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RESUMO 

 

Objetivo: Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre a terapia nutricional enteral em pacientes 

pediátricos com câncer. Método: revisão narrativa com busca sistemática de dados nas bases 

PUBMED, MEDLINE, CAPES e SCIELO. Resultados: foram utilizados 26 artigos científicos 

diretamente relacionados ao assunto, 4 de referências relacionadas e 2 capítulos de livros.  

Considerações finais: durante anos a nutrição parenteral foi a terapia nutricional mais utilizada 

em casos de crianças com câncer. No entanto, tal conduta está sendo substituída pelo uso de 

sondas gástricas por serem bem toleradas. Embora a nutrição enteral em crianças com câncer, 

segundo alguns estudos, apresente mais vantagens que a nutrição parenteral, ela ainda tem 

recebido pouca importância dos profissionais dessa área no Brasil. 

 

Descritores: nutrição enteral, sondas, câncer, crianças 

 

INTRODUÇÃO 

Câncer é a principal causa de morte 

em países economicamente desenvolvidos, 

e a segunda em países em 

desenvolvimento
1
. A incidência de casos de 

neoplasias em adultos é maior que em 

crianças, entretanto no Brasil, apresenta-se 

como a terceira causa de morte em 

indivíduos com menos de 14 anos de 

idade
2
.  

Neoplasias da infância apresentam 

diferenças em relação à localização, 

natureza, tipo biológico e de tumor, às quais 

influenciam no estado nutricional de tal 

modo, que em algumas pacientes pode ser 

feito o diagnóstico de desnutrição
3
. Alguns 

trabalhos apontam para um aumento 

progressivo da incidência de tumores nas 

crianças, principalmente a Leucemia 

Linfóide Aguda
4
. 

A desnutrição pode ser provocada 

pelo câncer, independente do seu tipo, 

entretanto portadores de tumores sólidos 

são mais suscetíveis a ela. Em adultos, varia 

de 40% a 80%, enquanto em crianças pode 

variar de 6% a 50%, fato que está 

diretamente ligado à piora na qualidade de 

vida, pela menor resposta ao tratamento
5
. 

Os pacientes neoplásicos que 

realizam quimioterapia dificilmente 

conseguem manter a sua condição 

nutricional dentro dos parâmetros 

considerados normais, isso pode ser 

considerado um problema, tendo em vista 

que esta má condição pode fazer com que o 

paciente não consiga suportar 

adequadamente os efeitos adversos do 

tratamento
6
. Dentre os principais efeitos 

relacionados a este tipo de tratamento, estão 

as alterações no paladar, náuseas, vômitos, 

inflamações nas mucosas e anorexia, além 

de que o próprio tumor pode ocasionar a 

perda de peso pelas alterações metabólicas 

causadas ao organismo do paciente
7,8

. 

 

Importantes trabalhos têm trazido 

informações valiosas a respeito de terapias 

nutricionais em pacientes com câncer, 

sendo a enteral e a parenteral as mais 

comuns e rotineiramente utilizadas
9, 10,11

. 

A utilização da terapia nutricional 

enteral (TNE) por meio das sondas de 

alimentação em pacientes oncológicos 

pediátricos apresentou um aumento 

importante no seu uso na ultima década nos 

países desenvolvidos, reduzindo assim, o 

uso da nutrição parenteral total e seus 

riscos, com bons resultados em relação à 

manutenção do estado nutricional
9
. As 

principais indicações para utilização da 

TNE vão desde pacientes com desnutrição 

leve até casos mais graves, como 
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comprometimento neurológico (disfagias), 

insuficiência respiratória, dentre outros
9,12

.  

 

OBJETIVO 

 

Realizar uma revisão bibliográfica 

sobre o uso da terapia nutricional enteral 

em pacientes pediátricos com câncer. 

 

 

MÉTODO 

 

Revisão narrativa com busca 

sistemática realizada no período de 

dezembro de 2010 a março de 2012, a partir 

das bases de dados online: PUBMED (U. S. 

National Library of Medicine), MEDLINE 

(Literatura internacional em Ciências da 

Saúde, a partir de 1997), CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoa de Nível Superior) e SCIELO 

(Scientific Eletronic em Ciências da Saúde), 

utilizando-se os descritores/descriptors 

(DeCs): nutrição enteral, sondas, câncer,  

crianças, enteral nutrition, tube, câncer e 

children. Foram incluídos artigos originais 

e de revisão, dissertações e teses nos 

idiomas: português, inglês e espanhol. 

Excluídos artigos, monografias, 

dissertações e teses que não se 

correlacionavam com o assunto proposto. 

Foram também pesquisadas as referências 

dos artigos incluídos e em livros. Não 

houve limitação do período de publicação 

dos artigos pesquisados. 

 

RESULTADOS 

 

 A tabela 1 demonstra a quantidade 

de artigos disponíveis nas bases de dados 

pesquisadas. 

 

Tabela 1: Número de artigos de acordo com 

os descritores nas bases de dados 

pesquisadas, dezembro de 2010 a março de 

2012. 

 
 

 Do total de artigos pesquisados, 26 

foram aproveitados por estarem diretamente 

relacionados ao tema, 4 artigos foram 

utilizados provenientes de referências 

relacionadas e 2 capítulos de livros 

adicionais. 

 

SUPORTE NUTRICIONAL 

 

 O suporte nutricional, ou 

intervenção nutricional, deve ser uma 

ferramenta durante o tratamento 

oncológico, com o intuito de melhorar tanto 

a qualidade de vida quanto as condições 

clínicas do paciente com câncer durante o 

tratamento
13

. O suporte nutricional 

individualizado pode prevenir alterações no 

organismo em vários parâmetros, como: 

estado metabólico, composição corporal, 

estado nutricional além de promover a 

qualidade de vida do paciente
14, 15,16

. Para 

isto, geralmente, são utilizadas dietas 

hipercalóricas, de acordo com a faixa etária, 

direcionadas às disfunções orgânicas 

presentes (insuficiência renal, respiratória 

ou hepática)
17

. 

 Para que a criança com câncer 

consiga atingir as metas propostas pelo 

suporte nutricional, algumas medidas se 

fazem necessárias, dentre elas a detecção do 

comprometimento nutricional e a 

adequação da alimentação às reais 

necessidades nutricionais do paciente, além 

de se propor orientações nutricionais a fim 

de minimizar os efeitos colaterais do 

tratamento antineoplásicos
16

. 

 A escolha pela melhor forma de 

terapia nutricional (enteral ou parenteral) 

vai depender de vários fatores, tais como: o 

indivíduo, os hábitos alimentares e a 

procedência.
18,19,20

. 

 

 

RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

De acordo com o estado nutricional 

e o tipo de câncer, a recomendação de 

energia para pacientes eutróficos varia entre 

35 a 50 Kcal/kg/dia e de 1 a 1,5 g/kg/dia de 

proteínas, objetivando a manutenção de 

peso corpóreo
21

. 

 Entretanto em casos de desnutrição, 

com a necessidade aumentada a energia 

varia de 90 a 100 Kcal/kg/dia e 2,5g/kg/dia 

de proteínas para reposição dos estoques 

corporais e para reposição de perdas 40 

Kcal/kg/dia, no caso de perda de peso
22

.  



 

De acordo com a American Cancer 

Society
23

, crianças acometidas de câncer 

necessitam de proteínas, carboidratos, 

gordura, água, vitaminas e minerais, os 

quais podem ser introduzidos por via oral, 

enteral e parenteral. 

 

INDICAÇÕES DE TERAPIA 

NUTRICIONAL 

 

É indicada principalmente quando 

houver risco de desnutrição, ou seja, 

quando a ingestão oral for inadequada para 

prover de dois terços a três quartos das 

necessidades nutricionais diárias ou quando 

o trato gastrointestinal estiver total ou 

parcialmente comprometido ou 

inapetente
24

. 

Mudanças de peso são bons 

indicadores de déficits nutricionais e podem 

ser usados para classificar os pacientes em 

categorias, como: normalmente nutrido, 

levemente ou severamente mal nutrido
25

. 

Em crianças, uma perda de 2 a 3% ou a 

própria parada no crescimento já 

determinam uma situação de risco. Apesar 

disso, o peso não é um bom indicador para 

portadores de câncer que apresentam massa 

tumoral importante. Há fortes indícios de 

que a baixa concentração de albumina 

esteja relacionada a pacientes com câncer, 

outros indicadores podem ser associados, 

como: prega cutânea tricipital e 

subescapular, baixo índice de gordura, 

disfunção intestinal durante 5 dias, dente 

outros
26,16

. 

Recentemente, Garófolo e 

colaboradores (2010)
27

 descreveram os 

resultados obtidos em ensaio clínico 

randomizado realizado com pacientes com 

câncer e desnutrição, guiado por algoritmo 

e observaram que a suplementação oral 

industrializada reduziu o déficit nutricional, 

principalmente em pacientes desnutridos 

leves. Os resultados sugerem que a 

suplemento industrializado por sonda 

favoreceu a recuperação nutricional, 

principalmente com o uso mais prolongado.  

 

TENDÊNCIAS DA TERAPIA 

NUTRICIONAL 

 

 Após quarenta anos de 

investigações sobre os impactos do suporte 

nutricional em pacientes com câncer, 

importantes progressos têm sido feitos no 

que concerne a tecnologia da nutrição 

artificial e no conhecimento do 

metabolismo de pessoas saudáveis e 

doentes, em relação à nutrição enteral e 

parenteral envolvendo pacientes com 

câncer
28,29

. 

 Segundo Lassen e colaboradores 

(2009)
30

, a nutrição enteral é uma estratégia 

essencial para a recuperação pós-operatória 

de pacientes, especialmente entres os 

cirurgiões gastrointestinais. 

 Um estudo recente desenvolvido 

por Edmondson (2007)
31

, discute sobre o 

tipo de administração nutricional (enteral e 

parenteral) em pacientes enfermos, assim 

como sobre a escolha dos seus 

componentes, sugerindo que a eleição do 

tipo de administração, a quantidade e a os 

componentes da terapia nutricional, deve 

ser levados em consideração a partir da 

doença específica do paciente. 

Um outro recente trabalho 

publicado por Jones e colaboradores 

(2010)
32

, fez um estudo randomizado 

comparando as duas formas de suporte 

nutricional (enteral e parenteral) em 

crianças e jovens com câncer submetidos a 

quimioterapia, concluindo que não há 

evidências suficientes da eficiência de um 

tipo de terapia nutricional sobre outro, 

sugerindo que mais pesquisas devem ser 

realizadas nesta área. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da complexidade e da 

enorme quantidade de informações acerca 

da TNE em pacientes pediátricos com 

câncer, este artigo de revisão ressalta o 

tema e a necessidade de se aprofundar mais 

no conhecimento de tal assunto. Estudos 

avaliando novas propostas no tratamento da 

desnutrição são importantes, visto seu 

impacto na tolerância ao tratamento, na 

resposta à quimioterapia e no tempo de 

sobrevida. 
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Objective: to do a review about the enteral nutritional therapy in pediatric pacients with cancer. 

Methods: narrative review with systematic search in data-base PUBMED, MEDLINE, CAPES 

and SCIELO. Results: were used 26 scientific articles directly related about theme, 4 related 

references and 2 book chapters. Final considerations: for years the parenteral nutrition was the 

nutritional therapy principal in children cancer cases. However, this way has been replaced for 

tubes, to be best tolerated. Although the enteral nutrition in children with cancer, according 

some works, have more advantage than parenteral nutrition, it even has been less importance of 

the professionals this area in Brazil. 

 

Key words: enteral nutrition, tubes, cancer, children 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

1. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Geneva: World 

Health Organization; 2008. 

2. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. Instituto Nacional de 

Câncer. Ações de Enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração 

ensino-serviço. Rio de Janeiro: INCA; 2002. 

3. Boente PC, Brandão MR, Aguiar ER, Sampaio C. Terapia nutricional em pacientes 

oncológicos. Rev Bras Nutr Clin. 1997; 12(2):49-54. 

4. Cagnin ERG, Liston NM. Representação social da criança sobre o câncer, Giselle Dupas. 

Rev Esc Enferm USP 2004; 38(1):51-60. 

5. Silva BD, Pires MMS, Nssar SM. Câncer Pediátrico: análise de um registro hospitalar. J. 

Pediatri. 2002;78(5):409-14. 

6. Malzyer A, Caponero R. Consequências nutricionais do tratamento quimioterápico. In: Dan 

LW, editor. Dieta, nutrição e câncer. São Paulo:Atheneu;2004. p.399-405. 

7. Mosby TT, Barr RD, Pencharz PB. Nutritional assessment of children with cancer. J Pediatr 

Oncol Nurs. 2009;26:186-97. 

8. Sala A, Pencharz P, Barr RD. Children, cancer, and nutrition – a dynamic triangle in review. 

Cancer. 2004;100:677-87. 

9. Garófolo A. Diretrizes para terapia nutricional em crianças com câncer em situação crítica. 

Revista de Nutrição 2005; 18(4):513-27. 

10. Garófolo A. Terapia nutricional em pacientes oncológicos pediátricos: revisão da literatura. 

Prática Hospitalar , v. 59, p. 93-100, 2008. 

11. Garófolo A. A Avaliação da eficiência da nutrição parenteral quanto à oferta de energia em 

pacientes oncológicos pediátricos. Rev. Nutr. 2007; 20(2):181-90. 27. 

12. ASPEN. Board of Directors and The Clinical Guidelines Task Force. Guidelines for the use 

of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric patients. JPEN. 2002; 26(1 Suppl): 

15A-1385A, 26(2):144. 

13. Machry RV, Susin CF, Barros RC, Lago LD. Desnutrição em pacientes com câncer 

avançado: uma revisão com abordagem para o clínico. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 

55 (3): 296-301, jul.-set. 2011. 



14. Koutkia PD, Apovian CM, Blackburn GL. Nutrition support. In: Berger AM, Portenoy RK, 

Weissmann DE. Principles & practice of palliative care & supportive oncology. 2 ed. 

Philadelphia: Lippincott Willians & Wilkings; 2002. p. 933-55. 

15. Younes RN, Noguchi Y. Pathophysiology of cancer cachexia. Rev Hosp Clin Fac Med. 

2000;55(5):181-93. 

16. Garófolo A, Lopez FA, Petrilli AS. Terapia nutricional em oncologia pediátrica. Pediatr 

Mod. 2001; 37(9): 413-27. 

17. Sapolnik R. Suporte de terapia intensiva no paciente oncológico. Jornal de Pediatria - 

Vol.79, Supl.2, 2003. 

18. Fernández-Roldán AC. Nutrición en el paciente terminal. Punto de vista ético. Nutr Hosp. 

2005;20(2):88-92. 

19. Sandstead HH. A point of view: nutrition and care of terminally ill patients. Am J Clin Nutr. 

1990;52:767-69. 

20. Corrêa PH, Shibuya E. Administração da Terapia nutricional em cuidados paliativos. Rev 

Bras Cancerol. 2007;53(3):317-23. 

21. Escott-Stump S. Nutrição Relacionada ao Diagnóstico e Tratamento. 4.ed. São paulo: 

Manole, 1999. P. 471-797. 

22. Pencharz PB. Aggressive oral, enteral or parenteral nutrition: prescriptive decisions in 

children with cancer. Int J Cancer. 1998, 11:73S-75S. 

23. American Cancer Society. Nutrition for Children with Cancer. 2011. 

24. Waitzberg DL. Câncer. In: Waitzberg DL. Nutrição Oral, Enteral e Parenteral na Prática 

Clínica. São Paulo: Atheneu, 2001. p. 1381-1393. 

25. Nitenberg G, Raynard B. Nutritional support of the cancer patient: issues and dilemmas. Crit 

Rev Oncol Hematol. 2000; 34: 137-168. 

26. Delmore G. Assessment of nutritional status in cancer patients: widely neglected? Support 

Care Cancer 1997;5(5):376–80. 

27. Garófolo A., Maia PS, Petrilli AS, Ancona-Lopez F, Resultados da implantação de um 

algoritmo para terapia nutricional enteral em crianças e adolescentes com cancer. Rev. Nutr., 

Campinas, 23(5):715-730, set./out., 2010. 

28. Schwartz GF, Green HL, Bendon ML, Graham 3rd WP, Blakemore WS. Combined 

parenteral hyperalimentation and chemotherapy in the treatment of disseminated solid 

tumors. Am J Surg 1971 Feb;121(2):169-73. 

29. Bozzetti F. Nutritional support in oncologic patients: Where we are and where we are going. 

Clinical Nutrition 30 (2011) 714-717. 

30. Lassen K, Soop M, Nygren J, Cox PB, Hendry PO, Spies C, et al. Enhanced Recovery After 

Surgery (ERAS) group. Consensus review of optimal perioperative care in colorectal 

surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) group recommendations. Arch Surg 

2009 Oct;144(10):961-9. 

31. Edmondson WC. Nutritional support in critical care: an update. Continuing Education in 

Anaesthesia, Critical Care & Pain j Volume 7 Number 6 2007, 199-202. 
32. Jones L, Watling RM, Wikins S, Pizer B. Nutritional support in children and young people 

with cancer undergoing chemotherapy. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(7):CD003298. 

 

 

 
Endereço para correspondência 

Centros de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/UEPA. Trav. Perebebuí, 2623. Fone: (91)3276-2500 

domingues100@yahoo.com.br 

 

Instituto de Ciências Biológicas – ICB/UFPA. Rua Augusto Corrêa, 01 – Guamá. CEP: 66075-110. Fone: 

(91)3201-7741 

nelsonabrahao@yahoo.com.br 

 

 
Recebido em 24.06.2011 – Aprovado em 19.09.2011 

mailto:domingues100@yahoo.com.br
mailto:nelsonabrahao@yahoo.com.br

