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SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ORAIS NA DOENÇA ONCOLÓGICA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

TIPOS DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ORAIS

 
 

EFEITOS SECUNDÁRIOS DO TRATAMENTO 

A Intervenção Nutricional precoce e adequada, de acordo com as 
necessidades individuais, melhora a resposta e tolerância ao tratamento, 
ajuda no controlo dos sintomas e tem efeitos positivos na função imunitária.  
 
A suplementação oral pode ser indicada sempre que não sejam atingidas as 
necessidades nutricionais através da dieta convencional. 
 
Os suplementos não devem substituir as refeições, servem sim para 
complementar a dieta, pelo que devem ser ingeridas de acordo com as 
necessidades nutricionais individuais tendo em conta a tolerância à dieta 
convencional. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Os tratamentos médicos podem provocar efeitos secundários com influência na ingestão e tolerância 
alimentar como: anemia, náuseas, vómitos, perda de peso, diarreia, obstipação, mucosite (inflamação da 
mucosa de revestimento do tubo digestivo), estomatite (inflamações da cavidade bucal ou lábios), 
odinofagia (deglutição dolorosa), disgeusia (distorção do paladar/sabor metálico) e xerostomia (secura da 
boca), contribuindo para a perda de peso e agravamento do estado nutricional. 
  
  
  
  
  
  

Líquido 
Caracterização: Suplemento completo com 
enriquecimentos proteico e/ou calórico e com 
sabores adaptados à sintomatologia / tolerância. 
Volumes: 125ml e 200ml. 
Sabores: fruta e misturas de frutas, café, 
cappuccino, baunilha, chocolate, avelã, praliné e 
caramelo.   
Especificidades: sem glúten / sem lactose / sem 
açúcar simples. 
Recomendação: Consumir de preferência frio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creme 
Caracterização: Suplemento completo com 
enriquecimentos proteico e/ou calórico de 
consistência cremosa. 
Volumes: 125g e 150g. 
Sabores: fruta e misturas de frutas, café, baunilha, 
chocolate e praliné.  
Especificidades: sem glúten, sem lactose e sem 
açúcar simples. 
Sugestão: Podem ser adicionadas frutas frescas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modular 
Caracterização: Suplemento em pó, sem sabor, que fornece um único nutriente (proteína ou hidrato de 
carbono). Serve para enriquecimento proteico ou calórico, podendo ser acrescentado a líquidos como 
água, chá/infusões, leite, bebidas vegetais, sumos naturais ou a preparações como sopas, cremes, 
sobremesas, gelados, sem que haja aumento do volume da refeição nem alteração do paladar. 
Embalagem: 335g, 400g e 500g. 
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