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A nutrição é conhecida como um dos fatores de prognóstico para o
bom resultado do transplante de células tronco hematopoiéticas. No atual cenário
da pandemia de COVID-19 a assistência nutricional deve ser mantida, porém,
adaptada em alguns momentos.
Cada serviço está adotando uma particularidade quanto a consultas
presenciais ou não. Desta forma, a orientação da equipe transplantadora e da
comissão de infecção de hospitalar deve ser a premissa respeitada.
Assim a assistência nutricional ao candidato ao TMO neste momento,
deve ser pautada da seguinte maneira.

Cuidados pré e pós TMO
O início ou continuidade da avaliação pré-transplante, será
determinada pela equipe médica. Recomendações da SBTMO indicam que todo
paciente deve ser testado para SARS-COV-2 e os resultados do teste devem ser
negativos antes do início do condicionamento, independentemente dos sintomas
respiratórios superiores presentes.
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Permanece a orientação para que os transplantes não urgentes,
especialmente de doenças não malignas, sejam adiados tanto quanto for
possível. Os casos de urgência para o transplante seguirão as seguintes
orientações:
1.
Pacientes sem sinais clínicos e com teste negativo devem
minimizar o risco de infecção pelo SARS CoV-2 através de isolamento
domiciliar por 14 dias antes do condicionamento. Confirmar PCR
negativo antes de prosseguir com o transplante.
2.
Pacientes com COVID 19 devem ter o transplante postergado
por 3 meses. Se não for possível pelo risco da doença, postergar no
mínimo 21 dias (preferencialmente 28) até o candidato estar
assintomático e ter 2 PCRs negativos com intervalo de 24 horas.
3.
Paciente que teve contato com caso de COVID 19 deve ser
levado em conta o período de incubação máximo do vírus (14 dias).
Qualquer procedimento (mobilização, coleta, condicionamento) deve
ser adiado por 14 dias (preferencialmente 21), e o candidato
monitorizado para aparecimento de sintomas. Confirmar PCR
negativo antes de prosseguir com o transplante.
Diante estas três situações, recomendamos as seguintes condutas.

Avaliação Nutricional: Paciente pediátrico, adulto e idoso

1.
O Conselho Federal de nutricionistas publicou em 18/03/2020,
a Resolução CFN Nº 646, DE 18 DE MARÇO DE 2020 autoriza em
caráter de exceção a assistência nutricional por meio não presencial
até a data de 31/08/2020, respaldando a avaliação pré e
acompanhamento pós, via teleatendimento.
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2.
Em ambas as situações, presencial ou não, faz-se necessário a
aplicação de ferramentas subjetivas de triagem, avaliação
nutricional e hábitos alimentares que atendam a necessidade do seu
serviço neste momento. Adaptadas ao público pediátrico sugerimos:
Strong Kids (População pediátrica geral), SCAN (População oncológica
pediátrica) e Avaliação Subjetiva Global Pediátrica, já validada para o
português.
Ao público adulto
sugerimos: NRS 2002 (Nutritional Risk Screeaning), ASG – PPP (Avalia
ção Subjetiva Global Produzida Pelo Paciente) ou ASG (Avaliação Subj
etiva Global). Em idosos sugerimos: NRS 2002, MAN (Miniavaliação N
utricional), ASG e MUST (Malnutrition Universal Screening Tools).
3.
Mensuração de peso e estatura podem ser realizadas
presencialmente.
4.
Mensuração
de
dobras
e
circunferências
corporais, bioimpedância, dinamometria devem ser discutidas com
equipe e alinhada de acordo com as restrições de contato de cada
serviço determinadas pela equipe comissão de infecção hospitalar.

5.
Seguir as recomendações de cada instituição sobre utilização
de EPI´s e higienização de equipamentos para avaliação
nutricional (balança, estadiômetro, infantômetro,
maca,
fita
métrica, adipômetro e dinamometro.
6.
Realizar levantamento de 1 recordatório alimentar habitual
para cálculo de consumo.
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Terapia Nutricional

Por se tratar de uma população com a ingestão alimentar prejudicada
devido a patologia de base devemos manter uma vigilância constante ao quanto é
consumido. Os parâmetros utilizados para cálculo de necessidades calóricas e
proteicas devem seguir inicialmente os últimos referencias como o Consenso de
Nutrição em Oncologia Pediátrica do INCA e Consenso Brasileiro de Nutrição em
Transplante de Medula Óssea.

a) Terapia nutricional via oral (TNO)

1.
Manter a suplementação via oral usualmente utilizada.
2.
Reforçar a importância da alimentação via oral diversificada,
baseada em refeições que contenham os todos grupos alimentares,
evitando consumo de alimentos ultra processados e priorizando
alimentos in natura e minimamente processados (fontes
de micronutrientes (minerais e vitaminas) e substâncias bioativas (não
nutrientes).
3.
Não indicar “superalimentos”, shots, sucos ou soroterapias por
infusão endovenosa de nutrientes (vitaminas, minerais, aminoácidos,
antioxidantes e outros nutrientes e compostos) como formas de
prevenção ou combate ao coronavírus.

b) Terapia nutricional via enteral (TNE)
1.
Pacientes em uso de TNE devem ser manter a administração
habitual, com reforço sobre as orientações de cuidados de higiene
como o manuseio da dieta, equipo e sonda.
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2.
Pacientes com necessidade de início de TNE para o transplante
devem ter a passagem da sonda programada para o início da
internação do condicionamento.
3.
Pacientes com necessidade passagem de sonda para TNE pós
alta hospitalar, devem ser discutidos com a equipe e planejada
intervenção minimizando a exposição do paciente muitas vezes
seguidas fora de casa.

Cuidados de Segurança Alimentar: Paciente e familiares
1.
Priorizar o consumo de refeições preparadas em casa.
2.
Planejar as refeições que farão parte do cardápio semanal/
quinzenal da residência, evitando assim idas frequentes ao mercado
dos familiares próximos ao paciente.
3.
Ao chegar do mercado higienizar as embalagens de plástico,
papel, metal ou vidro com papel toalha ou um pano limpo com álcool
70°INPM.
4.
Realizar lavagem das mãos em água e sabão antes de qualquer
contato com os alimentos, seja para preparo ou consumo.
5.
Priorizar a compra de frutas e vegetais que estejam no
momento de safra, facilitando a aquisição de produtos com as
características usuais do alimento e sempre que possível de produção
orgânica.
6.
Realizar a higienização de vegetais e frutas com água clorada
(Cloro orgânico ou hipoclorito de sódio), utilizando a concentração
entre 100 a 200 ppm por 15 minutos ou conforme instruções da
embalagem de cada produto.
7.
Evitar estocagem de grandes quantidades de alimentos. Se não
houver um controle sobre a quantidade de comida na residência pode
ocorrer descontrole com a data de validade dos alimentos e criar um
ambiente propício a disseminação de patógenos alimentares.
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8.
Reforçar o consumo de carnes em geral preparadas em
métodos de cocção em no qual o resultado seja uma cor uniforme
identificando
que
o alimento
está
totalmente
cozido,
independentemente do método adotado: grelhar, cozinhar, assar.
9.
Reforçar os cuidados de higiene no preparo das refeições:
Lavagem de mãos, manter as unhas curtas, limpeza frequente do
ambiente em que se realiza o preparo e recolha constante do lixo.
10. Não compartilhar talheres, copos, pratos ou garrafas no
momento das refeições. Realizar a lavagem dos utensílios ao término
da refeição com água e sabão.

Cuidados durante a internação TMO
Avaliação Nutricional
1.
Mensuração de peso e estatura podem realizadas
diariamente pela equipe de enfermagem.
2.
Mensuração
de
dobras
e
circunferências
corporais, bioimpedância, dinamometria devem ser discutidas com
equipe e alinhada de acordo com as restrições de contato de cada
serviço determinadas pela equipe comissão de infecção hospitalar.
3.
Seguir as recomendações de cada instituição sobre utilização
de EPI´s e higienização de equipamentos para avaliação nutricional
(balança, estadiômetro, infantômetro,
maca,
fita
métrica, adipômetro e dinamômetro.
4.
Manter a aplicação de ferramentas subjetivas de triagem e
avaliação nutricional (Já citadas) que atendam a necessidade do seu
serviço neste momento, em até 24 horas depois da admissão
hospitalar e o monitoramento semanal.
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Terapia Nutricional
1.
Na impossibilidade de contato presencial, deve-se manter
contato via telefone ou por videoconferência com paciente e/ou
acompanhante para identificar mudanças no padrão alimentar
ocasionadas
por
sintomas
como: Mucosite,
náuseas, vômitos, alteração de paladar, xerostomia, entre outros.
2.
Orientar manejo nutricional dos sintomas e adaptar padrão
alimentar ofertado de forma que se adapte às necessidades de cada
paciente. Seja através da mudança de consistência, fracionamento,
temperos utilizados, escolha de preparações de preferência do
paciente, utilização de suplementos nutricionais orais para otimização
do aporte energético e proteico.
3.
Relatar
situação
da ingestão
alimentar
e manter contato frequente com equipe médica para determinação
da terapia nutricional adequada precocemente.
4.
Quando necessário o suporte intensivo devido a associação do
COVID-19 ao TCTH, deve-se avaliar a necessidade de utilizar
referências especificas para paciente crítico. Caso paciente não tenha
iniciado TNE, esta tem indicação de início precoce de nutrição enteral
(24 a 48h), minimizando risco de desnutrição.

Cuidados de Segurança Alimentar: Serviço de Nutrição e SCIH

Como toda a intervenção é relacionada ao cuidado do paciente e
à segurança dos profissionais e acompanhantes, é recomendado que sejam
adotadas rotinas seguras nos processos, de forma que evitem à propagação do
vírus:
1.
O Serviço de Nutrição deve atentar à boas práticas no preparo
e manipulação dos alimentos.

Recomendações SBTMO | Especial Covid-19
2.
Sugere-se que os pacientes fiquem internados em isolamento
específico,
recebendo as dietas
orais
em
materiais descartáveis, entregue pela equipe de enfermagem ou
pela equipe de copa, desde que utilizados equipamentos de proteção
(EPI) por todos os profissionais envolvidos no cuidado ao paciente.
3.
Sugere-se sobre a entrega de mamadeiras: Equipe de
nutrição/Lactário: Depositar as mamadeiras em local específico (na
parte de fora do isolamento) e comunicar a equipe de enfermagem
para que sejam distribuídas aos pacientes isolados.
4.
A retirada de mamadeiras de dentro do quarto deve ser feita
pela equipe de enfermagem da assistência direta ao paciente, e
acondicionadas em sacos plásticos em local externo ao
isolamento para posterior recolhimento pela equipe do lactário.
5.
A higienização das mamadeiras e chupetas dos pacientes com
suspeita ou positivo para COVID-19 deve ser realizada, de preferência,
ISOLADAMENTE, evitando fluxo cruzado. Sugere-se desprezar o
conteúdo restante da mamadeira no ralo da pia, remover o resíduo
com escova exclusiva e solução detergente em movimentos circulares,
por dentro e por fora. Proceder com a higienização das mamadeiras,
bicos, chupetas e materiais utilizados seguindo orientações contidas
nas normas de vigilância sanitária.
6.
Após a utilização da escova de higienização de mamadeiras,
emergi-la na solução de hipoclorito 0,02 ppm por 1 hora, deixar
escorrer a solução e secar naturalmente (após secagem, armazenar
em saco plástico identificado para este uso exclusivo).
Vitamina D(VD) e COVID-19
Existem poucos estudos evidenciando associação entre VD e COVID19. Muitos estudos demonstram baixos níveis séricos de VD em idosos e pacientes
com doenças crônicas que, coincidentemente, são os mesmo grupos de risco do
COVID19.
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Não existe um consenso sobre a dose de suplementação, porém o
tratamento dos pacientes com deficiência de VD pode reduzir complicações e
reduzir os dias de permanência em unidades de terapia intensiva.
A VD aumenta a imunidade natural celular parcialmente pela indução
de peptídeos antimicrobianos, incluindo a catelicidina humana LL-37, pela 1,25dihidroxivitamina D e defensinas. As catelicidinas apresentam atividades
antimicrobianas diretas contra um espectro específico de micróbios, incluindo
bactérias gram-positivas e gram-negativas, vírus e fungos. Esses peptídeos do
hospedeiro matam os patógenos invasores, perturbando suas membranas
celulares e ainda neutralizando as atividades biológicas da endotoxina, podendo
ter uma ação importante nos vírus encapsulados (que inclui a família coronavírus).
Além disso, a VD reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias
como fator de necrose tumoral α e interferon γ. A sua suplementação reduz a
expressão de citocinas pró-inflamatórias e aumenta a expressão de citocinas antiinflamatórias por macrófagos, regulando positivamente a proteína quinase
fosfatase 1 ativada por mitogênio e suprimindo a ativação de p38, o que pode ser
uma ação efetiva contra o COVID19.
Ainda não há uma recomendação para suplementação de vitamina D
no tratamento do COVID-19. A melhor prática, no caso, baseia-se em adotar as
doses preconizadas para suplementação em caso de deficiência por todas as
outras causas.
Para o tratamento de deficiência (<20ng/ml) recomenda-se 50.000
UI/semana (7.000 UI/dia) por 6-8 semanas, com dose de manutenção de acordo
com a faixa etária e condições concomitantes, entre 400 à 2.000 UI para adultos e
para idosos 1.000 à 2.000 UI/dia.
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