com ou sem recessão cirúrgica é o regime terapêutico mais 

comum para doentes com AE. Em doentes com esófago de Barrett a vigilância é 

importante, pois se vigiado regularmente pelo seu médico assistente, o 

adenocarcinoma pode ser diagnosticado num estadio menos avançado, tendo 

assim mais probabilidade de cura. As técnicas ablativas podem ser, uma das 

intervenções escolhidas, sendo as mais conhecidas, a terapia fotodinâmica (TFD), 

electrocoagulação, coagulação com plasma de argônio, ablação a laser e ablação 

por rádio-frequência. A TFD é o método mais conhecido que poderá ser usado 

quando o cancro é encontrado num estadio menos avançado ou mesmo quando 

há recidiva. A recessão endoscópica da mucosa (REM) é uma técnica de 

tratamento para tumores limitados à mucosa que fornece uma alternativa à 

esofagectomia, especialmente naqueles doentes considerados de alto risco para 

a intervenção(1). A REM é também utilizada na fase pré-cirurgia para determinar a 

invasão tumoral previamente à recessão cirúrgica(35).  
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A abordagem minimamente invasiva (esofagectomia laparoscópica) tem 

sido aplicada no tratamento de todos os estadios de CE potencialmente 

ressecáveis, contudo a melhor aplicação será nas lesões pré-malignas e na 

doença inicial. No tratamento da doença localizada, tradicionalmente, a cirurgia foi 

sempre considerada o tratamento de eleição, ou seja para carcinomas 

ressecáveis do esófago. As abordagens cirúrgicas compreendem a 

esofagectomia trans-hiatal e a esofagectomia transtorácica(1). 

Quando é utilizada a RT e a QT concomitantemente, estas trabalham em 

complementaridade para se obter o máximo controlo tumoral. A RT controla a 

doença localmente, contudo também poderá ser usada isoladamente, neste caso 

é reservada a doentes sem condições para receberem QT. Quando a RT é 

fornecida a sobrevivência encontrada é de 6-12 meses, e a taxa de sobrevivência 

aos 5 ou mais anos está abaixo dos 10%. A eficácia da RT aplicada 

isoladamente, com intuito curativo é muito limitada, contudo poderá ser uma 

alternativa na abordagem paliativa(36). 

A QT, por sua vez, não controla apenas o desenvolvimento microscópico 

da doença, actua também como sensibilizador da RT, permitindo que a radiação 

seja mais efectiva, localmente. Com a introdução da QT a cura completa com a 

preservação do órgão tem começado a ser uma realidade. A combinação de 

tratamentos (QT, RT e cirurgia) tem sido explorada para minimizar os sintomas 

relacionados com o tumor primário em doentes com doença avançada, para 

alcançar controlo da doença em doentes com cancro localmente avançado, para 

melhorar a sobrevivência e a taxa de cura apenas em doentes com condições 

para remoção completa do tumor(4). 
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Hoje em dia a QRT deverá ser considerada o tratamento padrão para 

cuidar doentes com CE. A sobrevida a longo prazo com uma abordagem 

terapêutica multimodal tem mostrado vantagens em relação ao recurso à RT, 

isoladamente (37). 

A utilização de QRT no período pré-cirurgia, permite identificar quais os 

doentes que apresentam uma boa resposta. Poderá também aumentar a taxa de 

ressecabilidade, diminuindo o estadio do tumor. No entanto o tumor pode-se 

tornar inoperável devido a complicações da QRT. Após a RT a esofagectomia 

poderá ser muito mais complicada devido ao suprimento vascular e drenagem 

linfática comprometida. Em relação à QRT no período pós-cirurgia, alguns 

doentes poderão não necessitar, evitando-se toxicidade desnecessária. No 

entanto a QRT pós-cirurgia poderá evitar a formação de tumores microscópicos 

residuais. Por vezes as complicações pós cirúrgicas poderão impedir a QRT, pois 

a cirurgia pode provocar toxicidade da mucosa gástrica. A existência de um 

número limitado de estudos randomizados, comparando QRT neo-adjuvante com 

QRT adjuvante, dificulta a comparação destas duas abordagens terapêuticas. 

Mais estudos terão de ser feitos para permitir uma melhor análise(38).  

ABORDAGEM NUTRICIONAL 

No momento do diagnóstico, os doentes com CE já se encontram num 

estado de desnutrição considerável, e com o acréscimo dos vários tratamentos, a 

desnutrição agrava-se, piorando ainda mais o estado geral. É de extrema 

importância manter as necessidades nutricionais satisfeitas, antes, durante e após 

o tratamento ou vários tratamentos. O doente irá necessitar de uma quantidade 

específica de energia, proteínas, vitaminas e minerais em função da fase de 
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tratamento em que se encontre. A terapia nutricional em doentes desnutridos tem 

mostrado benefícios, traduzidos numa melhor tolerância aos tratamentos 

médicos, diminuição do número de hospitalizações, melhoria qualidade de vida e 

redução da morbilidade e mortalidade pós-cirúrgica. Contudo, nos doentes 

portadores de CE poderá ser muito difícil manter uma ingestão adequada por 

diversas razões. A progressão do cancro pode dificultar a deglutição de alimentos 

sólidos ou até de líquidos, o doente pode sentir desconforto e dor ao deglutir 

influenciando negativamente a ingestão alimentar(39). 

A maioria dos doentes com CE, acabam por desenvolver caquexia. A 

caquexia é um reflexo da anorexia sustentada, perda de tecido muscular (atrofia 

muscular) e perda de massa gorda causada por uma aporte calórico proteico 

muito diminuído, associado a anemia, hipoalbuminemia, alterações psicológicas e 

consequentemente reduzida qualidade de vida. A caquexia é fruto de uma 

interacção complexa entre o cancro e o hospedeiro. Este processo inclui 

produção de citocinas, mobilização lipídica, indução da proteólise e alterações no 

metabolismo intermediário. Deveremos suspeitar de desnutrição e caquexia em 

doentes com cancro, demonstrando uma perda de peso superior a 5% em relação 

ao peso habitual num período de 6 meses. A prevalência de caquexia aumenta de 

50% para 80% antes da morte e em mais de 20% dos doentes a caquexia é 

mesmo a causa da morte. A caquexia ocorre como o resultado da incapacidade 

de ingestão ou uso dos nutrientes. Poderá estar relacionada com interferências ao 

nível do TGI, como obstruções, má absorção, intervenções cirúrgicas, e 

tratamentos de QT e RT. A maioria dos doentes com CE acaba por desenvolver 

caquexia(40). 
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Nos doentes com cancro é frequente que o tumor produza níveis elevados 

de marcadores inflamatórios. A libertação de citocinas, hormonas catabólicas e 

peptídeos regulatórios aparecem como uma primeira reacção do tecido 

hospedeiro. Em adição as substâncias produzidas nas células tumorais, tais como 

factores tumorais mobilizadores de lípidos e factores indutores de proteólise 

podem acentuar as vias catabólicas, estimular a produção de citocinas e a 

resposta de fase aguda. A reacção inflamatória está envolvida na perda de apetite 

e peso podendo facilitar a progressão tumoral(41), podendo mesmo ocorrer a 

perda de mais de 75% das reservas corporais(42). O sabor e o cheiro poderão ser 

deteriorados devido a certas citocinas (IL-1β e TNF-α), que directamente 

bloqueiam neurotransmissores olfactivos e gustativos. A concentração no plasma 

de TNF-α poderá relacionar-se com alterações gustativas, em particular com a 

sensação de gosto amargo(43). 

Intervenção nutricional durante RT e QT 

Se o doente estiver a fazer QT poderá sentir que a comida não tem o 

mesmo gosto de antigamente, e apresentar efeitos colaterais do tratamento, tais 

como perda de apetite, náuseas, vómitos ou diarreia. Modificações no sabor e 

cheiro são frequentes em doentes com cancro e submetidos a tratamentos de QT 

e RT(5). 

A desnutrição é resultado de eventos multifactoriais, aumentando assim o 

risco de infecções, a toxicidade ao tratamento, custos hospitalares, diminuindo a 

resposta ao tratamento e em consequência deteriorando a qualidade e reduzindo 

a esperança de vida(5, 43). A desnutrição poderá aumentar o risco de 

complicações, mortalidade durante a QT, RT e cirurgia major (43). 
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Se o doente apresentar dificuldades na ingestão de alimentos, existem 

vários métodos para conseguir repor um aporte nutricional adequado. Podem ser 

sugeridas refeições de mais fácil ingestão, alteração de texturas tentando 

minimizar o desconforto. Outra medida será a diminuição do volume das refeições 

e a sua distribuição ao longo do dia (refeições a cada 2 a 3 horas). A 

recomendação de refeições líquidas ou cremosas compostas por batidos de fruta, 

boiões de comida destinada a bebés, gelatinas, gelados e outro tipo de 

sobremesas lácteas são opções viáveis e habitualmente bem aceites e toleradas. 

As dietas orais serão recomendadas conforme o estado físico, considerações 

psicológicas e tolerância individual. Durante algum tempo não será aconselhado o 

consumo de alimentos que poderão ser química e fisicamente abrasivos (ex: 

citrinos, kiwi, morangos, tomate). Comidas delicadas, suaves, com pouca acidez 

são normalmente melhor toleradas. Para aqueles que não são capazes de ingerir 

alimentos sólidos, existem vários suplementos comerciais líquidos/ cremosos que 

poderão fornecer maior densidade calórica (44). O uso destes suplementos poderá 

evitar métodos mais complexos e dispendiosos de nutrição durante o 

internamento do doente(45). Se a deglutição se tornar demasiado difícil, o médico 

em conjunto com o nutricionista, deverá, com o consentimento do doente, instituir 

uma terapia nutricional mais invasiva como a nutrição entérica (NE) por sonda e 

em raras situações recurso a nutrição parentérica (NP), que são dois métodos 

viáveis e eficientes para administrar nutrientes em doentes com cancro que estão 

incapazes de ingerir quantidades adequadas de comida oralmente. Nos doentes 

com cancro e desnutridos, que apresentem toxicidade gastrointestinal, é esperado 

entrave à ingestão oral por um período superior a uma semana. Nestas condições 
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estes doentes beneficiam do recurso à NE, a NP só é utilizada no caso de não ser 

possível o uso de NE. (5). 

A NE deverá iniciar-se para prevenir a desnutrição, ou se é esperado que o 

doente seja incapaz de ingerir a quantidade adequada de alimentos por um 

período de pelo menos sete dias. A NE também deve ser iniciada se houver uma 

ingestão inadequada de alimentos (< 60% das necessidades energéticas totais), 

por um período superior a 10 dias. Fórmulas standards são recomendadas para 

NE. Em doentes caquécticos o uso de moduladores metabólicos como a 

progesterona, esteróides estão recomendados para estimular o apetite, 

prevenindo a perda de peso, atenuando as consequências das alterações 

metabólicas e prevenindo o comprometimento da qualidade de vida. Os 

esteróides devem ser preferencialmente administrados por curtos períodos de 

tempo, apenas quando os benefícios forem maiores que os efeitos adversos. É 

importante ter em consideração o risco de desenvolver trombose, durante a 

terapia com progesterona(41). 

Em relação à NE, esta é indicada por 5-7 dias antes de uma cirurgia e 

durante a RT em doentes com cancro na região gastrointestinal. Está 

demonstrado em vários estudos que o aconselhamento dietético e a utilização de 

suplementos nutricionais orais previnem também a perda de peso e a interrupção 

da RT. Em doentes com CE se houver uma obstrução que interfira com a 

deglutição, ou uma mucosite severa é necessário o uso de sonda para nutrição. A 

mucosite local severa, poderá surgir quando RT é intensiva ou quando existe uma 

combinação de RT e QT. A NE pode ser administrada por sonda nasogástrica, 

por gastrostomia endoscópica percutânea ou por gastrostomia sob orientação 

radiológica. A NE administrada por rotina não é indicada durante altas doses de 
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QT. Nos doentes com cancro a fórmula standard é recomendada para NE, 

contudo nestes doentes a tolerância à glicose pode ser prejudicada, enquanto a 

oxidação lipídica mantêm-se normal, ou aumentada, tornando os lípidos o 

substrato preferido. No entanto poucos estudos foram realizados comparando 

lípidos na forma livre e lípidos contidos em bolsas de nutrição, não encontrando 

claras diferenças na sua eficácia. Além disso nestes estudos utilizaram apenas 

NP. Em NE se os doentes apresentarem saciedade precoce e recusa à toma do 

volume total prescrito, então uma fórmula com elevado teor energético e proteico 

deve ser preferida. Desta forma conseguimos num menor volume uma maior 

concentração calórica/ proteica. Para NE, as recomendações são baseadas nas 

RDA (Recomended Dietary Allowance) e nas AI ( Adequate Intakes). Nos doentes 

com cancro os marcadores de stress oxidativo encontram-se elevados e os níveis 

de antioxidantes estão diminuídos, o aumento das doses de antioxidantes poderá 

ser sugerido, no entanto ainda não existe demonstrações clínicas de benefícios 

de tal suplementação. Em relação aos riscos de nutrir os doentes com cancro 

neste momento não existem evidências que demonstrem que a administração de 

nutrição beneficie o crescimento tumoral(41). 

Quanto à NP é uma forma alternativa de nutrição com indicações muito 

específicas, oferece a oportunidade de aumentar e garantir aporte nutricional em 

doentes com ingestão alimentar inadequada ou quando a NE não é possível, ou 

está contra indicada ou até mesmo quando não é aceite pelo doente. Em doentes 

oncológicos bem nutridos que não tenham passado por uma cirurgia a NP, não é 

recomendada, pois está provado não oferecer nenhuma vantagem e está 

associada ao aumento da morbilidade. No entanto se os doentes desenvolverem 

toxicidade GI devido a RT e QT, o uso a curto prazo de NP é usualmente melhor 



25 

tolerado do que a NE para restaurar a função intestinal e prevenir deterioração 

nutricional(46).  

Por outro lado, não foi encontrado nenhum benefício significativo na taxa 

de sobrevivência, na tolerância ao tratamento, na toxicidade do tratamento e na 

resposta ao tratamento para doentes submetidos a QRT. O uso de NP em 

doentes submetidos a QT, aumenta o risco de infecção, sendo assim é 

necessário um uso criterioso e cuidadoso da de NP nestes doentes(45). 

Terapia nutricional Pré-cirurgia e Pós-cirurgia 

Na prática clínica, existem determinados doentes que estão em risco de 

desenvolver complicações após a cirurgia, nomeadamente, doentes que possuem 

perda de peso substancial de 10-15% em 6 meses, doentes com baixo IMC 

( 18,5kg/m2) ou doentes com actividade inflamatória. Os objectivos da terapia 

nutricional peri-operatória são minimizar o balanço negativo de proteínas, evitar a 

desnutrição, conservar a massa muscular, a imunidade, a função cognitiva e 

melhorar a recuperação pós cirúrgica. O gasto energético de doentes com cancro 

pode ser estimado em 20-25 kcaL/kg/dia para doentes acamados e 25-30 kcaL 

/kg/dia para doentes em ambulatório. Muitos estudos têm demonstrado benefícios 

na utilização de NP, num período de 7-10 dias prévio à cirurgia, com melhoria dos 

resultados clínicos em doentes com desnutrição severa, ou naqueles que não 

conseguem ser adequadamente alimentados oralmente ou por NE. A realização 

de uma cirurgia provoca uma série de reacções de libertação de hormonas de 

stress e mediadores inflamatórios. Esta libertação de mediadores para a 

circulação tem um grande impacto no metabolismo. Estudos recentes 

demonstram que medidas que conduzam à redução do stress cirúrgico podem 

minimizar a resistência à insulina no pós-operatório, possibilitando uma melhor 
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tolerância à alimentação, mas também deixando os doentes recuperarem mais 

rápido. Em doentes que requerem nutrição artificial no pós-operatório, a NE 

deverá ser a primeira escolha ou na impossibilidade a combinação de NE com 

NP. Esta combinação de NE e NP deve ser considerada se mais de 60% das 

necessidades energéticas não podem ser satisfeitas por via entérica, por exemplo 

em casos de existência de fístulas de alto débito ou outro tipo de lesões GI ou em 

doentes com obstrução causada pelo tumor que não permitem a NE. Em 

indivíduos com cancro uma ingestão de proteínas 1,5g/kg do peso corporal ideal 

ou aproximadamente 20% das necessidades energéticas totais é geralmente 

efectiva nas perdas de nitrogénio. A relação proteína/gordura/glicose deve 

aproximar-se de 20/30/50% respectivamente. Actualmente, há uma tendência 

para aumentar a razão glicose/gordura de 50:50 para 60:40 ou mesmo 70:30, 

estas alterações foram feitas devido a efeitos adversos encontrados em doentes 

com razões menores de glicose/gordura. Alguns desses efeitos adversos 

manifestavam-se por dislipidemia, colestase e em alguns doentes com 

progressão para esteatose hepática.(47).  

Vários estudos realizados demonstraram benefícios da terapia nutricional 

quer em doentes levemente desnutridos, moderadamente desnutridos e 

severamente desnutridos. Num estudo realizado por Heys e Ogston, em 2000 

avaliava a prática corrente de terapia nutricional em doentes submetidos a cirurgia 

GI alta. Concluíram que doentes com CE são frequentemente identificados como 

desnutridos no momento do diagnóstico, a passagem por uma cirurgia, piora mais 

a sua situação, necessitando de terapia nutricional e constante monitorização, 

para deste modo tentar evitar a morbilidade associada ao estado de 

desnutrição(48). 
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A colocação de uma sonda de jejunostomia, aquando cirurgia permite ao 

doente uma alimentação precoce no pós-operatório. O uso de NE preserva a 

função intestinal, ajudando o doente a alimentar-se e a conseguir uma melhor 

cicatrização. Quando é colocado uma jejunostomia, o doente é alimentado muito 

mais facilmente, não sendo necessário efectuar um grande esforço para ingerir 

alimentos no pós-operatório. As complicações que poderão surgir, como 

deslocamento da sonda de jejunostomia, distúrbios metabólicos ou efeitos 

colaterais gastrointestinais são algumas das possíveis desvantagens apontadas 

mas de fácil correcção. Lentamente os doentes irão começar a alimentar-se pela 

boca, contudo muito deles continuam com NE durante a noite, uma vez que o que 

conseguem ingerir por via oral é ainda insuficiente para suprir as suas 

necessidades nutricionais(39). 

Intervenção nutricional após esofagectomia 

Após a remoção do esófago, o doente terá de ter alguns cuidados quando 

estiver capaz de ingerir refeições oralmente: mastigar bem os alimentos, ingerir 

pequenas porções de comida e mais frequentemente. Os líquidos deverão ser 

consumidos separadamente da hora das refeições (1 hora antes ou 1 hora depois 

das refeições). Os doentes deverão ser aconselhados a manter-se calmos antes, 

durante e depois das refeições. Alguns doentes poderão apresentar refluxo, este 

pode ser minimizado, evitando a realização de refeições tardias, dormindo com 

duas ou três almofadas, de forma a manter a cabeça com alguma elevação 

(superior a 30º). Sintomas como diarreia, sudorese, descarga intestinal após as 

refeições caracterizam o Síndrome de Dumping. Quando o estômago é usado 

para substituir o esófago, deixa de poder reter alimentos da digestão como fazia 

antes(49). A comida que é ingerida passa muito depressa, para o intestino, 
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provocando estes sintomas depois da refeição. É frequente diagnosticar este 

síndrome em doentes que efectuaram cirurgia gástrica, contudo também é 

observado em doentes com CE, que tenham realizado esofagectomia. Durante a 

cirurgia, depois de removerem a porção do esófago afectado, o estômago é 

esticado até a cavidade do peito para anexar ao restante esófago. O que torna o 

tracto digestivo muito menor, possivelmente provocando mais cedo ou mais tarde 

síndrome de dumping. Alguns cuidados necessários nestes doentes passam pelo 

consumo de hidratos de carbono complexos como grãos integrais, batatas, arroz, 

pão entre outros. Aumento do consumo de gordura na dieta (manteiga, margarina, 

maioneses, óleos vegetais), atrasa o esvaziamento gástrico e previnem o 

desenvolvimento de síndrome de dumping. Também é importante o aumento de 

proteína na dieta. A ingestão de alimentos que contenham proteína como o ovo, 

carne, peixe, leite, queijo. Em relação ao leite, é um alimento pouco tolerado 

nestes doentes, podendo ser substituído por leite sem lactose(50). 

Doente paliativo  

A maioria de doentes com CE é diagnosticada num estadio muito avançado 

e incurável, com poucas hipóteses de sobrevivência(51). O doente com obstrução 

mecânica desenvolve a disfagia, de início para sólidos de maior volume, 

progredindo por vezes até ao ponto de ter dificuldade na deglutição de líquidos e 

da própria saliva. Os doentes com doença irressecável ou não candidatos a 

cirurgia podem ser submetidos a diversas estratégias paliativas de tipo 

endoscópico nas quais o gastrenterologista tem um papel importante. Os 

objectivos são o alívio da disfagia, melhoria do estado nutricional e da qualidade 

de vida. Entre as várias técnicas paliativas, a colocação de prótese assume o 

papel principal pois permite o alívio rápido da disfagia em apenas um 
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procedimento. As próteses metálicas auto expansíveis substituíram rapidamente 

as próteses plásticas, já que necessitam de pouca ou nenhuma dilatação prévia e 

são de introdução mais fácil. Além disso expandem o lúmen obstruído para um 

diâmetro maior (18-23 mm) do que o proporcionado pelas próteses plásticas(52). 

Depois da colocação da prótese esofágica é necessário o doente ser 

informado sobre os cuidados alimentares a ter, pois se não os tiver em 

consideração com facilidade a prótese poderá ficar obstruída com pedaços de 

comida. As refeições deverão ser frequentes e se necessário semi-sólidas ou 

liquidificadas e os doentes são instruídos a mastigar muito bem a comida. As 

comidas deverão ser sempre acompanhadas com molho abundante para facilitar 

a passagem pela prótese. Os doentes quando consumirem pão deverão dar 

preferência ao pão do dia anterior. No consumo de carne terá de ter em atenção 

se a carne é suficientemente tenra, ou se é necessário moer ou liquidificar. 

Depois da refeição, deverá ser consumida uma bebida gaseificada (água ou 

refrigerante) para ajudar a limpar a prótese de algum fragmento de comida que 

fique eventualmente retido. Se a prótese ficar obstruída, o doente deverá ser 

avisado para não entrar em pânico, consumir bebidas gaseificadas, saltar e ingerir 

novamente bebidas gaseificada. Se o bloqueio persistir o doente deverá deslocar-

se a um hospital(53).  

Em doentes paliativos, a NP domiciliar poderá ser recomendada em 

situações excepcionais em doentes com obstrução ou com disfagia total, quando 

é esperado que ocorra mais rapidamente morte por fome e por desnutrição 

severa, do que pela propagação do tumor (46). Em relação à NE, esta não é 

recomendada para doentes na fase paliativa, apenas é recomendada para 
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minimizar a perda de peso em doentes que não se encontrem no estado 

paliativo(41). 

ANÁLISE CRÍTICA 

De acordo com o descrito torna-se evidente a necessidade de uma 

abordagem nutricional atempada, principalmente nestes doentes que são 

propensos à perda de peso involuntária, que numa fase mais avançada conduz a 

estados de caquexia. 

Para contrariar esta perda de peso e consequente desnutrição seria de 

extrema importância existir uma maior sensibilização de enfermeiros/médicos 

para estas questões. Assim seria efectuado o rastreio de risco nutricional 

sistemático no momento da admissão à Clínica de Patologia de Digestivos ou no 

internamento. Os doentes em risco nutricional seriam encaminhados para um 

nutricionista, que se encarregaria de proceder a uma avaliação e implementação 

do melhor apoio nutricional. 

É deveras importante encaminhar atempadamente os doentes às consultas 

de nutrição, quando a desnutrição se encontra num estádio inicial e, quando a 

perda de peso ainda é pequena, muitas das vezes isto não acontece. É muito 

difícil conseguir a recuperação do estado nutricional e consequentemente do peso 

perdido, aumentando assim o quadro de desnutrição e em consequência um 

aumento da morbilidade e mortalidade. Idealmente o doente deveria ser 

acompanhado desde o diagnóstico. 

A avaliação do risco nutricional é um componente importante nos cuidados 

do doente com cancro, contudo esta não é ainda uma prática comum. A 

ferramenta a utilizar para este rastreio deverá ser fácil de utilizar, estandardizada, 
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de rápida aplicação, barata e principalmente fiável na identificação de doentes 

com risco nutricional. 

Em relação aos estudos existentes relativos à terapia nutricional em 

doentes com CE, é necessária mais investigação nesta área, pois as únicas 

orientações encontradas são as da European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN) em NE e NP, em doentes oncológicos não cirúrgicos e as 

orientações da ESPEN em NP na cirurgia. Existe pouca informação específica 

para doentes com CE. 

Em relação à suplementação com ómega 3, ainda não existem estudos 

suficientes que provem, que esta suplementação possa melhorar o estado 

nutricional/função física, os estudos existentes apresentam resultados 

contraditórios. Quanto ao recurso a antioxidantes também não existem evidências 

sólidas que demonstrem o seu benefício. No que respeita à suplementação com 

aminoácidos, em particular com a glutamina os únicos benefícios encontrados 

foram na nutrição peri-cirúrgica. A arginina também deverá ser tida em atenção, 

pois é conhecido a sua capacidade de estimular a função das células T e é 

precursora do óxido nítrico. Estudos recentes mostram que quando a arginina é 

dada com outros nutrientes imunomoduladores, tem a capacidade de reduzir a 

incidência de infecções pós cirúrgicas, e diminuir o tempo de recuperação. No 

entanto mantêm-se controverso o uso de arginina na NE e NP, mais estudos são 

aguardados.  

Em relação às recomendações de alguns investigadores para fornecimento 

de 1g/kg/dia de lípidos, é importante salientar que estas recomendações apenas 

são referentes a trabalhos com emulsões de óleos de soja, sendo os estudos com 
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cadeias longas de triglicerídeos / cadeias médias triglicerídeos mais promissores, 

no entanto ainda não foram encontrados resultados.  

Neste momento não existem dados fiáveis que demonstrem que o uso de 

NE e NP tenham algum efeito ou influência no crescimento do tumor, sendo assim 

o uso destas terapias nutricionais deverão continuar a ser utilizadas. 

Em doentes paliativos, que tenham colocado prótese esofágica é 

fundamental que todos eles, antes de ser dada alta, sejam atempadamente 

informados sobre os cuidados que deverão ter com a sua prótese. Assim evitam-

se complicações futuras, desconforto para o doente e até mesmo situações 

aflitivas. Nestes doentes é difíci l prever a esperança média de vida, deste modo a 

NE perde todo o interesse nestes doentes. Quando já não há hipótese de cura, as 

intervenções para melhoria da qualidade de vida destes doentes são essenciais e 

de extrema importância. 
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CONCLUSÃO 

Sendo o CE uma doença muito agressiva e de diagnóstico frequentemente 

tardio, o seu prognóstico quase sempre é desfavorável. O CE é uma doença que 

tem emergido no Mundo, devido aos hábitos tabágicos, alcoólicos, alimentares ou 

seja, devido a um conjunto de elementos que compõem um estilo de vida menos 

saudável.    

A abordagem nutricional é de grande importância no doente com CE, pois 

um bom estado nutricional irá fazer com que haja maior tolerância ao tratamento, 

menos tempo de hospitalização e melhoria da qualidade de vida que é um factor 

muito importante para qualquer doente. O estado nutricional dos doentes com CE 

pode ser agravado pelos efeitos adversos do tratamento proposto. A QT, RT ou 

cirurgia, afectam os doentes em vários aspectos: deglutição, paladar, náuseas, 

vómitos e anorexia. 

A necessidade destes doentes receberem apoio nutricional é muito visível, 

devendo este ser prestado de forma atempada, regular e individualizada. A 

intervenção deverá ocorrer nas diversas fases da abordagem médica, antes, 

durante e depois do (s) tratamento(s). Os doentes com maior risco nutricional 

deverão ser avaliados regularmente.   

 Ainda é necessária mais investigação acerca do CE e procurar ainda 

melhores métodos para prolongar a sobrevivência e qualidade de vida destes 

doentes. A integração da nutrição como uma terapêutica adjuvante acarreta 

claramente vantagens, sendo de salientar a sua importância no doente 

oncológico, trazendo benefícios para os doentes e para a própria instituição 

através da diminuição dos custos. 
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