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RESUMO 

 

AFONSO, Wanélia Vieira. Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em 

Pediatria. Um estudo multicêntrico de base hospitalar. Rio de Janeiro. 2020. Tese 

(Doutorado em Ciências Nutricionais) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2020.  

 

 

O estado nutricional (EN) é condição clínica modificável para o sucesso do tratamento 

do câncer infantil e pode influenciar as perspectivas de sobrevivência. O objetivo foi 

avaliar a prevalência de inadequação do EN em crianças e adolescentes com neoplasia 

maligna durante a internação hospitalar e sua relação com desfechos clínicos. Trata-se 

de um estudo longitudinal, multicêntrico de base hospitalar em crianças e adolescentes 

de 2 a 18 anos, em tratamento vigente e hospitalizados nos centros de referência 

oncológico pediátrico, entre março de 2018 a agosto de 2019. Foram coletadas medidas 

antropométricas de peso e estatura e composição corporal, aplicado questionário de 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) em até 48 horas da admissão, dados 

clínicos, sociodemográficos, reinternações e óbito. Os desfechos de interesse foram: 

inadequação do EN; variação dos índices antropométricos e medidas de composição 

corporal. Para o desempenho da ANSG foram: reinternação em até 30 dias, tempo de 

internação e óbito em até 60 dias pós-alta. As análises estatísticas incluíram o teste  

Shapiro-Wilk para normalidade das distribuições das variáveis e teste exato de Fisher 

para associação entre as variáveis categóricas. Na regressão logística foram estimadas 

as odds ratio com os fatores de exposição e intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Estimou-se sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo e negativo e a 

acurácia para os desfechos clínicos da ANSG frente à avaliação antropométrica. A 

curva de Kaplan Meier e o test de log rank foram utilizados para avaliar a sobrevida. A 

análise de regressão multivariada de Cox foi realizada para identificar os preditores 

independentes para a sobrevida em 60 dias e reinternação em 30 dias. Adotou-se uma 

significância de 5% para todos os testes. Utilizou-se o pacote estatístico SPSS for 

windows  26.0. Participaram 723 pacientes de 13 instituições do Brasil, a média de 

idade foi de 9,4 ±4,9 anos, as leucemias/linfomas foram os tipos de câncer mais 

prevalentes com 61,8% (n=447), a ANSG identificou 36,2% (n=262) de desnutrição 

moderada/grave e o índice de massa corporal/idade 11,9% (n=83) de magreza/magreza  
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acentuada e 24,3% (n=169) de sobrepeso/obesidade. A ANSG apresentou sensibilidade 

de 83,5% para magreza/magreza acentuada, especificidade de 69,5% e acurácia de 

72,1%. Pela desnutrição grave/moderada da ANSG observou-se um risco quase duas 

vezes maior de óbito. Na análise de regressão multivariada de Cox, a ANSG grave 

(RR= 8,44; 95% IC: 3,35-21,3; p< 0,001) e a Região Norte (RR=11,9; 95% IC: 3,34-

42,7; p= 0,001) foram preditores significativos independentes associados ao menor 

tempo de sobrevida em 60 dias. A Região Norte (RR=5,77; 95% IC: 1,29-25,8; p = 

0,021), Nordeste (RR=1,46; 95% IC: 1,01-2,11; p = 0,041), Centro-Oeste (RR= 0,43; 

95% IC: 0,20-0,95; p = 0,036), faixa etária de 10 a 18 anos (RR= 0,65; 95% IC: 0,45-

0,94; p = 0,022) e neoplasia hematológica (RR=1,52;  95% IC: 1,10-2,10; p = 0,011) 

foram preditores significativos independentes para reinternação em 30 dias.  A 

prevalência de desnutrição pela ANSG foi expressiva podendo predizer mortalidade, e 

sua utilização deve ser incorporados na prática clínica. É recomendável estudos mais 

abrangentes com foco na assistência nutricional nas diferentes Regiões do país.      

 

Palavras Chaves: Estado nutricional; crianças; adolescentes; neoplasias, inquéritos 

epidemiológicos. 
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ABSTRACT 

 

AFONSO, Wanélia Vieira. Brazilian Survey of Oncological Nutrition in Pediatrics. 

A hospital-based multicenter study. Rio de Janeiro. 2020. Thesis (PhD degree in 

Nutritional Sciences) – Instituto de Nutrição Josué de Castro, Federal University of Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro. 2020. 

 

 

Nutritional status (NS) is a modifiable clinical condition for successful treatment of 

childhood cancer and can influence the prospects for survival. The objective was to 

evaluate the prevalence of NS inadequacy in children and adolescents with malignancy 

during hospitalization and its relationship with clinical outcomes. This is a longitudinal, 

multicenter, hospital-based study in children and adolescents aged 2 to 18 years, in 

current treatment and hospitalized in pediatric oncology reference centers, between 

March 2018 and August 2019. Anthropometric measurements of weight and height and 

body composition, a Subjective Global Nutritional Assessment (SGNA) questionnaire 

applied within 48 hours of admission, clinical, sociodemographic data, readmissions 

and death. The outcomes of interest were: EN inadequacy; variation in anthropometric 

indices and body composition measures. For the performance of SGNA were: 

readmission within 30 days, length of hospital stay and death within 60 days after 

discharge. Statistical analyzes included the Shapiro-Wilk test for normality of variable 

distributions and Fisher's exact test for association between categorical variables. In 

logistic regression, odds ratios were estimated with exposure factors and 95% 

confidence intervals (CI). Sensitivity and specificity, positive and negative predictive 

value and accuracy for the clinical outcomes of the SGNA in relation to anthropometric 

assessment were estimated. The Kaplan Meier curve and the log rank test were used to 

assess survival. Cox's multivariate regression analysis was performed to identify 

independent predictors for 60-day survival and 30-day readmission. A significance of 

5% was adopted for all tests. The statistical package SPSS for windows 26.0 was used. 

723 patients from 13 institutions in Brazil participated, the average age was 9.4 ± 4.9 

years, leukemias / lymphomas were the most prevalent types of cancer with 61.8% (n = 

447), SGNA identified 36.2% (n = 262) of moderate / severe malnutrition and the body 

mass / age index 11.9% (n = 83) of marked thinness / thinness and 24.3% (n = 169) of 

overweight / obesity. The SGNA showed a sensitivity of 83.5% for thinness / marked 

thinness, specificity of 69.5% and accuracy of 72.1%. Due to the severe / moderate 

malnutrition of SGNA, an almost twice as high risk of death was observed. In Cox's 

multivariate regression analysis, severe SGNA (RR = 8.44; 95% CI: 3.35-21.3; p 

<0.001) and the North Region (RR = 11.9; 95% CI: 3.34-42.7; p = 0.001) were 

significant independent predictors associated with shorter survival time in 60 days. The 

North Region (RR = 5.77; 95% CI: 1.29-25.8; p = 0.021), Northeast (RR = 1.46; 95% 

CI: 1.01-2.11; p = 0.041) , Midwest (RR = 0.43; 95% CI: 0.20-0.95; p = 0.036), age 

range 10 to 18 years (RR = 0.65; 95% CI: 0.45-0.94; p = 0.022) and haematological 

neoplasia (RR = 1.52; 95% CI, 1.10-2.10; p = 0.011) were significant independent 

predictors for readmission in 30 days. The prevalence of malnutrition by SGNA 

wassignificant and can predict mortality, and its use should be incorporated into clinical  
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practice. More comprehensive studies focusing on nutritional assistance in different 

regions of the country are recommended.  

 

Keywords: Nutritional status; children; adolescents; neoplasms, epidemiological 

surveys. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Um número cada vez maior de crianças tem alcançado a cura do câncer devido 

aos significativos avanços na medicina moderna, e a nutrição adequada desempenha um 

papel relevante na oncologia pediátrica, pois é capaz de influenciar diretamente o 

sucesso do tratamento e a sobrevida. 

A alteração do estado nutricional (EN) pode aparecer a qualquer momento da 

doença, é quase inevitável e ocorre de forma gradual. Em algumas Regiões geográficas, 

esta inadequação nutricional precede o diagnóstico da neoplasia. Mas é após o início da 

terapia antineoplásica que se identifica a maior incidência dessas alterações nutricionais. 

O cuidado nutricional na infância é de grande importância para o adequado 

crescimento nesta fase da vida. É primordial para desenvolvimento físico no futuro, na 

proteção das doenças crônicas à longo prazo,  como  também para desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional da criança e do adolescente. Diante de uma doença grave 

como o câncer, o cuidado nutricional infantil torna-se ainda mais importante, devido as 

várias demandas orgânicas que ocorrem neste momento. 

Diversas modificações no metabolismo de macronutrientes podem levar à perda 

de peso e de massa muscular e adiposa. Além disso, quando associado à ingestão 

inadequada de nutrientes e às condições clínicas, ocasionam um cenário desfavorável ao 

prognóstico que resulta em desfechos negativos. Identificar precocemente qualquer 

risco nutricional em pacientes pediátricos com câncer permite que estratégias de 

intervenções nutricionais sejam instituídas e os agravos nutricionais possam ser 

evitados, assim como, as repercussões por ele ocasionado. 

Esta pesquisa é fruto das inquietações da vivência na prática do cuidado 

nutricional em oncologia pediátrica, e na busca de método de AN capaz de predizer a 

condição nutricional desses pacientes de forma mais abrangente. Ao longo dos últimos 

20 anos de atuação profissional, em diferentes centros de assistência em oncologia 

pediátrica, foram várias dificuldades enfrentadas para aprimorar a assistência nutricional 

às crianças com câncer. Desde 2012, passei a integrar o quadro funcional do maior 

centro de tratamento do câncer infantil do Rio de Janeiro, o INCA (Instituto Nacional de 

Câncer) e assim, surge a oportunidade de atuar em pesquisas com o objetivo de 

aprimorar a assistência nutricional à criança e ao adolescente com câncer na prática 

clínica. 
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O Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria (IBNOPe) vem em 

momento oportuno, atender a necessidade  de completar dados sobre os inquéritos em 

pacientes com câncer no Brasil, já desenvolvidos na população adulta e idosa. A 

realização desta pesquisa foi possível pois contou com renomadas instituições para 

desenho de sua metodologia e execução.  

O estudo foi conduzido pelo serviço de nutrição do INCA, que é um órgão 

auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação de ações integradas 

de prevenção e combate ao câncer no Brasil. Dentre essas, inclui a assistência médico-

hospitalar prestada gratuitamente aos pacientes com câncer, como parte dos serviços 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, do qual tenho a honra de integrar a equipe 

assistencial na área de pediatria.  

Além disso, o desenvolvimento do estudo foi viabilizado por meio de valiosa 

parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ, que com sua excelência no 

ensino e pesquisa, vem proporcionando e incentivando à formação e qualificação 

profissional e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas com baseadas 

evidências cientificas. Além da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, que tem 

como finalidade promover e estimular o conhecimento na área de nutrição oncológica. 

Desta forma, o IBNOPe, foi idealizado com objetivo de investigar a prevalência 

de desnutrição em crianças e adolescentes com câncer no Brasil, utilizando diferentes 

métodos clássicos de AN como a antropometria e as medidas de composição corporal, 

associado a um instrumento de avaliação nutricional subjetiva reconhecido por ser 

robusto e estruturado para uso na prática clínica.  

O estudo foi realizado em 13 centros de referência para o tratamento de câncer 

infantil que representou as 5 macrorregiões do Brasil. Foram avaliadas um total de 723 

pacientes. Os resultados da presente tese são apresentados na forma de três manuscritos 

que tratam da prevalência do estado nutricional e da sua associação aos desfechos 

clínicos, como tempo de internação hospitalar, reinternações e óbito. 

O manuscrito 1 apresenta resultados referente ao estado nutricional de crianças e 

adolescentes com neoplasia maligna nas diferentes Regiões do Brasil.  O manuscrito 2 

aborda o desempenho do instrumento de ANSG  em crianças com neoplasia maligna 

hospitalizada de acordo com o tempo de internação, as reinternações e óbito, e o 

manuscrito 3 trata da associação entre estado nutricional na admissão hospitalar  e 

desfechos clínicos (reinternação em 30 dias  e sobrevida em 60 dias). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um importante problema de saúde pública e considerado a principal 

causa de morte por doenças em todo o mundo (GLOBAL BURDEN OF DISEASE 

CANCER COLLABORATION, 2019). A estimativa mais recente aponta que em 2018, 

ocorreram mais de 18 milhões de casos novos de câncer (BRAY, et al., 2018; SIEGEL; 

MILLER; JEMAL, 2020).  Nas próximas décadas, até 2025 é esperado um aumento de 

mais de 20 milhões de casos novos (WORLD CANCER REPORTER, 2014). Em 

crianças, a incidência global vem aumentando, na faixa etária de 0 a 14 anos, quase 400 

mil casos são estimados mundialmente, e mais de 90% desta incidência ocorre em 

países de baixa e média renda (RODRIGO GALINDEZ et al., 2015; WARD et al., 

2019).  

No Brasil, segundo a estimativa do INCA para cada ano do triênio 2020 – 2022, 

são esperados para o público infantojuvenil, 8.460 casos novos neste período. Esses 

dados destacam que a estimativa esperada entre os sexos, em crianças, será diferente 

entre as Regiões. No sexo masculino o câncer infantojuvenil será mais frequente na 

Região Sudeste, seguido pelas Regiões Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. No sexo 

feminino, a frequência será maior na Região Sul, seguido pelas Regiões Sudeste, 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

O câncer infantojuvenil é visto como raro e representa cerca de 1 a 4% de todos 

os tumores malignos que ocorre na faixa etária entre 0 e 19 anos (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER 2019; SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2020). É considerado a 

principal causa de morte por doença no mundo na faixa etária de 0 a 14 anos 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

2019). Os fatores de risco para desenvolvimento de câncer infantojuvenil são pouco 

estabelecidos e necessitam de maiores evidências científicas, uma vez que não possuem 

a mesma relação dos fatores ambientais com a doença, já amplamente conhecida na 

população adulta. Na criança, o diagnóstico precoce é a principal forma de intervenção 

que permite influenciar de maneira positiva o prognóstico e reduzir a morbidade e 

mortalidade pela doença, com terapias menos agressivas e maior possibilidade de cura 

(SMITH et al., 2014; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

É evidente os avanços no diagnóstico, tratamento e sobrevida que vem 

ocorrendo nos últimos anos na oncologia pediátrica. Em países desenvolvidos, a 

sobrevida global em 5 anos era de 25%, e atualmente ultrapassa os 90% conforme o tipo 
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de tumor (WARD et al., 2014, HOWLADER et al., 2017). Cenário diferente se observa 

em países de baixa e média renda, onde a sobrevida global está abaixo de 10% (LADAS 

et al., 2019). No Brasil, a sobrevida global em 5 anos estimada para todas as neoplasias 

em crianças e adolescente passou de 5% na década de 70 para 64%, variando entre 50% 

da Região Norte até 75% na Região Sul (INCA, 2016).  

Certamente, parte da evolução no tratamento do câncer está relacionada a 

relevância da nutrição dentro da oncologia pediátrica (BARR& LADAS, 2020). O EN é 

considerado condição clínica esencial para o sucesso da terapia e tem sido associado 

com atrasos no tratamento, maior toxicidade à quimioterapia, aumento de infecções e 

pior qualidade de vida (BRINSKMA et al., 2012). Reconhecido como uma condição 

clínica modificável, a alteração do EN pode influenciar nos desfechos clínicos, no 

prognóstico da doença maligna e nas perspectivas de sobrevivência (SALA et al., 2012).  

Em geral, dados da prevalência de desnutrição em crianças com câncer é 

bastante variada, cerca de 8 a 60% apresentam algum comprometimento nutricional no 

momento do diagnóstico (SRIVASTAVA et al., 2015; VIANI et al., 2020). No Brasil, 

dados de um único estudo realizado na região Sudeste, mostra uma taxa de desnutrição 

em torno de 21% (LEMOS; DE OLIVEIRA; CARAN, 2014). O sobrepeso e obesidade 

estão presentes em 8,6 a 14,8% respectivamente, das crianças e adolescente com câncer 

no momento do diagnóstico (CO-REYES et al., 2012).  

A variabilidade da prevalência ocorre, pois a avaliação nutricional (AN) nestes 

pacientes é um grande desafio, visto que os métodos objetivos (antropométricos) 

normalmente utilizados para diagnóstico nutricional na faixa etária pediátrica, como os 

recomendados pelo World Health Organization (WHO 2006, DE ONIS et al., 2007), 

embora válidos e úteis, apresentam limitações na prática clínica, principalmente diante 

da cronicidade de uma doença (SECKER; JEEJEEBHOY, 2007), logo, podem não 

serem adequados para crianças com câncer (SALA et al., 2012) .  

Por outro lado, não existem métodos exclusivos, tampouco uniformes, de AN 

recomendados para estes pacientes. Com frequência e pela praticidade clínica, o IMC/I 

é bastante utilizado, entretanto, quando outros instrumentos de AN são utilizados, como 

a medida de composição corporal por antropometria,  observa-se que o uso isolado do 

IMC tende a subestimar a desnutrição destes pacientes (BARR et al., 2011; 

BRINKSMA et al., 2012; LEMOS; DE OLIVEIRA; CARAN, 2014). Segundo Sala et 

al (2012), métodos de AN que utilizam o peso corporal tem o uso contestável em 

pacientes pediátricos com câncer, pois em alguns casos as massas tumorais podem 
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chegar a 10 % do peso corporal, e enviesar a estimativa e magnitude da desnutrição. 

Observação semelhante foi descrita por Orgel et al, (2018)  em estudo com  

adolescentes no momento do diagnóstico de leucemia, ao comparar a composição 

corporal realizada por meio da absortometria de raio-X de dupla energia e o IMC/I,  

demonstrou que a relação peso e estatura não refletia a real condição nutricional dos 

pacientes com obesidade sarcopênica.     

Diante disso, a AN por meio de medida de perímetro do braço, tem sido bastante 

recomendado na prática, como critério de diagnóstico nutricional nestes pacientes 

(LADAS et al., 2006; INIESTA et al., 2019; BARR & LADAS, 2020), entretanto, sua 

utilização ainda não faz parte da rotina na assistência clínica da oncologia pediátrica em 

algumas instituições (CO-REYES et al., 2012; PULOBOK et al., 2017).  

A maioria dos estudos que avalia o impacto da alteração no EN sobre os 

resultados clínicos são baseados na AN no momento do diagnóstico (ROGERS et al., 

2014). Sabe-se que ao longo do tratamento do câncer a alteração do estado nutricional 

tende a se agravar, como demonstrou um estudo de coorte em 2013, onde a incidência 

cumulativa de desnutrição, avaliada pelo IMC/I, aumentou de 5,8% ao diagnóstico, para 

22% após 30 dias de tratamento, 36% após 60 dias e finalmente 47% ao término da 

terapia (ZIMMERMANN et al., 2013).  

Assim como em indivíduos adultos, os estudos mostram na população 

infantojuvenil, que tanto a desnutrição como o excesso de peso podem cursar com 

resultados desfavoráveis na taxa de sobrevida (ORGEL et al., 2016;  INIESTA et al., 

2019; RASMY & SOROUR, 2020), e acredita-se que muito provavelmente a variação 

na composição corporal de tecido muscular e adiposo exerçam influência no volume de 

distribuição da quimioterapia modificando a depuração dos fármacos na circulação 

sistêmica  (YPI et al., 2015), entretanto esta é uma área ainda pouco explorada. 

Vale destacar que além da possível alteração na composição corpórea,  pacientes 

pediátricos com câncer apresentam  diversas características que são peculiares tais 

como: alterações metabólicas, grandes volumes de massas tumorais, edema devido altas 

doses de corticosteróides por período prolongado, além de efeitos colaterais da terapia 

antineoplásica, principalmente aqueles que afetam o trato gastrointestinal como 

mucosites, hiporexia, náuseas, vômitos e diarréia. Todos são condições clínicas, 

próprias da doença e da agressividade da terapia, mais que comprometem o EN, e onde 

o diagnóstico nutricional pela AN baseada exclusivamente em medidas antropométricas 

podem falhar (BARR et al., 2011; SALA et al., 2012).   
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Sem dúvida, que na prática, é necessário um método de AN mais amplo e que 

englobe e integre diversas variáveis nutricionais, que leve em consideração fatores não 

nutricionais da má nutrição, e permita a identificação das alterações no EN de pacientes 

pediátricos com câncer com maior precisão a fim de proporcionar melhor assistência 

nutricional destes pacientes (MAHDAVI; SAFAIYAN; OSTADRAHIMI, 2009). É 

neste contexto que a avaliação nutricional subjetiva se insere como um método 

alternativo e complementar da AN antropométrica. 

Em 2012, foi publicada uma ferramenta subjetiva de Avaliação Nutricional, 

“Subjective Global Nutritional Assessment (SGNA) for children”, validada na população 

de crianças canadenses submetidas a cirurgia cardíaca (SECKER; JEEJEEBHOY, 2012)  

e destinada a avaliar pacientes hospitalizados, com diferentes graus de complexidade 

clínica e uma variedade de comorbidades. Este instrumento leva em consideração 

questões de perda de peso, ingestão alimentar, sintomas gastrintestinais, estresse 

metabólico, capacidade funcional e exame físico (SECKER; JEEJEEBHOY, 2007). Em 

estudo original de validação mostrou associação da desnutrição com alguns desfechos, 

como maior tempo de internação e maiores taxas de reinternações (SECKER; 

JEEJEEBHOY, 2012). Sendo assim, acredita-se ser um instrumento de AN adequado à 

realidade desta população de pacientes com câncer infantil.  

No Brasil, foi realizada a tradução e adaptação transcultural do instrumento de 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) para população pediátrica com câncer 

por Saraiva et al (2017), vista como uma etapa essencial do processo de validação da 

ferramenta. O instrumento apresenta estrutura abrangente e organizada do processo de 

avaliação das alterações no EN de uma criança, é simples, não invasivo e permite de 

maneira sutil, avaliar a direção e duração da variação de peso, em vez de valores 

absolutos, o que representa nestes pacientes um diagnóstico nutricional mais fidedigno. 

Poucos estudos são realizados no Brasil em crianças e adolescentes com câncer, 

desta forma, acredita-se que o presente estudo traz importantes contribuições para 

oncologia pediátrica no país, pois permite conhecer a realidade das alterações no EN 

destes pacientes nas diferentes Regiões do Brasil. O diagnóstico nutricional realizado de 

maneira mais abrangente, por meio de diferentes métodos objetivos e subjetivos da AN 

irá contribuir para melhoria da assistência nutricional na prática clínica da AN e 

fornecer subsídios  para políticas públicas em saúde. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Particularidades do câncer pediátrico 

 

O tratamento do câncer pediátrico revela uma história de sucesso na medicina 

moderna, pois ao longo das últimas décadas possibilitou a cura de doenças que eram 

consideradas intratáveis (SMITH et al., 2014). Parte do sucesso alcançado na sobrevida 

ocorreu em virtude do tratamento multidisciplinar em centros especializados, maior 

compreensão da biologia da doença, da utilização de protocolos de pesquisa clínicos 

colaborativos com evolução dos métodos terapêuticos e das técnicas de diagnóstico 

precoce (DENBURG; RODRIGUEZ-GALINDO; JOFFE, 2016). 

No público infantojuvenil o câncer tem diferentes locais de apresentação 

primária, origens histológicas e comportamento clínico em relação ao adulto. Com 

menor período de latência e crescimento mais rápido e agressivo, desenvolve uma boa 

resposta principalmente aos quimioterápicos, justificando assim, uma maior 

possibilidade de cura (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2008). 

Enquanto no adulto o câncer geralmente atinge as células do epitélio que recobre 

diferentes órgãos como, por exemplo, pulmão e mama, o câncer infantojuvenil afeta 

células do sistema sanguíneo ou tecidos de sustentação. São predominantemente de 

natureza embrionária constituídas de células indiferenciadas e tendem a responder 

melhor aos métodos de tratamento vigente (MCGREGOR et al., 2007; INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2008). 

O fato de apresentarem semelhanças com as estruturas embrionárias faz com que 

ocorra uma grande diversidade morfológica em função das transformações celulares 

constantes, promovendo um grau variado de diferenciação celular. Desta forma, a 

classificação dos tumores pediátricos, diferentemente dos adultos, leva em consideração 

basicamente a morfologia (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2008). 

A International Agency for Research on Cancer (IARC) propôs uma 

classificação descrita por Birch e Marsden (1987), modificada por Kramarova e Stiller 

(1996) e muito utilizada atualmente pelos registros populacionais.  Em 2005, uma 3a 

edição foi publicada por Steliarova-Foucher (2005) e posteriormente ampliada com 

pequenas modificações (inclusão dos tumores de sistema nervoso central benigno) 

originando a Classificação Internacional do Câncer na Infância -3a edição (CICI-3). 
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Em suma, a classificação é dividida em 12 grupos como consta a seguir e no 

qual foi utilizado neste estudo: I-Leucemias, doenças mieloproliferativas e doenças 

mielodisplásicas; II- Linfomas e neoplasias reticuloendoteliais; III- Neoplasias do 

Sistema Nervoso Central, neoplasias intracranianas e intraespinhais mistas; IV-    

Tumores de Sistema Nervoso Simpático; V- Retinoblastoma; VI- Tumores renais; VII-   

Tumores hepáticos; VIII- Tumores ósseos malignos; IX- Sarcomas de partes moles; X- 

Neoplasias de células germinativas, Trofoblásticas e gonadais; XI- Carcinomas e outras 

Neoplasias epiteliais malignas; XII-  Outras neoplasias malignas inespecíficas. 

 

2.2 Epidemiologia do câncer no mundo 

 

Na maioria das populações, o câncer em menores de 19 anos é considerado raro 

se comparado ao câncer no adulto (MURPHY et al., 2013; INCA, 2016), e  corresponde 

de 1 a 4% de todos os tumores malignos, entretanto este percentual varia em diferentes 

Regiões do mundo. Nos países em desenvolvimento com uma população de crianças em 

torno de 50%, essa proporção do câncer infantil representa de 3 a 10% do total de 

neoplasias, enquanto nos países desenvolvidos chega a cerca de 1% do total de câncer 

(FERLAY et al., 2012; AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014; NATIONAL 

CANCER INSTITUTE, 2017). 

Dados da literatura mundial mostram que a taxa de incidência de câncer em 

crianças e adolescentes vem aumentando em países desenvolvidos, cerca de 1% ao ano 

nas últimas três décadas, para todos os tipos de câncer. Por outro lado, desde 1950 os 

dados de mortalidade vêm diminuindo nestes países. Em crianças menores de 15 anos 

de idade a incidência varia de 140 a 170 por 1 milhão de pessoas/ano; e entre 15-19 

anos de idade, de 180 a 240 por 1 milhão/ano (STELIAROVA-FOUCHER et al., 2017). 

Entre 2000-2010 a mortalidade por câncer em crianças e adolescente apresentou 

declínio em 52% com diminuição estatisticamente significativa observada em diversos 

tipos de tumores, como leucemia, linfomas de Hodgkin e tumores de células 

germinativas. Apesar disso, mais de 1.900 mortes por câncer, nos Estados Unidos, 

ocorrem a cada ano nesta população (SMITH et al., 2014; STELIAROVA-FOUCHER 

et al., 2017). 

A sobrevida global em cinco anos para todos os tipos de câncer pediátrico 

corresponde a 81% na Europa com frequência semelhante nos Estados Unidos da 

América (KAATSCH, 2010; GATTA et al., 2014). Segundo dados publicados, no 
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período entre 1975-2015, a sobrevida em cinco anos para vários tipos de tumores, com 

alguma variação conforme a neoplasia e a idade do paciente foram de 99% para linfoma 

de Hodgkin; 95% retinoblastoma; 93% tumor de Wilms; 91% linfoma não Hodgkin; 

88% leucemias; 80% neuroblastoma; 74% tumores sistema nervoso central; 70% 

osteossarcoma; e 66% rabdomiossarcoma (HOLWLADER et al., 2017). 

Nos países de média e baixa renda, onde se encontra a maioria dos pacientes 

oncológicos, os resultados não são bons, pois o sucesso na melhoria da sobrevida ainda 

não foi alcançado. Verifica-se que nesses países o êxito do tratamento pode estar 

influenciado pelo retardo no diagnóstico, altas taxas de abandono, alta prevalência de 

desnutrição e outras comorbidades, além de dificuldade de acesso ao tratamento 

curativo, mau gerenciamento das toxicidades e falta de recursos de assistência à saúde 

(FERLAY et al., 2015; RODRIGUEZ-GALINDO, 2015; STELIAROVA-FOUCHER et 

al., 2017). Ademais, pouco se conhece sobre epidemiologia do câncer pediátrico nestes 

países, uma vez que, para grande parte da população não há uma estrutura básica de 

registro de câncer (RODRIGUEZ-GALINDO et al., 2015). 

De forma geral os tumores infantis mais incidentes na maioria das populações 

são primeiramente as leucemias que correspondem de 25 a 35% dos casos novos, 

seguidos dos tumores de sistema nervoso central com 23% e linfomas com 12 %. Sendo 

que, nos países em desenvolvimento os linfomas correspondem ao segundo tipo mais 

incidente, ficando atrás apenas das leucemias (KAATSCH, 2010; GATTA et al., 2014; 

STELIAROVA-FOUCHER et al., 2017). 

A etiologia do câncer infantojuvenil é desconhecida, no entanto, sabe-se que o 

processo é multifatorial, e algumas explicações são prováveis tais como: fatores 

ambientais (pesticidas, radiação ionizante e campos eletromagnéticos), genéticos e 

imunológicos (KAATSCH, 2010; TURCOTTE et al., 2018). 

Apesar da crescente melhora na sobrevida do cancer pediátrico, mundialmente 

ainda é considerado um importante problema de saúde pública, sendo apontado nos 

países desenvolvidos como segunda causa de morte em crianças e adolescentes na faixa 

etária de 0 a 14 anos (RODRIGUEZ-GALINDO et al., 2015). 

 

2.3 Panorama do câncer infantil no Brasil 

 

O Brasil apresenta uma grande variabilidade geográfica, populacional e 

socioeconômica, sendo o território nacional dividido em cinco Regiões.  A estimativa 
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populacional para o ano de 2019 aponta que 33% (69.360) da população brasileira 

(210.147) encontram-se na faixa etária abaixo de 19 anos (IBGE, 2019). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(INCA), o câncer em menores de 19 anos, apresenta consonância com a estimativa de 

incidência mundial, correspondendo cerca de 4%  de todos os tumores malignos 

segundo o Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP). Para cada ano no triênio 

2020-2022, o INCA estima que ocorrerão cerca de 8.460 casos novos de câncer em 

crianças e adolescentes. E um risco estimado de 137,87 casos novos por milhão no sexo 

masculino e de 139,04 por milhão para o sexo feminino (INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2019). 

As projeções indicam que no sexo masculino o câncer infantojuvenil será mais 

frequente nas Regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte nesta ordem. Para o 

sexo feminino a maior frequência ocorrerá na Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2019). 

Assim como a maioria das populações, as últimas publicações nacionais 

mostram que as leucemias foram as neoplasias infantis mais frequentes com 26% dos 

casos, seguidas de outros tumores epiteliais (14%), linfomas (14%) e sistema nervoso 

central (13%). No Brasil, o câncer infantojuvenil também corresponde a segunda maior 

causa de morte, na faixa etária de 0 a 14 anos, sendo apontada com a primeira causa de 

morte por doença (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016, 2019). 

A sobrevida estimada para todas as neoplasias no Brasil, na faixa etária 

pediátrica  é de 64%, variando de 50% na Região Norte; 60% na Região Nordeste; 65% 

na Região Centro-Oeste; 70% no Sudeste; e 75% na Região Sul (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2016). Com destaque para a Região Norte que vem 

apresentando os piores resultados desde 2008 (INCA, 2008; 2016). 

As taxas de mortalidade por câncer infantojuvenil (0 a 14 anos) ajustada por 

idade,  em todas as Regiões do Brasil, apresenta uma tendência para estabilidade, com 

diminuição na taxa de mortalidade nas Regiões Sul e Sudeste, estabilidade na Região 

Centro-Oeste e diminuição na Região Norte e Nordeste ( INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER, 2019). 

 

2.4 Aspectos nutricionais na criança com câncer 
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Crescentes evidências apontam a importância que a alteração no EN representa 

para o sucesso no prognóstico do tratamento oncológico em crianças e adolescentes.  A 

alteração nutricional em qualquer etapa da terapia tem sido associada com aumento da 

morbidade e mortalidade, tanto pelo atraso no tratamento, pela redução de doses de 

quimioterápicos como pelas toxicidades terapêuticas (GOLDSTEIN  et al., 2015; 

ORGEL et al., 2018; BARR & LADAS, 2020). 

Ainda que muitas pesquisas tenham avançado na área da oncologia pediátrica 

nos últimos anos, poucos estudos de qualidade com desenhos bem delineados sobre a 

relação entre EN e câncer na criança têm sido desenvolvidos (JOFFE et al., 2019). Além 

da disponibilidade limitada de pesquisas, a grande maioria apresenta heterogeneidade 

dos dados, impossibilitando análises mais robustas dos achados, e geralmente as 

investigações acerca do EN são realizadas no momento do diagnóstico suprimindo as 

etapas do tratamento (INIESTA et al., 2015; JOFFE et al., 2019). 

Essas alterações no EN referem-se à desnutrição como também a obesidade. Se 

por um lado, no momento do diagnóstico, a desnutrição é relatada como um mau 

prognóstico para o sucesso do tratamento, a obesidade tem se associado a taxas 

inferiores de sobrevida livre de doença e maior risco de recaída em relação aqueles 

paciente com EN adequado (CO-REYES et al., 2012; ORGEL et al., 2018; TRIARICO 

et al., 2019). 

O comprometimento nutricional pode variar de acordo com o tipo de câncer, 

estadiamento, presença de metástase ao diagnóstico e protocolos terapêuticos utilizados 

(ZIMMERMANN et al., 2013), assim como o desenvolvimento econômico e social de 

cada região geográfica em nível mundial (INIESTA et al., 2015).    

De modo geral a desnutrição no mundo em crianças e adolescentes com câncer 

varia entre 8 a 60% ao diagnóstico sendo relativamente incomum nos países 

desenvolvidos, onde esta taxa fica entre 4 a 15% (CO-REYES et al., 2012; SALA et al., 

2012; INIESTA et al., 2019). As crianças diagnosticadas com tumores sólidos 

apresentam maior prevalência de desnutrição na faixa de 23,5 a 50% quando 

comparadas com aquelas portadoras de tumores hematológicos (INIESTA et al., 2019). 

Em relação ao sobrepeso e obesidade os dados se  concentram principalmente 

em crianças diagnosticadas com neoplasias hematológicas com prevalência em torno de 

15% ao diagnóstico. No entanto esse excesso de peso pode chegar a 38% no final da 

terapia e é mais prevalente em crianças diagnosticadas com tumores cerebrais (50%), 
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seguidas por neoplasias hematológicas (15-40%) e tumores sólidos entre 21-35% 

(INIESTA et al., 2015, 2019). 

No Brasil,  segundo dados de dois estudos, ambos realizados na Região Sudeste, 

a taxa de desnutrição descrita está em torno de 8% a 23% enquanto sobrepeso e 

obesidade está presente entre 5% a 20% das crianças e adolescente com câncer ao 

diagnóstico (LEMOS; DE OLIVEIRA; CARAN, 2014; VIANI et al., 2020). 

Ambas, desnutrição e obesidade, representam condições desfavoráveis no 

tratamento oncológico pois podem influenciar diretamente na excreção dos 

quimioterápicos. Por um lado, a desnutrição é descrita por contribuir na alteração do 

clearance do metotrexato, aumentando o risco de toxicidade, por outro, a obesidade 

pode afetar a metabolização de fármacos como a ifosfamida, ciclofosfamida e 

doxorrubicina (ROGERS, 2015). 

Existem ainda relatos de complicações decorrentes da presença de obesidade no 

decorrer da terapia,  quanto ao risco de baixa dosagem ou superdose de medicamentos, 

resultando em um possível pior desfecho e toxicidade (MOSBY; CHALLIONOR, 

2013). Assim como na desnutrição, onde ocorre associação com altas taxas de morte, 

falência terapêutica e complicações infecciosas (SALA; PENCHARZ; BARR, 2004; 

HIROGONI et al., 2011). 

As modalidades de tratamento empregadas como quimioterapia, radioterapia e 

transplante de células tronco hematopoiéticas causam efeitos colaterais relevantes 

(náusea, vômito, mucosite, alteração do paladar, perda de apetite entre outros sintomas) 

que em razão disso, podem favorecer um comprometimento nutricional mais 

rapidamente. Além de proporcionar complicações no tratamento como alteração renal, 

insuficiência pancreática, infecção entre outras (GARÓFOLO; LOPEZ; PETRILI, 

2005). 

Outro aspecto importante se refere as várias condições clínicas que estão 

associadas a aumento da resposta inflamatória e as alterações metabólicas presentes no 

câncer (WAITZBERG et al., 2007). Além das condições gerais associadas à resposta 

inflamatória, cuja finalidade é a defesa do organismo contra infecções e lesões teciduais, 

no paciente oncológico a  resposta inflamatória é um pouco mais complexa. Em geral 

encontram-se exacerbada pela própria neoplasia maligna e pelo tratamento de 

quimioterapia e radioterapia conforme localização, intensidade e duração das sessões 

(DOLAN  et al., 2017).  Na presença de desnutrição ou obesidade, podem ocorrer 

respostas mais intensas e persistentes (GAROFOLO; GUEDES; NAKAMURA, 2020). 



32 

 

 

Interações complexas também ocorrem entre o metabolismo energético e dos 

substratos (macronutrientes), em parte devido ao catabolismo que ocorre na fase 

inflamatória. Essa condição resulta numa rápida mobilização e oxidação desses 

substratos com consequente perda de tecido muscular e adiposo o que contribui para um 

agravamento no EN (WAITZBERG et al., 2007). No entanto, estudos que avaliam a 

taxa metabólica em crianças com câncer são raros, as medições são complexas e 

onerosas (BRINKSMA et al., 2012). Ainda assim, é importante entender esses 

mecanismos e identificar precocemente a fim de evitar que ocorram condições, por 

vezes irreversíveis do estado nutricional, como a caquexia  (BAUER; JURGENS; 

FRUHWALD, 2011). 

As crianças e adolescentes toleram melhor os efeitos colaterais agudos da terapia 

antineoplásica em relação aos adultos, todavia a fase de crescimento em que se 

encontram, as tornam  mais suscetível a doenças de longo prazo, com impacto na vida 

futura (BAUER; JURGENS; FRUHWALD, 2011).  Vários efeitos tardios e sequelas 

biopsicossociais são relatadas em sobreviventes do câncer na infância com significativo 

repercussão na qualidade de vida dos jovens sobreviventes (HUDSON et al., 2013; 

BHAKTA et al., 2017). 

Uma boa e adequada assistência nutricional é fortemente pretendida para esses 

pacientes, entretanto a AN é de suma importância tanto no momento do diagnóstico 

como ao longo do tratamento. A identificação precoce do risco nutricional assim como 

estratégia de intervenção adequada e específica pode facilitar a recuperação e a melhora 

do prognóstico (CO-REYES et al., 2012; BARR & STEVENS, 2020).  

 

2.5 Métodos de avaliação nutricional em criança com câncer. 

 

A AN pode ser classicamente definida como a interpretação das informações 

dietéticas, laboratoriais, antropométricas e do estado clínico, e sua interpretação gera 

como conclusão a classificação do EN de indivíduos ou de grupos populacionais, que 

será determinada de acordo com o parâmetro utilizado levando em consideração a idade 

e sexo do indivíduo.  (GIBSON, 2005; GOMES; ANJOS; VASCONCELLOS, 2010). 

Sua importância é reconhecida para acompanhar o crescimento e a saúde da 

criança e do adolescente e na detecção precoce de distúrbios nutricionais, seja 

desnutrição, seja obesidade. Em pacientes hospitalizados a AN é amplamente 

recomendada devido à importância na manutenção e recuperação da saúde além do 
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reconhecido impacto nos resultados clínicos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2009; BECKER et al., 2014; GOMES et al., 2019). 

Os métodos mais utilizados na prática e nas pesquisas,  são os antropométricos, 

os mesmos padronizados para crianças e adolescentes saudáveis e recomendados pela 

World Health Organization (WHO ) por meio dos índices:  peso para idade (P/I), peso 

para estatura (P/E), estatura para idade (E/I) e índice de massa corporal para idade 

(IMC/I)  (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Dentre estes se destaca na maioria dos estudos, o IMC/I, pois além de ser 

recomendado pela WHO como forma de comparação mundial, é considerado prático, 

simples e de baixo custo. Contudo não distingue perdas de massa magra ou gorda, e, 

além disso, refere-se a um marcador isolado de AN considerado inadequado para 

complexidade destes pacientes oncológicos pediátricos, podendo subestimar a gravidade 

da alteração do EN (MOSBY; BARR; PENCHARZ, 2009; SALA et al., 2012; ORGEL 

et al., 2018). 

Vale ressaltar que todos os métodos de AN que dependem do peso corporal são 

problemáticos em pacientes pediátricos com câncer, pois as massas tumorais e 

hidratação podem chegar a 10 % do peso corporal (SALA et al., 2012). Por outro lado, 

testes bioquímicos apresentam uso limitado, pois seus níveis podem encontrar-se 

alterados por outros fatores no paciente oncológico como febre, anemia, infecção e a 

própria neoplasia (BRENNAN, 1998). 

Medidas de composição corporal detectada por meio do perímetro do braço (PB) 

vêm sendo recomendada para estes pacientes com câncer durante o tratamento, em 

especial para utilização na prática clínica (INIESTA et al., 2019).  Em estudo realizado 

por Iniesta et al, (2019), em crianças escocesas com câncer menores de 18 anos, a 

composição corporal verificada pelo perímetro do braço mostrou uma maior tendência 

em classificar mais crianças como subnutridas nas fases iniciais do tratamento do que o 

IMC/I que identificou uma maior prevalência de obesidade neste período, o que pode 

refletir as limitações do IMC. 

Entretanto, alguns estudos realizados em crianças e adolescentes escolares vêm 

demonstrando que o perímetro do braço é uma medida válida, prática e eficaz para 

diagnóstico de sobrepeso e obesidade, podendo ser utilizada em estudos populacionais 

principalmente quando não se tem o peso corporal disponível (MRAMBA et al., 2017; 

TALMA et al., 2018; SISAY et al., 2020). 
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A aferição das medidas de composição corporal por meio de técnicas mais 

sofisticadas de imagens, com capacidade de identificar o percentual de massa muscular 

e adiposa com precisão, tem aplicabilidade limitada na prática clínica e em estudos 

populacionais. Desta forma, as medidas de antropometria do braço são mais comuns, 

pois apresentam uma estreita relação com a massa corporal magra e que se assemelham 

em parte com a massa livre de gordura, sendo assim uma boa alternativa de AN 

(WEBBER et al., 2013). 

As evidências mostram que todos os métodos de avaliação clínica da alteração 

no EN apresentam limitações, especialmente em crianças com câncer, uma vez que 

atualmente não há "padrão ouro" clínico para um diagnóstico nutricional fidedigno 

(SALA et al., 2012; BARR & STEVENS, 2019). 

Em adultos instrumentos de Avaliação Subjetiva Global (ASG) vêm sendo 

amplamente recomendado para pacientes oncológicos e aceito no rastreamento e na 

avaliação nutricional destes pacientes. Trata-se de um instrumento validado de AN 

adaptado especificamente para população com câncer que leva em consideração 

sintomas de impacto nutricional como náuseas, boca seca entre outros (GONZALEZ, 

2009). 

Na população infantil, Secker & Jeejeeboy (2007) publicaram a Pediatric 

Subjective Global Nutritional Assessment, que inclui domínios relacionados à 

adequação do peso e estatura, ingestão dietética, frequência e duração dos sintomas 

gastrointestinais, capacidade funcional, estresse metabólico e exame físico relacionado à 

faixa etária pediátrica. O estado nutricional é classificado em três diagnósticos: bem 

nutrido, moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido. 

Esta ferramenta originalmente foi validada numa população específica de 

pacientes cirúrgicos pediátricos, entretanto os próprios autores do estudo original 

afirmam que ela pode ser utilizada para avaliar a alteração no estado nutricional em 

todas as crianças e adolescentes (SECKER & JEEJEEBHOY, 2007). Trata-se de uma 

ferramenta de AN com domínios mais abrangente e organizada do processo de 

avaliação do EN de uma criança, e, além disso, é de natureza simples, não invasiva e 

permite capturar a natureza dinâmica da desnutrição (SECKER & JEEJEEBHOY, 

2012). 

No Brasil, foi realizado a tradução, adaptação transcultural e validade de 

conteúdo deste instrumento da Pediatric Subjective Global Nutritional Assessment,  

para pacientes oncológicos pediátrico com câncer por  Saraiva et al, (2016; 2017). Este 
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instrumento denominou-se Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) para 

crianças, sendo o primeiro instrumento disponível no Brasil de AN subjetiva para 

crianças e adolescentes com câncer.  

 

2.6  Estado Nutricional e desfechos clínicos em crianças e adolescentes com câncer. 

 

O impacto da alteração no estado nutricional nos desfechos clínicos em crianças 

e adolescentes com câncer vem sendo cada vez mais descrito dado sua relevância para 

perspectiva de sobrevivência destes pacientes. E ambas as alterações nutricionais, 

desnutrição e obesidade podem acarretar graves repercussões no tratamento (JOFFE et 

al., 2019; BARR & STEVENS, 2020). 

Brown et al (2013), em estudo de coorte realizado em uma única instituição no 

Canadá com 71 pacientes com diagnóstico de sarcoma de Ewing, com objetivo de  

abordar o impacto do EN nos resultados destes pacientes, constatou que dos 11 

pacientes que desenvolveram cardiotoxicidade sintomática durante o tratamento, 9 

apresentavam baixo peso no diagnóstico. Além disso, foi observado uma fraca resposta 

histológica (necrose tumoral < 90%) neste grupo de pacientes que apresentavam 

inadequação no Índice de Massa Corporal (GOLDSTEIN et al., 2015). 

Outras complicações relacionadas ao EN em pacientes com osteossarcoma 

também foram relatadas em ensaio clínico realizado prospectivamente com dados 

do Children's Oncology Group no Estados Unidos. Neste estudo, os autores observaram 

em adolescentes cirúrgicos, que durante o pós operatório, infecção da ferida ou 

descamação ocorriam frequentemente em pacientes com IMC baixo (OR= 2,0, P=0,07), 

embora os resultados não tenham alcançado significância estatística. No entanto, 

aqueles com diagnóstico de sobrepeso/obesidade pelo IMC/I elevado, tinham chance 

significativamente aumentadas de desenvolver trombose arterial (OR = 9,4, P = 0,03) 

(HIGORONI et al., 2011). 

Joffe et al (2019), em revisão sistemática realizada com pacientes menores de 21 

anos portadores de tumores sólidos, para avaliar a associação do EN com toxicidade 

relacionada ao tratamento e sobrevida, verificou que o IMC inadequado foi associado a 

pior sobrevida global no sarcoma de Ewing (razão de risco (RR): 3,46, P = 0,022), 

osteossarcoma (RR: 1,6, P <0,005) e uma tendência de pior sobrevida global no 

rabdomiossarcoma (RR: 1,70, P = 0,0596). O IMC elevado no osteossarcoma foi 
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associado ao aumento da nefrotoxicidade (odds ratio: 2,8, p = 0,01) e complicações 

pós-operatórias. 

Em crianças com leucemias estudos realizados em países desenvolvidos 

abordam bem a associação entre obesidade e morte por recaídas de doença e 

sobrevivência (GELELETE et al., 2011; ALTAF et al., 2013; ORGEL et al., 2016). 

Crianças com leucemia mieloide aguda, desnutridas (p=0,006) ou obesas (p=0,002) têm 

menor probabilidade de sobreviver. Aquelas crianças obesas com leucemia linfóide 

aguda, especialmente aquelas na faixa etária de 10 anos de idade ou mais, também têm 

maior probabilidade de recaída e menor probabilidade de sobreviver (BARR & 

MOSBY, 2016). 

Muitos desafios ainda precisam ser alcançados assim como, um melhor 

entendimento de todos os fatores que contribuem para a associação entre o estado 

nutricional e o câncer na criança e adolescente a fim de encontrar resultados ainda 

melhores na assistência a esses pacientes.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A alteração no EN da criança e do adolescente com câncer tende a se agravar ao 

longo do tratamento antineoplásico, devido aos efeitos colaterais da terapia, das 

alterações metabólicas causadas tanto pela doença como pelo tratamento e até mesmo 

pela hospitalização. Deste modo, visto que o monitoramento do EN é uma das etapas da 

assistência nutricional, busca-se conhecer a realidade da prevalência de alterações do 

estado nutricional destes pacientes, e os fatores associados à sua inadequação. 

Vale ressaltar a falta de dados sobre esta temática na referida faixa etária e de 

estudos epidemiológicos multicêntricos que envolvam as diversas Regiões do país, com 

casuística representativa, o que justifica a necessidade de pesquisas nesta área.  

Além disso, métodos de AN objetivos apresentam limitações quanto ao uso 

nesta fase do crescimento e desenvolvimento infantil, frente um tratamento oncológico, 

sendo a avaliação nutricional subjetiva global uma possibilidade de auxiliar na busca de 

um diagnóstico nutricional mais completo. No mesmo contexto, os comitês nacionais e 

internacionais de saúde também vêm preconizando a adoção de métodos de avaliação 

subjetiva, ou de triagem nutricional, como uma etapa inicial e complementar da AN de 

pacientes hospitalizados, sendo valorizados dentro dos indicadores de qualidade da 

terapia nutricional.  
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No Brasil, existe a necessidade de validação de um método de avaliação 

nutricional subjetiva global em pediatria, sobretudo aplicável às diferentes situações 

clínicas e de maior gravidade, em especial para pacientes pediátricos com câncer. 

Diante da complexidade dos quadros de neoplasia maligna, e seu impacto no 

crescimento e desenvolvimento infantil, torna-se necessária uma avaliação subjetiva 

criteriosa, considerando-se distintos domínios de avaliação do EN. Além do mais, essa 

temática vem sendo discutida desde 2014 no maior Centro de Referência para o  

tratamento oncológico do Brasil, o INCA, onde pesquisadores realizaram o primeiro 

processo de adaptação transcultural da ferramenta ANSG para crianças com câncer. 

O estudo dos desfechos será importante para fortalecer a relevância da alteração 

no EN e sua interface com o prognóstico do tratamento. Ressalta-se ainda, que a 

utilização de informações do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria 

completará dados da assistência nutricional aos pacientes com câncer, nesta análise da 

avaliação nutricional, de todas as fases dos ciclos da vida, uma vez que já existem dados 

na população adulta e idosa. 

Considera-se que este estudo subsidiará informações a serem apresentados ao 

Ministério da Saúde a fim de contribuir com políticas públicas na atenção à criança com 

câncer, a sistematização da assistência nutricional em pediatria e a melhor gestão do 

cuidado nutricional de crianças e adolescentes com câncer. 

 

4  PERGUNTA DO ESTUDO / HIPÓTESE 

 

1) Qual a estimativa de inadequação do estado nutricional em crianças com 

neoplasia maligna nas diferentes regiões do Brasil? 

2) A inadequação do estado nutricional é elevada em crianças com neoplasia 

maligna, difere nas regiões do Brasil e está associada a desfechos clínicos 

importantes na prática clínica. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 
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Avaliar a prevalência de inadequação do estado nutricional em crianças e 

adolescentes com neoplasia maligna durante a internação hospitalar e sua relação com 

desfechos clínicos. 

 

5.2   Objetivos específicos 

 

Manuscrito 1: 

• Descrever o estado nutricional de crianças e adolescentes com neoplasia maligna 

nas diferentes Regiões do Brasil. 

 

Manuscrito 2: 

• Avaliar o desempenho do instrumento de Avaliação Nutricional Subjetiva 

Global em crianças com neoplasia maligna hospitalizadas frente aos desfechos 

clínicos. 

• Verificar a concordância entre o diagnóstico do estado nutricional, obtidos por 

meio da avaliação antropométrica e a ANSG, em crianças com neoplasia 

maligna. 

 

Manuscrito 3: 

• Avaliar a associação entre o estado nutricional (EN) de crianças e adolescentes 

com câncer no Brasil, segundo a Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

(ANSG), Índice de Massa Corporal/Idade e medidas de composição corporal na 

na predição de desfechos clínicos. 

 

6  CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

6.1   Delineamento do estudo  

 

Foi realizado um estudo longitudinal, multicêntrico, prospectivo e de base 

hospitalar com coleta de dados de crianças e adolescentes internados nas unidades 

hospitalares de todas as regiões do Brasil, no período de março de 2018 a agosto de 

2019.  Essa casuística constitui o cenário nacional da AN de crianças e adolescentes 
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com neoplasia maligna sendo parte integrante do Inquérito Brasileiro de Nutrição 

Oncológica em Pediatria (IBNOPe).  

O estudo foi conduzido numa parceria entre o INCA, o Instituto de Nutrição 

Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Sociedade Brasileira de 

Nutrição Oncológica e centros de referência para tratamento do câncer infantil nas 

diferentes Regiões do Brasil. 

 

6.2 Critérios de elegibilidade 

 

Para este estudo foram elegíveis os pacientes de ambos os sexos, na faixa etária 

de 2 a 18 anos, com diagnóstico confirmado de neoplasia maligna pediátrica, em 

vigência tratamento e hospitalizadas nas instituições participantes durante o período da 

pesquisa.  A escolha da faixa etária ocorreu em função da disponibilidade nacional do 

instrumento de avaliação nutricional subjetiva com a tradução e adaptação transcultural 

realizada em português.  

 Pacientes em cuidados paliativos, em fim de vida, em tratamento intensivo 

admitidos em Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (CTIP), com síndrome 

genética, má formações e portadores do vírus HIV foram excluídos da pesquisa, assim 

como aqueles cujos responsáveis ou pacientes não concordaram com a participação no 

estudo. 

 

6.3 Desenho da Amostra 

 

O desenho da amostra foi realizado considerando que a proporção de EN em 

crianças com diagnóstico de câncer pode variar de acordo com a região geográfica. 

Assim, para o cálculo amostral foi levado em consideração os estratos por macrorregião 

do país (Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Neste contexto, foram 

listados os hospitais que prestavam atendimento oncológico pediátrico de acordo com o 

Sistema Nacional de Informações sobre Estabelecimentos de Saúde. Uma amostra 

probabilística em dois estágios foi selecionada em cada estrato. O primeiro estágio foi a 

seleção dos hospitais, seguindo a metodologia de seleção de probabilidade proporcional 

ao tamanho (PPT) e o segundo estágio foi a seleção das crianças em primeira 

internação, dentro dos hospitais selecionados.  
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O tamanho da amostra tem poder de 80% para detectar diferenças de estado 

nutricional entre tumores sólidos e hematológicos na ordem de 59% a 79% (diferenças 

de pelo menos 20%) entre grandes regiões geográficas, exceto pela Região Norte. O 

número de crianças amostradas inicialmente foi de 1380, compondo um total de 15 

hospitais amostrados para o estudo, os quais equivalem a 34,9% de todos os hospitais 

com 300 ou mais internações totais em 2016. O número de hospitalizações amostradas 

para cada estrato obedeceu à alocação proporcional, como no mínimo 119 crianças 

(número necessário para comparação entre as Regiões).  No cálculo, este mínimo não 

foi atingido na Região Norte devido ao menor número de internações naturalmente 

existente, compondo apenas a estimativa do EN para o Brasil. Como não havia 

informações na literatura do número de reinternações para atendimentos oncológicos 

pediátricos, a fim de representar a lista inicial de um ano de internações, foi definido 

como tempo máximo de um ano de coleta em cada instituição que compreendeu o 

período de março de 2018 a julho de 2019. Com esta delimitação de tempo de coleta, o 

número amostral inicial não foi atingido, bem como a possibilidade de comparação da 

Região Centro-Oeste com as demais regiões do país, devido a subestimação do número 

de reinternações.  

 

6.4 Seleção da amostra 

 

As instituições selecionadas receberam carta convite direcionada ao serviço de 

nutrição e dietética de cada instituição para manifestação de interesse com anuência da 

direção geral da Instituição. Após selecionadas duas instituições recusaram o convite, 

sendo uma da região sudeste e uma da região nordeste, e foram substituídas 

automaticamente pela instituição seguinte da lista referente a cada região, respeitando os 

mesmos critérios. Depois de 5 meses de início da pesquisa 2 instituições foram desligadas 

por falta de adesão ao estudo, sendo 1 da Região Sudeste e 1 da Região Centro-Oeste 

(Anexo 1 e Anexo 2), e a fim de evitar atrasos a pesquisa seguiu com um total de 13 

hospitais participantes, resultando em um número total de 723 crianças. 

Para corrigir a diferença entre o conhecimento prévio e a realidade, após a 

finalização da coleta, foi realizado um processo de calibração e expansão da amostra, o 

qual levou em consideração todos os cálculos iniciais de ponderação (que levou em 

consideração as características da amostra), taxa de não resposta da pesquisa, bem  

como o número final de primeiras internações, listados pelos Registros Hospitalar de 
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Câncer (RHC) do INCA, com resultados equivalentes à 3.600 crianças que receberam 

atendimento oncológico em todo país. Somente foi possível ter acesso à lista de 

primeiras internações do RHC nos anos do inquérito após a conclusão do mesmo, o que 

possibilitou a estimação destes valores com maior precisão.  

Cada centro de referência obedeceu ao ínicio e término do período de coleta que 

se diferenciou entre eles devido aos trâmites e aprovação no comitê de ética em 

pesquisa local. 

 

6.5  Treinamento da equipe 

 

Todas as instituições participantes enviaram um representante, nutricionista do 

serviço de pediatria local, o qual foi denominado supervisor da pesquisa dentro da 

instituição representada. Esses profissionais participaram do treinamento teórico e 

prático prévio a implantação da pesquisa, realizado em outubro de 2017 e intitulado 

“curso de treinamento em oncologia pediátrica para pesquisa do IBNOPE”.   

Foram abordados temas com relação aos objetivos do estudo, metodologia 

empregada, apresentação do questionário da avaliação subjetiva, aspectos éticos e 

trâmites no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição participante por se tratar 

de um estudo multicêntrico. Além disso, foi realizada uma capacitação prática para 

realização da AN com o questionário da ANSG e utilização do site desenvolvido para 

inserção dos dados coletados, conforme programação específica.  

Todos os nutricionistas receberam as instruções com o roteiro da pesquisa, o 

manual de entrevista e manual para utilização do Sistema que foi elaborado para atender 

as demandas do trabalho de campo. Todo material utilizado no curso de treinamento foi 

disponibilizado aos participantes (slides das aulas e formulários) para que eles fossem 

utilizados na capacitação dos demais nutricionistas ou membros do serviço, caso 

necessário. Os supervisores foram autorizados a serem multiplicadores do treinamento, 

uma vez que possuíam experiência prévia na área de pediatria,  no entanto seriam os 

responsáveis pela conferência nos preenchimentos dos formulários de pesquisa, além de 

ficar como um canal direto de comunicação com a equipe de coordenação. 

Todos após conhecerem o projeto e participarem do treinamento garantiram a 

existência dos equipamentos necessários para realização da AN antropométrica em suas 

unidades hospitalares (Balança, estadiômetro e adipômetro Lange®) e preencheram uma 
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ficha cadastral de registro na plataforma com login e senha  criada para inserção dos 

dados durante o período da pesquisa.  

 

6.6 Coleta de dados 

 

Foram coletados dados mediante a avaliação nutricional objetiva por meio da 

antropometria e medidas de composição corporal, e subjetiva por questionário e exame 

físico, em até 48 horas da admissão hospitalar. Também foram coletadas informações 

dos prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes, por meio de ficha de coleta de dados 

elaborado exclusivamente para esta pesquisa (Anexo 3). Para caracterização dos dados 

demográficos e clínicos foram utilizadas informações de registro hospitalar.  

 

Medidas antropométricas e de composição corporal 

As medidas de avaliação do estado nutricional antropométrico incluíram: peso, 

estatura, medidas de composição corporal, como perímetro do braço (PB), dobra 

cutânea tricipital (DCT), dobra cutânea subescapular (DCS) e circunferência muscular 

do braço (CMB). As medidas de avaliação antropométrica foram realizadas em média 

com em até 48 horas da internação hospitalar e no momento da alta. Todas as medidas 

seguiram os padrões para Avaliação Nutricional de crianças e adolescentes, sugeridos 

pelo Ministério da Saúde (2011) e da WHO (WHO, 2006). 

A classificação do EN foi realizada por meio do escore z, e os índices 

peso/idade; estatura/idade; e IMC/I classificados segundo a  recomendação da WHO 

(WHO, 2006; DE ONIS et al., 2007) utilizando o software Anthro e AnthroPlus, sendo 

o Anthro para criança até 5 anos de idade e AnthroPlus para crianças maiores de 5 anos 

e adolescentes, na version 3.2.2 (WHO, 2011). Os pontos de cortes utilizados propostos 

pelo MS foram:  

 

Crianças de 2 até 10 anos: 

Peso para idade (P/I):  < - 3 escore z = muito baixo peso para idade 

                                    ≥ - 3 e < -2  escore z = baixo peso para idade;  

                                    ≥ - 2 e ≤ +2 escore z = peso adequado para idade 

                                    > +2 escore z = peso elevado para idade 

 

Crianças de 2 a 5 anos: 



43 

 

 

IMC para idade (IMC/I): < - 3 escore z = magreza acentuada 

                                         ≥ - 3 e  ≤ - 2 escore z = magreza;    

                                         ≥ – 2 e ≤  +1 escore z = eutrofia 

                                         > +1 e ≤  +2 escore z =  risco de sobrepeso  

                                         > +2 e  ≤  +3 escore z = sobrepeso 

                                         > +3 escore = obesidade 

 

Crianças de 5 a 10 anos: 

IMC para idade (IMC/I): < - 3 escore z = magreza acentuada 

                                         ≥ - 3 e  < - 2 escore z = magreza;    

                                         > – 2 e ≤ +1 escore z = eutrofia 

                                         >  +1 e ≤  +2 escore z =  sobrepeso  

                                         > + 2 e  ≤ +3 escore z = obesidade 

                                         > +3 escore z = obesidade grave 

 

Crianças de 10 a 18 anos: 

IMC para idade (IMC/I): < - 3 escore z = magreza acentuada 

                                         ≥ - 3 e  < - 2 escore z = magreza;    

                                         ≥ – 2 e <  +1 escore z = eutrofia 

                                         ≥  +1 e <  +2 escore z =  sobrepeso  

                                         ≥ + 2  escore z = obesidade 

 

Crianças de 2 a 18 anos: 

Estatura para idade (E/I): ≤ - 3 escore z =muito baixa estatura para idade 

                                         ≤ - 2 escore z =baixa estatura para idade;    

                                         > – 2 escore z = estatura adequada para  idade 

 

  

Peso corporal – A criança ou adolescente foi orientada a posicionar-se em posição 

ereta, com os pés juntos e braços estendidos ao longo do corpo, de costas para o 

medidor da balança, no centro do equipamento, sem sapatos e com o mínimo possível 

de roupas leves. E mantida parada nessa posição até a completa aferição. O peso foi 

obtido em quilogramas (kg)  e foi utilizada balança digital com capacidade máxima de 
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150 kg e precisão de 0,1 kg para crianças a partir de dois anos e adolescentes 

(MINISTERIO DA SAÚDE,  2011).  

 

Estatura- A quantificação da estatura (em centímetros) foi realizada com o paciente em 

pé em antropômetro vertical ou fita métrica fixado na parede lisa e sem rodapé e 

posicionado a uma distância correta do chão, variação de 0,1 cm, de modo a garantir a 

leitura fidedigna da estatura. A criança/adolescente descalça e colocada no centro do 

equipamento, com a cabeça livre de adereços, de pé, ereta, com os braços estendidos ao 

longo do corpo, a cabeça erguida, olhando para um ponto fixo na altura dos olhos. Os 

calcanhares, os ombros e as nádegas em contato com o antropômetro, as porções 

internas dos ossos dos calcanhares tocados, bem como a parte interna dos joelhos; os 

pés unidos em ângulo reto com as pernas. Para crianças com limitações físicas, foram 

utilizadas as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2009), as medidas de segmentos dos membros 

superiores e inferiores com a utilização de equações propostas por Stevenson (1995).   

 

Índice de massa corporal - O IMC para idade (IMC/I) foi calculado a partir do peso 

corporal em quilogramas e da estatura em metros, dividindo-se o peso corporal pelo 

quadrado da estatura (Peso (kg) x estatura m2). Posteriormente foi feito o cálculo do 

escore z do IMC/I  e classificado conforme anteriormente mencionado. 

Para o manuscrito 2 desta tese, utilizou-se a classificação de risco nutricional. 

Para risco nutricional foi considerado o ponto de corte do IMC/I de ≤ -1 DP escore z 

(CONSENSO NACIONAL DE NUTRIÇÃO ONCOLOGICA, 2015). 

As medidas da PB, DCT, DCS e CMB foram classificadas de acordo com a 

tabela percentilar proposta por Frisancho (1990). Para pacientes amputados foram 

utilizadas as recomendações para paciente pediátrico com câncer do Consenso Nacional 

de Nutrição Oncológica (2016) que utiliza equação proposta por Osterkamp (1995), no 

ajuste dos cálculos da AN. 

 

Perímetro do braço (PB)- Foi aferido com o uso de fita métrica inelástica milimetrada. 

Foi circundada a porção média do braço não dominante com o braço relaxado e 

flexionado em direção ao tórax, formando um ângulo de 90º. Foi marcado o ponto 

médio entre o acrômio e o olécrano. Depois, o paciente foi orientado a ficar com o braço 

estendido ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para a coxa. Contornou-se 
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com a fita métrica o braço no ponto marcado, de forma ajustada, evitando compressão 

da pele ou folga e realizada a medida (FRISANCHO 1990).  

 

Dobra cutânea tricipital (DCT)- Foi obtida a medida no mesmo ponto médio utilizado 

para realizar a medida do PB com o braço relaxado e solto ao lado do corpo. Após 

identificar e marcar o local a ser medido, foi segurada a dobra formada por pele e tecido 

adiposo com os dedos polegar e indicador da mão esquerda a 1 cm do ponto marcado. 

Pinçado a dobra com o adipômetro científico (LANGE®) exatamente no local marcado, 

e mantido a dobra entre os dedos até o término da aferição. A leitura realizada em cerca 

de 2 a 3 segundos com uma média de três medidas (FRISANCHO, 1990).   

 

Dobra cutânea subescapular (DCS) A medida de DCS foi obtida utilizando o 

adipômetro científico (LANGE®), com o paciente com os ombros e braços relaxados. 

Marcando o ponto imediatamente abaixo do ângulo inferior da escápula. A pele 

levantada 1 cm abaixo do ângulo inferior da escápula, de tal forma que foi possível 

observar um ângulo de 45° entre a escápula e a coluna vertebral (FRISANCHO, 1990). 

 

Circunferência muscular do braço (CMB) - A circunferência muscular do braço 

(CMB) é uma medida derivada do perímetro do braço e da dobra cutânea tricipital 

(DCT). Para determinação da CMB será utilizada a seguinte fórmula simplificada:  

 

CMB (cm) = circunferência do braço (cm) – (0,314 x dobra cutânea tricipital) 

 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global para crianças 

A avaliação nutricional subjetiva foi obtida mediante a aplicação do questionário 

ANSG para crianças, com duração de aproximadamente 30 minutos, nas primeiras 48 

horas de admissão hospitalar, onde na primeira parte foi realizada uma avaliação sobre 

história clínica com foco nutricional tais como: adequação da estatura e do peso atual, 

alterações não intencionais no peso, adequação da ingestão dietética, sintomas 

gastrintestinais, capacidade funcional, estresse metabólico e exame físico (perda de 

gordura subcutânea, perda muscular e edema).  

Na segunda parte do questionário foram obtidas informações referentes à 

anamnese alimentar como consumo e frequência da ingestão de alimentos e 
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informações sobre atividades físicas e funcionais. A ANSG para crianças foi registrada 

em formulário próprio pelo profissional nutricionista treinado para pesquisa. (Anexo 4). 

O EN foi classificado como Normal ou Bem Nutrido, Moderadamente 

Desnutrido e Gravemente Desnutrido, de acordo com pontuação específica preconizada 

pelo instrumento de ANSG. Ressalta-se que o referido instrumento foi traduzido e 

adaptado transculturalmente para crianças e adolescentes hospitalizadas com câncer 

(SARAIVA et al.,  2016; 2017), respeitando-se as etapas metodológicas do processo: 

equivalência conceitual, de item, semântica e operacional e validação do conteúdo 

segundo Monteiro e Hora (2013) e Crocker e Algina (2006).  

Nesta pesquisa foi realizada a avaliação de desempenho do instrumento de 

ANSG para crianças, conforme as validades de critérios concorrentes e preditivos 

segundo os desfechos clínicos deste estudo, utilizando as recomendações do WHO 

como referência para este processo. Foram adotados os conceitos epidemiológicos 

baseados na definição de Pereira (2005):  

  

Validade, acurácia ou classificação correta - é o grau em que o exame ou instrumento 

é apropriado para medir o verdadeiro valor daquilo que se pretende medir. Informações 

cuja veracidade pode ser comprovada com base em fatos obtidos através da observação, 

medição, ensaios ou outros meios constituem evidência objetiva.  

Validade de critério (concorrente) – é o grau com que um novo método se 

correlaciona com outro já existente e tido como válido. 

Validade de critério (preditivo) –é o grau com que o resultado de um teste (ou 

medida) prevê o comportamento futuro do indivíduo.  

Sensibilidade - reflete a extensão com que um índice ou medida do estado nutricional é 

capaz de identificar os verdadeiros doentes (neste estudo, crianças com 

comprometimento do estado nutricional). A capacidade de um teste de não apresentar 

resultados falso-negativos.  

Especificidade - refere-se à habilidade de um índice ou medida do estado nutricional de 

identificar as pessoas que são sadias (neste estudo, recém-nascidos com adequado 

estado nutricional), ou seja, a capacidade de um teste de não apresentar resultados falso-

positivos.  

Valor preditivo (VP) - é a medição de quanto um método diagnostica corretamente a 

presença ou a ausência de um distúrbio nutricional.  
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Valor preditivo positivo (VPP) - é a proporção de testes positivos que são, de fato, 

positivos.  

Valor preditivo negativo (VPN) - é a proporção de testes negativos que são, de fato, 

negativos. 

 

6.7 Avaliação clínica e sociodemográfica 

 

Para dados do perfil clínico foram utilizadas as informações registradas em 

prontuários físicos e eletrônicos sobre o tempo de internação, motivo da internação, 

tempo de doença, tratamento vigente, reinternações em até 30 dias pós-alta e ocorrência 

de óbito em até 60 dias pós-alta. Para caracterização dos dados demográficos foram 

utilizadas informações sobre idade, expressas em anos e meses, e sexo. 

 

6.8  Qualidade dos Dados 

 

Para garantir a qualidade das informações foram elaborados roteiro e manuais 

com descrições detalhadas dos procedimentos para seleção dos sujeitos da pesquisa e 

coleta de dados.  Cada instituição participante foi representada por um supervisor que 

recebeu certificação e treinamento próprio para pesquisa, mediante participação em 

curso teórico-prático de 16 horas.  A equipe de campo em cada instituição também foi 

treinada pelo supervisor antes do início do estudo e orientada a fazer um teste com os 

instrumentos durante uma semana. Os coordenadores do estudo avaliaram 

individualmente cada um dos multiplicadores em suas práticas.   

Após cada coleta de dados, a ficha de coleta e o formulário foram revisados 

imediatamente pelo nutricionista que realizou a avaliação nutricional e posteriormente 

pelo supervisor visando minimizar os possíveis erros de preenchimento. Os dados 

inseridos no site foram revisados pelo pesquisador e equipe de pesquisa a fim de 

identificar eventuais imprecisões.  

O Sistema utilizado foi desenvolvido pela ferramenta da Microsoft (Visual 

Studio) utilizando a linguagem de programação CSHARP. O banco de dados utilizado 

foi o MySql. O programa foi desenvolvido para funcionar na internet. As informações 

foram inseridas por cada centro de referência participante da pesquisa. Todas as 

informações existentes foram relacionadas a um determinado paciente referente a uma 
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determinada instituição, previamente cadastrada no Sistema pelo supervisor de cada 

centro de referência que recebeu treinamento.  

As críticas seguiram as regras de negócio dos formulários físicos utilizados para 

criação do sistema. A  maioria dos campos dos formulários eram obrigatórios.  

No decorrer da pesquisa, a fim de esclarecer as dúvidas e questões relacionadas 

a coleta de dados, a equipe executiva da pesquisa se revezou para estar disponível 

diariamente durante todo o período de coleta, por meio dos ambientes digitais. 

 

6.9. Desfechos de interesse 

 

Inadequação do estado nutricional: A inadequação do estado nutricional  foi 

considerada segundo IMC/I preconizado pela WHO (2006) e definida como: ≤ - 3 

escore z = magreza acentuada;   ≤ - 2 escore z = magreza; Entre – 2 e +2 escore z = 

Eutrofia;  ≥ +2 escore z = sobrepeso; ≥ +3 escore z = Obesidade. E para classificação de 

risco nutricional utilizou-se o ponto de corte para risco nutricional ≤ -1 escore z. 

Os desfechos analisados para validação de critérios concorrentes e preditivos  da 

ANSG foram: necessidade de reinternação em até 30 dias pós-alta  e ocorrência de óbito 

em até 60 dias pós-alta. 

 

7   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

MANUSCRITO 1 

Foram calculadas as medidas de tendência central e de dispersão para as  

variáveis quantitativas e tabelas de frequência e de contingência para verificar as 

características de uma variável em função de outras características. Foram elaborados 

gráficos de barras para as variáveis qualitativas. 

 

MANUSCRITO 2  

Foram realizados testes de normalidade das distribuições das variáveis por meio 

do teste de Shapiro-Wilk, análise gráfica e os coeficientes de assimetria e curtose. Para 

as variáveis contínuas que apresentavam distribuição normal foi utilizado o teste t de 

Student enquanto as que não apresentavam distribuição normal tiveram suas 

distribuições comparadas entre as categorias de risco nutricional pelo teste não 

paramétrico Komogorov-Smirnov. A associação entre as variáveis categóricas e o risco 
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nutricional foi verificado pelo teste qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. 

Para testar a concordância entre a classificação realizada pelo índice de massa corporal 

pela idade (IMC/I) e a classficação ANSG foi utilizado o coeficiente Kappa de Cohen. 

A classificação considerada foi: kappa de 0 a 0,19 = concordância pobre; 0,20 a 0,39 = 

fraco; de 0,40 a 0,59 = moderado; 0,60 a 0,79 = substancial; e 0,81 a 1,00 = excelente.  

A validade de critério concorrente foi avaliada pela sensibilidade, especificidade 

e valores preditivos positivos e negativos e acurácia da ANSG para a detecção de 

desnutrição aguda (P/I), crônica (E/I) e geral (IMC/I). 

A validade do critério preditivo foi avaliada pelo mesmo índices usados para 

identificar tempo de internação (maior que 7 dias), reinternação em 30 dias após a alta 

hospitalar e ocorrência de óbito em 60 dias. A associação entre a ocorrência de 

desnutrição e os desfechos foram avaliados por Odds Ratio (OR), com 95% intervalos 

de confiança, por meio de regressão logística binária simples, levando em consideração 

o efeito do desenho amostral complexo. 

 

MANUSCRITO 3 

A análise descritiva foi apresentada na forma de tabelas os dados observados, 

expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão adequadas para dados 

numéricos e pela frequência e percentual para dados categóricos. A normalidade na 

distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e análise gráfica dos 

histogramas. A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos: 

- a comparação das variáveis clínicas e de estado nutricional entre as Regiões 

brasileiras foi analisada pelo teste de qui-quadrado ou exato de Fisher para dados 

categóricos.  

- o método de Modelos Lineares Generalizados (MLG) foi utilizado para 

identificar preditores numéricos e categóricos (variáveis da admissão e alta) para 

desfechos dicotômicos (reinternação em 30 dias e óbito em 60 dias) e numéricos (tempo 

de internação). O tempo de internação foi analisado na escala logarítmica (log natural) 

para ajuste adequado do modelo de regressão.  

- para identificar preditores numéricos e categóricos (variáveis da admissão) na 

sobrevida em 60 dias foi utilizada a regressão de Cox e a estatística de log-rank para 

comparação da curva de Kaplan-Meier entre os estratos. As variáveis explicativas com 

p < 0,25 na univariada  e as especificadas pelo pesquisador pesquisador foram incluídas 

na regressão multivariada de Cox, a saber: idade ou faixa etária, sexo, região do país, 
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tempo de doença, tipo de câncer, ANSG, IMC/I, E/I, PB, CMB, DCT, DCSE) . O 

processo de seleção das variáveis foi o de avançar passo a passo (stepwise forward), ao 

nível de 5%, o qual seleciona o menor subgrupo de variáveis independentes que melhor 

prediz a sobrevida em 60 dias.  

A curva de Kaplan Meier foi utilizada para avaliar a sobrevida e o test de log-

rank foi utilizado para comparar a sobrevida entre os estratos da ANSG e regiões do 

país. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software SPSS versão 26. 

 

 

8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O Projeto de pesquisa foi devidamente submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

(Anexo 5) como instituição proponente (CAAE: 72541617.8.1001.5274) e em todos os 

demais CEP das instituições participantes, seguindo às Normas da Resolução 466/2012, 

sobre Diretrizes envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde-CNS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Todos os pacientes e seus responsáveis receberam as informações sobre o tema 

do estudo, a justificativa, os objetivos e os métodos empregados na pesquisa. O Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos pais ou responsáveis 

legais, que concordaram com a participação da criança/adolescente na pesquisa (Anexo 

6). O termo de assentimento foi explicado e assinado pelos pacientes maiores de 12 

anos, que concordaram em participar do estudo, por se tratar de um público que os 

pesquisadores consideraram aptos a entender as explicações que foram fornecidas 

(Anexo 7). 

   As crianças menores de 12 anos, por solicitação dos pesquisadores no 

momento da submissão do projeto, ficaram isentas da assinatura do termo de 

assentimento que foi concedida pelo CEP. 

 

9 RESUTADOS  

 

Os resultados e discussão serão apresentados por meio de três manuscritos: 
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Manuscrito 1: Dados do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria: um 

estudo multicêntrico e de base hospitalar. 

 

Manuscrito 2: Desempenho do instrumento da Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

na predição de desfechos clínicos: Dados do Inquérito Brasileiro de Nutrição 

Oncológica em Pediatria.  

 

Manuscrito 3: Estado nutricional na admissão hospitalar e predição de desfechos 

clínicos em criança e adolescente com cancer: resultados de estudo multicêntrico 

Brasileiro. 
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a. Manuscrito 1: Dados do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria: 

um estudo multicêntrico e de base hospitalar.  

 

RESUMO  

 

Introdução: A desnutrição é frequentemente observada em crianças com câncer 

e está associada a desfechos clínicos negativos. Objetivo: Descrever a prevalência de 

inadequação do estado nutricional (EN) de crianças e adolescentes com neoplasia 

maligna na admissão hospitalar em centros de referência para o tratamento do câncer 

infantil no Brasil. Método: Estudo transversal, multicêntrico e de base hospitalar. A 

seleção de amostra probabilística foi feita em dois estágios em cada estrato por 

macrorregião pelo método de probabilidade proporcional ao tamanho com um ano de 

coleta em cada instituição. Foram coletados em 13 instituições de referência dados 

clínicos, antropométricos, de composição corporal e aplicado o questionário de 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global  (ANSG), em até 48 horas da admissão 

hospitalar, entre março de 2018 a agosto de 2019. Resultados: Um total de 723 

pacientes nas 5 Regiões do Brasil. A prevalência de desnutrição moderada e grave foi 

de 25,9% na faixa etária de 2 a 5 anos, 40,1% de 5 a 10 anos e 39,7% de 10 a 19 anos, 

pela ANSG. Pelo índice de Massa Corporal/Idade (IMC/I), magreza e magreza 

acentuada totalizaram 13%, risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade apresentaram 

uma prevalência de 26,7% de 2 a 5 anos, 24,9% de 5 a 10 anos e 25,7% de 10 a 19 anos. 

Conclusão: Evidenciou-se alta prevalência de inadequação nutricional pela ANSG, 

sugerindo que a desnutrição pode ser subdiagnosticada quando utilizada somente a 

antropometria, fortalecendo a necessidade de utilização de métodos que complementem 

a avaliação nutricional (AN) de crianças com câncer.   

 

Palavras chaves: Estado nutricional; crianças, adolescentes; neoplasias, 

inquéritos epidemiológicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A estimativa mundial de incidência do câncer na criança de 0 a 14 anos 

encontra-se em torno de 400.000 casos anuais (WARD et al., 2019).  A maioria dos 

casos diagnosticados são de países de baixa e média renda e segundo a Organização das 

Nações Unidas, um em cada três desses países apresentam extremo de má nutrição 

(RODRIGUEZ-GALINDO et al., 2015; ONU, 2019). No Brasil, um total de 8.460 

casos novos de câncer pediátrico na faixa etária de 0 a 19 anos foram estimados para 

2020. O câncer nesta faixa etária de 0 a 14 anos,  representa a principal causa de morte 

por doença e é visto como um grave problema de saúde pública (INCA, 2020). 

No Brasil a prevalência de desnutrição e excesso de peso encontra-se em torno 

de 6,8% e 25,8% respectivamente, sendo este último de maior prevalência nos 

adolescentes (IBGE, 2009; BLOCH et al., 2016). A redução na desigualdade econômica 

no país no período de 1996 a 2007 levou a mudança no panorama da nutrição infantil 

com importante aumento na prevalência da obesidade nas últimas décadas (IBGE, 2009; 

BRASIL, 2012; WHO, 2018). 

As consequências da desnutrição assim como do sobrepeso e obesidade no 

câncer infanto-juvenil, em qualquer momento do tratamento, são bem relatadas e 

associadas ao aumento da morbidade e mortalidade.  Em contra partida, a adequação do 

EN ao longo da terapia tem sido relacionada com a melhor resposta ao tratamento, 

menor toxicidade e aumento da sobrevida destes pacientes (CO-REYES et al., 2012; 

BRINKSMA et al., 2015).  

Nestes pacientes a prevalência de má nutrição, seja a desnutrição ou excesso de 

peso, varia de 8% a 60% conforme o tipo de neoplasia, estadiamento da doença e 

modalidade de tratamento (SRIVASTAVA et al., 2015). Em revisão sistemática 

recente, poucos estudos foram encontrados sobre estado nutricional em crianças câncer 

no Brasil.  Dentre esses, a maioria não apresentava boa qualidade metodológica, sendo 

os estudos com dados mais consistentes publicados em grande parte na Região Sudeste 

(VIANI et al., 2020a) e que não mostra uma representatividade nacional.  

A AN na criança com câncer é um grande obstáculo na prática clínica, visto que 

métodos antropométricos que dependem do peso ponderal, comumente utilizados em 

crianças saudáveis, por vezes, apresentam limitações no paciente pediátrico com câncer, 

principalmente naqueles com volumosas massa tumoral,  tornando-os inadequados 

(SALA et al., 2012). Além disso, métodos mais sofisticados de AN como a DEXA 
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(Absortometria de raios-X de dupla energia), bioimpedância elétrica, potássio corporal 

total entre outras apresentam custos mais elevados (BRINKSMA et al., 2012) e não 

estão disponíveis rotineiramente nos serviços públicos de tratamento oncológico 

pediátrico para esta finalidade.  Por outro lado, o desconhecimento sobre a alteração no  

EN, assim como a falta de métodos eficazes para realizar um diagnóstico nutricional 

adequado o mais precoce possível, pode impedir que medidas de intervenção nutricional 

sejam instituídas, visto que o estado nutricional é um fator de risco modificável para 

alcance do sucesso no tratamento.   

Dada a inexistência de estudos multicêntricos sobre alterações no estado 

nutricional em crianças com câncer no Brasil e a fim de dar continuidade as pesquisas 

do inquérito brasileiro de nutrição oncológica, com dados prévios de adultos e idosos, 

foi realizado o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria (IBNOPe),  

cujo objetivo é descrever  a prevalência de inadequação do estado nutricional de 

crianças e adolescentes com neoplasia maligna na admissão hospitalar em centros de 

referência para o tratamento do câncer infantil no Brasil. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma análise transversal de dados, de um estudo de coorte, 

multicêntrico e de base hospitalar, conduzido em parceria com a Sociedade Brasileira de 

Nutrição Oncológica, o Serviço de Nutrição do Hospital do Câncer I do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA), o Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e os Centros de Referência para tratamento do câncer infantil 

nas diferentes Regiões do Brasil, que reuniu informações de crianças e adolescentes no 

momento da admissão em centros de referência para o tratamento do câncer de todas as 

Regiões do Brasil, no período de março de 2018 a agosto de 2019.  

Foram considerados elegíveis pacientes de ambos os sexos, na faixa etária de 2 a 

18 anos, com diagnóstico de neoplasia maligna confirmada e em vigência de tratamento.  

Pacientes em cuidados paliativos, em fim de vida, admitidos em centro de tratamento 

Intensivo Pediátrico, com síndrome genética, má formações e portadores do vírus HIV 

foram excluídos da pesquisa, assim como aqueles cujos responsáveis ou pacientes não 

concordaram com a participação no estudo.  

A ferramenta subjetiva escolhida para coleta de dados avalia indivíduos com 

idade entre 2 e 18 anos o que determinou a escolha da faixa etária a ser estudada 
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(SARAIVA et al., 2016, 2017).  A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de 

ética em pesquisa do Instituto Nacional de Câncer e em todos os Centros participantes. 

Todos os responsáveis assinaram o termo de consentimento e as crianças acima de 12 

anos assinaram também o termo de assentimento.  

 

Seleção da amostra  

A seleção da amostra foi realizada considerando que a proporção de alteração no 

estado nutricional em crianças com diagnóstico de câncer pode variar de acordo com a 

região geográfica. Assim, para o cálculo amostral foi levado em consideração os 

estratos por macrorregião do país (Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

Oeste). Neste contexto, foram listados os hospitais que prestavam atendimento 

oncológico pediátrico de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre 

Estabelecimentos de Saúde. Uma amostra probabilística em dois estágios foi 

selecionada em cada estrato. 

O tamanho da amostra tem poder de 80% para detectar diferenças de estado 

nutricional entre tumores sólidos e hematológicos na ordem de 59% a 79% (diferenças 

de pelo menos 20%) entre grandes regiões geográficas, exceto pela Região Norte.  

Um total de 15 hospitais foram selecionados para o estudo, os quais equivalem a 

34,9% de todos os hospitais com 300 ou mais internações em 2016 no Brasil. O método 

de seleção dos hospitais foi o de probabilidade proporcional ao tamanho (PPT). 

Entretanto, foi definido como tempo máximo de um ano de coleta em cada instituição. 

 As instituições selecionadas receberam carta convite direcionada ao serviço de 

nutrição e dietética de cada instituição para manifestação de interesse com anuência da 

direção geral da Instituição. Após selecionadas duas instituições recusaram o convite, 

sendo uma da região sudeste e uma da região nordeste, e foram substituídas 

automaticamente pela instituição seguinte da lista referente a cada região, respeitando os 

mesmos critérios. Depois de 5 meses de início da pesquisa 2 instituições foram 

desligadas por falta de adesão ao estudo sendo 1 da Região Sudeste e 1 da Região 

Centro-Oeste, e a fim de evitar atrasos, a pesquisa seguiu com um total de 13 hospitais 

participantes, resultando em um número total de 723 crianças. Após a finalização da 

coleta, foi realizado um processo de calibração e expansão da amostra, onde levou em 

consideração todos os cálculos iniciais bem como o número final de primeiras 

internações, com resultados equivalentes à 3.600 crianças que receberam atendimento 

oncológico em todo país. 
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Coleta de dados   

Foram coletados dados para AN por meio da antropometria e medidas de 

composição corporal, e AN subjetiva por meio do questionário e exame físico, em até 

48 horas da admissão hospitalar. Também foram coletadas informações dos prontuários 

físicos e eletrônicos dos pacientes, por meio de ficha de coleta de dados elaborado 

exclusivamente para esta pesquisa. Para caracterização dos dados demográficos e 

clínicos foram utilizadas informações de registro hospitalar.  

 

Medidas antropométricas e composição corporal 

As medidas para avaliação do EN antropométrico incluíram: peso, estatura, 

medidas de composição corporal, como perímetro do braço (PB), dobra cutânea 

tricipital (DCT), dobra cutânea subescapular (DCS) e circunferência muscular do braço 

(CMB). Todas as medidas seguiram os padrões para AN de crianças e adolescentes, 

sugeridos pelo Ministério da Saúde (2011) e World Health Organization (WHO) 

(WHO, 2006). A classificação do EN foi realizada por meio do escore z, e os índices 

peso/idade; estatura/idade; e IMC/I classificados segundo a  recomendação da WHO 

utilizando o software Anthro e AnthroPlus, sendo o Anthro para criança até 5 anos de 

idade e AnthroPlus para crianças maiores de 5 anos e adolescentes, na version 3.2.2 

(WHO, 2011). A classificação das medidas da PB, DCT, DCS e CMB foram realizadas 

de acordo com a tabela percentilar proposta por Frisancho (1990). Para pacientes 

amputados foram utilizadas as recomendações para paciente pediátrico com câncer do 

Consenso Nacional de Nutrição Oncológica 2016 que utiliza equação proposta por 

Osterkamp (1995), no ajuste dos cálculos da avaliação nutricional. 

 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) em crianças 

A avaliação nutricional subjetiva foi obtida mediante a aplicação do questionário 

ANSG para crianças com câncer e validação de conteúdo por Saraiva et al. (2016, 2017) 

nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar, onde na primeira parte foi realizada uma 

avaliação sobre história clínica com foco nutricional tais como: adequação da estatura e 

do peso atual, alterações não intencionais no peso, adequação da ingestão dietética, 

sintomas gastrintestinais, capacidade funcional, estresse metabólico e exame físico 

(perda de gordura subcutânea, perda muscular e edema). Na segunda parte do 

questionário foram obtidas as informações referentes à anamnese alimentar como 

consumo e frequência da ingestão de alimentos e informações sobre atividades físicas e 
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funcionais. O EN foi classificado como normal ou bem nutrido, moderadamente 

desnutrido e gravemente desnutrido, de acordo com orientação preconizada pelo 

instrumento de ANSG (SARAIVA et al., 2016, 2017). 

 

Treinamento da equipe 

Todas as instituições participantes enviaram um representante, nutricionista do 

serviço de pediatria local, o qual foi denominado supervisor da pesquisa dentro da 

instituição representada. Esses profissionais participaram do treinamento teórico e 

prático prévio a implantação da pesquisa, realizado em outubro de 2017. Foram 

abordados temas com relação aos objetivos do estudo, metodologia empregada, 

apresentação do questionário da ANSG, aspectos éticos e trâmites no Comitê de Ética 

em Pesquisa da instituição participante, por se tratar de um estudo multicêntrico. Foi 

realizada uma capacitação prática para realização da AN com o questionário da ANSG 

na enfermaria da pediatria do Instituto Nacional de Câncer, e treinamento para 

utilização do site desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica para 

inserção dos dados coletados.  

Os supervisores de campo de cada unidade foram multiplicadores do 

treinamento, e responsáveis pela conferência nos preenchimentos dos formulários de 

pesquisa, além de ficar como um canal direto de comunicação com a equipe de 

coordenação. Todos garantiram a existência dos equipamentos necessários para 

realização da avaliação nutricional objetiva em suas unidades hospitalares (balança com 

variação de 0,1Kg, estadiômetro com variação de 0,1 cm e adipômetro Lange®). 

 

Análise dos dados  

Foram calculadas as medidas de tendência central e de dispersão para as  

variáveis quantitativas e tabelas de frequência e de contingência para verificar as 

características de uma variável em função de outras características. Foram elaborados 

gráficos de barras para as variáveis qualitativas. 

 

RESULTADOS 

 

Participaram desta pesquisa 13 centros de referência para tratamento do câncer 

infantil no Brasil, sendo 4 centros da Região Sudeste, 1 da Região Centro-Oeste, 3 da 

Região Sul, 1 da Região Norte e 4 da Região Nordeste. Foram avaliadas 723 crianças, 
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sendo 269 da Região Nordeste, 255 da Região Sudeste, 151 da Região Sul, 30 da 

Região Centro-Oeste e 18 da Região Norte (Figura1). Destes, 59.8% eram do sexo 

masculino, 43,2% adolescentes de 10 a 19 anos, 30,7% na faixa etária de 5 a 10 anos e 

26,1 % de 2 a 5 anos de idade. As leucemias foram as neoplasias hematológicas mais 

prevalentes com 47,9%, seguido dos linfomas e neoplasias reticuloendoteliais com 14%. 

Os tumores ósseos com 10,9% foram o tumor sólido mais prevalente, enquanto o tumor 

de Sistema Nervoso Central apresentou uma prevalência de 5,0%. (Tabela 1).  

Segundo a ANSG para crianças (Tabela 2), 63,8% foi classificado como normal 

ou bem nutrido. Entretanto, um quantitativo expressivo de desnutrição moderada 

(29,7%) e grave (6,5%) foi identificado segundo o referido método.  

Observa-se que mais de 50% dos pacientes em todas as Regiões foram 

considerados bem nutridos, e a Região Nordeste (34,6%) e Centro-Oeste (40%) 

apresentaram maior prevalência de pacientes com desnutrição moderada, enquanto os 

gravemente desnutridos eram da Região Sudeste (9,4%).  Dentre todas, a Região Norte 

apresentou o maior percentual de pacientes normal ou bem nutrido (83,3%) segundo a 

ANSG para criança com câncer.  

A Tabela 3 apresenta dados subjetivos e objetivos da AN. Observa-se que 

segundo a ANSG a prevalência de desnutrição entre aqueles classificados como 

moderadamente desnutrido e gravemente desnutrido por faixa etária são: 25,9% de 2 a 5 

anos, 40,1% de 5 a 10 anos e 39,7% de 10 a 19 anos.  

De acordo com o IMC/I, a inadequação do EN ocorre com maior prevalência 

para o risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade do que a desnutrição em todas as 

faixas etárias. Entre as crianças de 2 a 5 anos, 6,4% apresentam magreza ou magreza 

acentuada e 26,7% algum excesso de peso (risco de sobrepeso, sobrepeso ou 

obesidade). Aquelas entre 5 a 10 anos, 10,8% com magreza ou magreza acentuada e 

24,9% excesso de peso. O mesmo ocorre entre os adolescentes, 12,8% apresentam 

magreza ou magreza acentuada e 25,7% excesso de peso. Nota-se que com IMC/I tende 

a constatar maior prevalência de excesso de peso nesta amostra. Por outro lado, ao 

observar os resultados da avaliação nutricional subjetiva, percebe-se uma prevalência de 

desnutrição maior nesta mesma amostra em relação ao IMC/I.  

Neste estudo mais de 90% (n=720) da amostra em todas as faixas etárias 

apresentou estatura adequada para idade. Muito baixa estatura foi observada na faixa 

etária de 2 a 5 anos com 4,3%. 
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Quanto as medidas de composição corporal podem-se verificar na tabela 3, pelo 

PB, que 19,7% na faixa etária de 2 a 5 anos, 21,0% de 5 a 10 anos e 23,8% de 10 a 19 

anos apresentaram diagnóstico de desnutrição com o P < 5. O comprometimento de 

tecido muscular pode ser observado na classificação da CMB onde 13,9%, 19,3%  

22,7%, nas faixas etárias de 2 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 19 anos respectivamente 

apresentam P< 5.  O comprometimento de tecido adiposo pela DCT com P<5, foi 

observado com maior prevalência nas crianças com idade entre 2 a 5 anos de 13,9% 

enquanto a DCSC com P<5 foi mais prevalente nos adolescentes entre 10 a 19 anos com 

7,7%. A figura 2 apresenta a descrição de medidas de composição corporal em todas as 

faixas etárias e sexo.  

 

DISCUSSÃO 

 

Estes dados transversais representam parte de uma coorte multicêntrica, inédita 

no país, e mostram que a prevalência em qualquer grau de desnutrição obtida pela 

ANSG foi observada entre 16,7% e 40,1% das crianças nas diferentes faixas etárias de 

todas as Regiões do Brasil. Diferença expressiva na prevalência de desnutrição foi 

observada na AN pelo IMC/I, onde menos de 13% da amostra nacional foi 

diagnosticada com desnutrição. Por outro lado, o IMC/I classificou sobrepeso e 

obesidade entre 24,9 % a 26,7% desta casuística, considerando todas as idades e 

regiões.  

Os dados da composição corporal, realizada pelo perímetro do braço, 

corroboraram com a AN subjetiva e apontaram um maior comprometimento da massa 

magra, de 20 % a 24% em todas as idades, em relação a massa gorda.  Essa 

desigualdade na prevalência da inadequação do EN, mostra primeiramente a grande 

divergência que há nos métodos de AN, e demostram  como é provável que a 

desnutrição seja subdiagnosticada na população pediátrica com câncer pela dificuldade 

em mensurá-la adequadamente na rotina clínica.   

O perfil nutricional da população mundial vem apresentando uma mudança 

bastante expressiva nos últimos anos, com diminuição da desnutrição e maior 

prevalência de sobrepeso e obesidade, inclusive no público infantil, sendo este um dos 

grandes desafios para século XXI na saúde pública. Os dados da pesquisa orçamentária 

familiar (POF) realizada em 2008/2009 no Brasil mostram que o sobrepeso atinge 

20,5% a 33,5% das crianças e adolescentes saudáveis enquanto a obesidade 4,9% a 
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14,3%.  Já a desnutrição, descrita como déficit de peso nos dados da POF foi observado 

em aproximadamente 4% da população infantil (IBGE., 2009).   

Na criança com câncer a incidência de desnutrição varia muito durante o 

tratamento pois dependem do tipo de neoplasia e modalidade de intervenção sendo 

relatada entre 0% e 70% (JOFFE et al., 2019). No Brasil, a prevalência de desnutrição 

no câncer pediátrico é de 6% a 25% no momento do diagnóstico (LEMOS et al., 2014; 

VIANI et al., 2020a), bem superior à média de desnutrição da população brasileira 

infantil.  O sobrepeso e obesidade também estão presentes nas crianças e adolescente 

com câncer ao diagnóstico, com prevalência em torno de em 8,6% a 14,8% (CO-

REYES et al., 2012). Estudos nacionais relatam excesso de peso e obesidade de 4,1% a 

35% no diagnóstico, chegando a 7,2% a 57,9% durante ou após o tratamento oncológico 

(VIANI et al., 2020a).  

É reconhecido que a criança com câncer apresenta alto risco de desenvolver 

alterações nutricionais, logo, qualquer alteração do estado nutricional é motivo de 

grande preocupação para equipe de saúde envolvida na assistência. Risco elevado de 

complicações relacionados ao tratamento, redução da tolerância a terapia, dificuldade na 

cicatrização de feridas, alterações no metabolismo do quimioterápico, maior chances de 

infecções, desfechos desfavoráveis com menor taxa de sobrevida estão entre os fatores 

mais citados relacionados ao comprometimento nutricional presente tanto no momento 

do diagnóstico como ao longo do tratamento do câncer infantojuvenil (ORGEL et al., 

2014;  HINGORANI et al., 2011; CO-REYES et al., 2012; LOEFFEN et al., 2015; 

JOFFE  et al., 2019).  

Vale destacar que o déficit nutricional pode inclusive estar presente naqueles 

pacientes com excesso de peso, e esses, tendem a serem subestimados em relação aos 

riscos da condição nutricional desfavorável e muitas vezes ficam a margem de uma 

intervenção nutricional adequada. Outra atenção deve ser observada pois a inadequação 

nutricional na infância compromete os requisitos fisiológicos necessário para o 

crescimento e desenvolvimento físico e neurológico, e pode favorecer o surgimento ou 

agravamento de doenças crônicas com impacto negativo na qualidade vida destes 

indivíduos (DILER et al., 2009).   

Ainda que os dados mundiais apontem para maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade em crianças, é necessário ponderar que medidas antropométricas para 

avaliação do EN em crianças hospitalizadas com câncer, podem não levar em conta 

todas as variáveis que uma condição clínica deve considerar para identificar a 
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desnutrição (SECKER et al., 2012). Em indivíduos saudáveis, a AN por antropometria 

em crianças é bem reconhecida por acompanhar o crescimento e a saúde da criança e do 

adolescente, assim como detectar precocemente distúrbios nutricionais, seja 

desnutrição, seja obesidade, sendo considerada essencial para o conhecimento das 

condições de saúde dos pacientes pediátricos.  

Entretanto em oncologia pediátrica, segundo Sala et al.  (2012), todos os 

métodos de AN que dependem do peso corporal são problemáticos para uso em 

crianças, pois em alguns casos as massas tumorais podem chegar a 10 % do peso 

corporal, e subestimar a gravidade da desnutrição. Embora o IMC/I seja amplamente 

utilizado no diagnóstico nutricional destes pacientes, seu uso como método de AN na 

prática clínica para pacientes com câncer é bastante desencorajado, pois ele não é capaz 

de distinguir massa gorda de massa livre de gordura e edemas (MURPHY-ALFORD et 

al., 2019). E as oscilações no tecido magro e na massa gorda podem afetar o volume de 

distribuição da quimioterapia no organismo e assim causar modificação na depuração de 

drogas da circulação sistêmica, por este motivo trás preocupação métodos errôneos de 

AN (YPI et al., 2015; BEHAN et al., 2010).  

O grande desafio na AN  em crianças com câncer ocorre exatamente porque, 

esses pacientes apresentam características que são muito peculiares como, alterações 

metabólicas, grandes volumes de massas tumorais, edema devido altas doses de 

corticosteróides por período prolongado, além de efeitos colaterais da terapia 

antineoplásica, principalmente aqueles que afetam o trato gastrointestinal como 

mucosites, hiporexia, náuseas, vômitos e diarréia (BARR et al., 2011; SALA et al., 

2012). Todos são condições clínicas inerentes tanto a doença como à agressividade do 

tratamento e comprometedoras do estado nutricional, onde a AN antropométrica  pode 

falhar.  

Neste contexto, ANSG é vista como um instrumento mais adequado devido sua 

capacidade de avaliar crianças em diferentes condições crônicas e sistêmicas, 

complexidade clínica e uma ampla variedade de comorbidades entre outras doenças que 

envolve o trato gastrointestinal, pois mostrou em estudo original melhores associações 

com desfechos em pacientes internados (SECKER et al., 2007, 2012).  

Este instrumento engloba na sua avaliação, domínios de adequação do peso e 

estatura; ingestão dietética; frequência e duração dos sintomas GI, capacidade 

funcional; estresse metabólico e exame físico relacionado a faixa etária pediátrica 
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mostrando uma capacidade mais abrangente da avaliação nutricional em especial no 

paciente pediátrico com câncer (SECKER et al., 2012; SARAIVA et al., 2016, 2017).   

É importante destacar a relevância do exame físico do instrumento da ANSG 

focado na nutrição e observação de sinais de perda de estoques de gordura, perda 

muscular e edema, seguindo um processo lógico e sequencial com uma abordagem da 

cabeça aos pés, condição imprescindível na avaliação da criança com câncer. A 

determinação da perda de gordura versus músculo em bebês e crianças pequenas 

prioriza a avaliação das reservas de gordura e músculos em conjunto como perda geral. 

Baseado neste potencial acreditamos que a ANSG foi capaz de fornecer neste estudo, 

um diagnóstico mais substancial do estado nutricional em crianças e adolescentes com 

câncer frente a avaliação nutricional objetiva. 

Em relação a avaliação da composição corporal observou-se um 

comprometimento de massa muscular esquelética pela antropometria em torno de 20 a 

24% da amostra em todas as faixas etárias. A perda de massa magra é um elemento 

básico do fenótipo sarcopênico, podendo resultar na síndrome da fragilidade 

pressupondo um envelhecimento prematuro, suscetibilidade a intercorrências clínicas, 

diminuição da capacidade funcional e alteração da homeostase como ocorre em adultos 

com câncer (BARR et al., 2020).  

As alterações na composição corporal podem afetar a absorção de 

medicamentos, diminuir o metabolismo oxidativo, reduzir a taxa de filtração glomerular 

e com isso aumentar as concentrações plasmáticas de fármacos e potencialmente 

aumentar a toxicidade (MURPHY-ALFORD et al., 2019). A predição da má nutrição 

pela medida de composição corporal mediante avaliação pelo perímetro do braço tem 

sido utilizada em crianças com câncer, e sugeridas como método adicional de AN, 

sobretudo em países de baixa e média renda, pois trata-se de medida simples, praticável, 

pouco invasiva e economicamente viável (BARR et al., 2011; LADAS et al., 2016; 

BLISS et al., 2018; MURPHY-ALFORD et al., 2019). 

Para avaliação da composição corporal, existem vários métodos disponíveis e 

mais apropriados para uso em crianças com câncer como diluição de isótopos, DXA, 

análise de impedância bioelétrica (BIA), potássio corporal total, entre outros, no entanto 

são métodos pouco acessíveis devido aos custos elevados (BRINSKMA et al., 2013). 

Destacamos que esses não foram meios de avaliação nutricional utilizados nesta 

pesquisa multicêntrica, no entanto buscou-se captar de forma ampla no país a alteração 
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no EN destes pacientes utilizando métodos distintos e exequíveis de um diagnóstico 

nutricional mais completo. 

Alguns estudos realizados no Brasil de investigação do EN encontrou uma 

correlação de forte a moderada entre dobra cutânea tricipital e o IMC/I (IMC; r=0,8),  

assim como a massa gorda (r =0,74) e massa livre de gordura (r= 0,76) realizada por 

bioimpedância elétrica (CARRARO et al, 2012). Outro estudo concluiu que o perímetro 

do braço detectou mais pacientes com desnutrição do que o IMC/I (VIANI et al., 

2020b). Nenhum método de imagem foi utilizado neste estudo, visto que nosso objetivo 

principal era conhecer a prevalência de inadequação do EN no país utilizando métodos 

simples e viáveis de serem utilizados na prática clínica, porém que pudessem fornecer 

um diagnóstico mais fidedigno.  No entanto identificamos que o IMC/I foi o método 

que menos identificou a desnutrição em relação aos outros critérios empregados.    

O Brasil é um país com grande diversidade geográfica, populacional e 

socioeconômica, contudo considerado como um país de renda média alta. Embora os 

registros apontem para uma diminuição da extrema pobreza nos últimos anos, 

pressupondo melhores condições de vida, muitas localidades nas diferentes Regiões 

ainda apresentam acesso precário aos serviços de saúde (IBGE, 2019), o que é apontado 

como uma das razões essenciais para o sucesso do tratamento. 

 O Brasil teve um grande avanço no tratamento oncológico pediátrico nas 

últimas décadas com redução na taxa de mortalidade, êxito atribuído aos protocolos 

colaborativos, políticas públicas de prevenção e combate ao câncer, suporte 

multiprofissional e apoio da rede de voluntariado,  no entanto o câncer infantil ainda é 

relatado como primeira causa de morte por doença no País (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). Dados do Instituto Nacional de Câncer mostrou uma sobrevida estimada para 

todas as neoplasias na faixa etária de 0 a 19 anos foi de 64% com variação entre as 

Regiões, sendo de 50% na Região Norte, 60% na Região Nordeste, 65% na Região 

Centro-oeste, 70% na Região Sudeste e 75% na Região Sul (INCA, 2016).    

Embora de conhecimentos dos autores sobre a desigualdade de renda existente 

nas várias Regiões do país este estudo não abordou dados sobre condições 

socioeconômicas da amostra, o que pode ser considerado uma limitação no estudo. No 

entanto acredita-se que o fato deste estudo ter sido realizado em centros de referência 

para tratamento do câncer infantil no Brasil, que contam  com equipe multiprofissional e  

apoio da rede de voluntariado e casas de apoio que fornecem infraestrutura aos 

pacientes e família,  além dos benefícios concedidos pelo governo, constituídos como 
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direito a todo indivíduo em tratamento de câncer no país sem renda, este dado não 

representa fragilidade a pesquisa embora pudesse enriquecê-la. Outra possível limitação 

seria a falta de dados referentes ao consumo alimentar, no entanto no instrumento de 

ANSG há um questionário abrangente e organizado que aborda questões sobre hábitos e 

consumo alimentar para avaliação da adequação dietética, logo esta informação se 

encontra contemplada na avaliação nutricional subjetiva.                 

Este é o único estudo multicêntrico e multirregional, que determinou a 

prevalência da alteração no EN na criança e adolescente com câncer no país. Isso é 

fundamental para contribuição com as políticas públicas em âmbito nacional e para que 

gestores possam estabelecer prioridades na atenção à criança com câncer, além disso 

permite favorecer a sistematização e gestão da assistência nutricional em oncologia 

pediátrica.   

A avaliação da alteração no  EN é indispensável não somente no momento do 

diagnóstico como ao longo do tratamento e deve ser contínua para garantir o 

crescimento e desenvolvimento normal da criança e otimizar os resultados clínicos, não 

a identificar compromete principalmente as intervenções nutricionais eficazes na 

modificação desta condição nutricional (ORGEL et al., 2014; JOFFE et al., 2020). 

 Entretanto a AN para estes pacientes requer critérios mais ampliados de 

diagnóstico que leve em consideração a avaliação da composição corporal capaz de 

identificar as diferenças de tecido muscular e adiposo e permitir o diagnóstico mais 

fidedigno da depleção de massa magra na prática clínica.     

 

CONCLUSÃO 

 

O IBNOPe mostrou que a prevalência de desnutrição nestes pacientes é grande e 

variada entre as regiões, no entanto é necessário a utilização de métodos com maior 

abrangência de capacidade diagnóstica e que leve em consideração as especificidades da 

criança com câncer. E desta forma a ANSG parece captar melhor a desnutrição, 

demonstrando que para esses pacientes um método adicional, além da antropometria, 

pode ser mais adequado para o diagnóstico nutricional.  
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Figura 1. Fluxograma de recrutamento de crianças e adolescentes hospitalizados em 13 

Centros de Referência em oncologia pediátrica no Brasil. Inquérito Brasileiro de 

Nutrição Oncológica em Pediatria. IBNOPe. Brasil. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra do Inquérito Brasileiro de 

Nutrição Oncológica em Pediatria - IBNOPe. Brasil. (n=723). 

Variáveis N % 

Região       

  Norte 18 2,5 

  Nordeste 269 37,2 

  Centro Oeste  30   4,1 

  Sudeste 255 35,3 

  Sul 151 20,9 

Sexo       

  Feminino 291 40,2 

  Masculino 432 59,8 

Faixa Etária     

  De 2 a 5 anos 189 26,1 

  De 5 a 10 anos 222 30,7 

  De 10 a 19 anos 312 43,2 

Grupo de doenças (CID)     

  Leucemias 346 47,9 

  Linfomas e Neoplasias Reticuloendoteliais 101 14,0 

  

Neoplasias do SNC e Neoplasias Intracranianas e Intraespinhais 

Mistas 
36 5,0 

  Tumores do Sistema Nervoso Simpático 39 5,4 

  Retinoblastoma 13 1,8 

  Tumores Renais 39 5,4 

  Tumores Hepáticos 7 1,0 

  Tumores Ósseos Malignos 79 10,9 

  Sarcomas de Partes Moles 24 3,3 

  Neoplasias de Células Germinativas, Trofoblásticas, Gonadais 13 1,8 

  Carcinomas e Outras Neoplasias Epiteliais Malignas 10 1,4 

  Outras Neoplasias Malignas Inespecíficas 16 2,2 

    
    CID= Classificação Internacional de Doenças. 

    SNC= Sistema Nervoso Central 
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Tabela 2. Avaliação Nutricional Subjetiva Global em pediatria no momento da 

internação segundo características da amostra IBNOPe. Brasil (n=723). 

    ANSG 

    

Normal/Bem 

Nutrido 

Moderadamente 

Desnutrido 

Gravemente 

Desnutrido 

    N  % N  % N  % 

Sexo               

  Feminino 196 67,4 78 26,8 17 5,8 

  Masculino 265 61,3 137 31,7 30 6,9 

Faixa etária             

  De 2 a 5 anos 140 74,1 42 22,2 7 3,7 

  De 5 a 10 anos 133 59,9 80 36,0 9 4,1 

  De 10 a 19 anos 188 60,3 93 29,8 31 9,9 

Região               

  Norte 15 83,3 2 11,1 1 5,6 

  Nordeste 161 59,8 93 34,6 15 5,6 

  Centro Oeste 16 53,3 12 40,0 2 6,7 

  Sudeste 156 61,2 75 29,4 24 9,4 

  Sul 113 74,8 33 21,9 5 3,3 

Brasil  461 63,8 215 29,7 47 6,5 
 

ANSG= Avaliação Nutricional Subjetiva  Global.
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Tabela 3. Estado nutricional segundo avaliação nutricional subjetiva e objetiva de 

acordo faixa etária da amostra do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em 

Pediatria – IBNOPe. Brasil. (n=723). 

    Faixa Etária 

    

De 2 a 5 

anos 

De 5 a 

10 anos 

De 10 a 

19 anos 

  N % N % N % 

Classificação ANSGP (N = 723)       

 Normal/Bem Nutrido 140 74,1 133 59,9 188 60,3 

 Moderadamente Desnutrido 42 22,2 80 36,0 93 29,8 

 Gravemente Desnutrido 7 3,7 9 4,1 31 9,9 

Perímetro do braço (N = 718)       

 Desnutrição (<P5) 37 19,7 46 21,0 74 23,8 

 Eutrófico 144 76,6 163 74,4 220 70,7 

 Obesidade (>P95) 7 3,7 10 4,6 17 5,5 

Circunferência muscular do braço (N = 714)       

 Desnutrição (<P5) 26 13,9 42 19,3 94 22,7 

 Eutrófico (P>5) 161 86,1 176 80,7 215 77,3 

Dobra cutânea tricipital (N = 718)       

 Desnutrição (<P5) 26 13,8 25 11,3 21 6,8 

 Eutrófico  159 84,6 181 81,9 272 88.0 

 Obesidade (>P95) 3 1,6 15 6,8 16 5,2 

Dobra cutânea subescapular (N = 717)       

 Desnutrição (<P5) 10 5,3 15 6,8 24 7,7 

 Eutrófico 156 83,0 186 85,0 269 86,8 

 Obesidade (>P95) 22 11,7 18 8,2 17 5,5 

Índice de Massa Corpórea  (N = 720)             

  Magreza Acentuada 4 2,1 - - - - 

  Magreza 8 4,3 - - - - 

  Eutrofia 126 67,0 - - - - 

  Risco de Sobrepeso 33 17,6 - - - - 

  Sobrepeso 11 5,9 - - - - 

  Obesidade 6 3,2 - - - - 

 Magreza Acentuada - - 12 5,4 20 6,4 

 Magreza - - 12 5,4 20 6,4 

 Eutrofia - - 142 64,3 191 61,4 

 Sobrepeso - - 36 16,3 52 16,7 

 Obesidade - - 15 6,8 24 7,7 

 Obesidade grave - - 4 1,8 4 1,3 

Estatura para Idade (N = 720)             

  Muito baixa estatura para a idade 8 4,3 - - 4 1,3 

  Baixa estatura para a idade 6 3,2 7 3,2 19 6,1 

  Estatura adequada para a idade 174 92,6 214 96,8 288 92,6 
ANSG= Avaliação  Nutricional Subjetiva Global / P= percentil 
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O estado nutricional para as medidas de perímetro do braço, dobra cutânea tricipital e dobra cutânea 

subescapular foi considerado como: desnutrição (P <5); obesidade (P> 95). Para circunferência muscular 

do braço foi considerado: desnutrição (P<5) e eutrófico (P>5). 

Pelo índice de massa corporal para idade o estado nutricional foi classificado como: Crianças de 2 a 5 

anos, magreza acentuada (< - 3 escore z); magreza ( ≥ - 3 e  ≤ - 2 escore z); eutrófica ( ≥ – 2 e ≤  +1 

escore z); risco de sobrepeso ( > +1 e ≤  +2 escore z); sobrepeso (> +2 e  ≤  +3 escore z); obesidade 

( > +3 escore). Crianças de 5 a 10 anos, magreza acentuada ( < - 3 escore z); magreza ( ≥ - 3 e  < - 2 

escore z); eutrófica ( ≥ – 2 e <  +1 escore z); sobrepeso ( ≥  +1 e ≤  +2 escore z); obesidade( > + 2  escore 

z).  Crianças de 10 a 18 anos, magreza acentuada ( < - 3 escore z); magreza ( ≥ - 3 e  < - 2 escore z); 

eutrófica ( ≥ – 2 e <  +1 escore z); sobrepeso ( ≥  +1 e <  +2 escore z); obesidade ( ≥ + 2  escore z ). 

A estatura foi classificada para todas as crianças como: muito baixa estatura para idade ( ≤ - 3 escore z); 

baixa estatura para idade (≤ - 2 escore z) e  estatura adequada para idade ( > – 2 escore z). 
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 Figura 2. Estado nutricional de acordo composição corporal das medidas cutâneas segundo sexo e faixa  

etária do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria. IBNOPe. Brasil. 
F= Feminino / M= Masculino 

a) prevalência do estado nutricional pelo perímetro do braço / b) prevalência do estado nutricional pela circunferência muscular do braço/ 

c) prevalência do estado nutricional pela dobra cutânea tricipital / d) prevalência do estado nutricional pela dobra cutânea subescapular.  
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b. Manuscrito 2:  Desempenho do Instrumento da Avaliação Nutricional Subjetiva 

Global na predição de desfechos clínicos: Dados do Inquérito Brasileiro de Nutrição 

Oncológica em Pediatria. Brasil. 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o desempenho da Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

(ANSG) em crianças com câncer no Brasil na predição dos desfechos clínicos. Método: 

Estudo transversal multicêntrico em crianças hospitalizadas com câncer de 2 a 18 anos 

de idade, no Brasil, a avaliação nutricional foi realizada segundo os índices 

antropométricos recomendados pela WHO e pela ANSG nas primeiras 48 horas de 

hospitalização entre março de 2018 e agosto de 2019. Os desfechos analisados foram a 

necessidade de reinternação, tempo de internação e ocorrência de óbito pós-alta. 

Resultados: 723 pacientes foram avaliados, a média de idade foi de 9,4 ± 4,9 anos, e as 

leucemias e linfomas os mais prevalentes com 62,2% (n=450). A ANSG identificou 

29,7% (n=215) de desnutrição moderada e 6,5% (n=47) de desnutrição grave. Pelo 

índice de massa corporal/idade 10,7% (n=78) apresentavam magreza/magreza 

acentuada, 64,3% (n=465) eram eutróficos e 25% (n=181) estavam com excesso de 

peso (sobrepeso/obesidade). Na validade concorrente, a ANSG apresentou sensibilidade 

de 72,4% para desnutrição aguda (peso/idade) e 83,5% para magreza/magreza 

acentuada. A especificidade variou entre 72,4% a 69,5%, respectivamente para esses 

índices. A acurácia do método foi de 72,1% para desnutrição aguda e magreza segundo 

a WHO e 76,2% para risco nutricional quando utilizado o Zscore< -1 como risco 

nutricional para IMC/idade. Na validade preditiva a desnutrição grave/moderada pela 

ANSG foi capaz de predizer um risco quase duas vezes maior de óbito dentre essas 

crianças. Conclusão: As etapas de validação de critérios (concorrente e preditivo) 

mostram que a ANSG apresentou um bom desempenho para diagnóstico do estado 

nutricional de crianças e adolescentes brasileiras com câncer na predição de desfechos 

negativos. 

 

Palavras chaves: Estudo de Validação; Desfechos; Neoplasia; Avaliação nutricional; 

Crianças, Adolescentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

Métodos eficientes, mais abrangentes e viáveis de avaliação do estado 

nutricional em criança e adolescentes com câncer tem se tornado uma busca desafiadora 

na prática clínica. As várias peculiaridades do câncer fazem com que os métodos 

convencionais e válidos, utilizados na avaliação nutricional da criança saudável, 

apresentem limitações na criança com câncer, principalmente aqueles que utilizam o 

peso corporal (SALA et al., 2012). Mais de 10% do peso destas crianças pode ser 

influenciado pelo tumor e com isso, subestimar ou superestimar a gravidade da 

desnutrição frente à doença crônica (SALA et al., 2012; BARR & STEVENS, 2020). 

Amplamente utilizado em grandes pesquisas de base populacional e preferido 

devido a sua facilidade de execução na prática clínica, o Índice de Massa 

Corporal/Idade (IMC/I), não tem se mostrado uma opção adequada na criança com 

câncer devido as volumosas massas tumorais, visceromegalias e edemas, o que 

frequentemente favorece à um diagnóstico nutricional incorreto (SALA et al., 2012; 

ORGEL et al., 2018). De modo geral, as medidas antropométricas podem não 

identificar o real estado nutricional de em criança e adolescentes doentes, pois não 

levam em consideração os fatores não nutricionais da má nutrição, como a cronicidade 

da doença e sua relação com a inflamação, o estresse metabólico e as alterações 

funcionais corporais que podem influenciar os resultados clínicos (METHA et al., 

2013). 

No cenário internacional, a Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) 

para criança é a ferramenta mais indicada e reconhecida por muitos estudos como 

padrão ouro para avaliação subjetiva do estado nutricional. A ANSG foi desenvolvida 

no Canadá com crianças internadas em unidades cirúrgica (SECKER & JEEJEEBHOY, 

2012), e no estudo de validação original demonstrou que a desnutrição moderada/grave 

esteve associada a desfechos clínicos, tais como tempo de internação e taxas de 

reinternação (SECKER & JEEJEEBHOY, 2007). 

É considerada pelos autores como um instrumento mais robusto do que a 

antropometria somente, pois inclui 7 domínios de avaliação do estado nutricional 

(antropometria, avaliação de perda ponderal, ingestão e hábitos alimentares, padrões 

gastrointestinais, capacidade funcional e um exame físico com foco na nutrição) e é 

capaz de abranger na avaliação diferentes graus de complexidade clínica e uma 
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variedade de comorbidades (SECKER & JEEJEEBHOY, 2012). A ANSG teve sua 

validação numa população de crianças em terapia intensiva (VERMILYEA et al., 2013), 

e foi validada no Brasil para pacientes pediátricos com doença aguda (CARNIEL et al., 

2015). Atualmente é um instrumento que vem sendo amplamente utilizado como 

“padrão ouro” em estudos de validação de instrumentos de triagem nutricional 

(CARTER et al., 2020). 

Até o momento não existem estudos com ANSG em pacientes com doenças 

crônicas, principalmente em criança e adolescentes com câncer. Para utilização deste 

instrumento na população infantojuvenil com câncer é imprescindível que sejam 

realizados a avaliação do desempenho desta ferramenta, observando seus aspectos 

preditivos e validade concorrente, para que possa ser usada de forma complementar ou 

prioritária à antropometria. 

No Brasil, o questionário da ANSG, versão para pacientes oncológicos, tem 

avaliação da equivalência semântica, tradução, adaptação transcultural e validação de 

conteúdo (SARAIVA et al., 2016, 2017), pois requer a validação frente a desfechos 

clínicos. Diante do exposto, o objetivo deste estudo é avaliar o desempenho (validades 

de critérios concorrente e preditiva) da ANSG na internação hospitalar de pacientes 

pediátricos com câncer na predição dos desfechos tempo de internação, reinternação e 

ocorrência de óbito. 

 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, alinhado a um estudo de coorte multicêntrico, 

com base na casuística do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria 

(IBNOPe), realizado em 13 Centros de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia no Brasil. O estudo foi conduzido em uma parceria da Sociedade Brasileira 

de Nutrição Oncológica com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o Instituto de 

Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O IBNOPe teve 

como objetivo avaliar a prevalência de inadequação do estado nutricional em crianças e 

adolescentes com neoplasia maligna no momento da admissão hospitalar em todas as 

Regiões do Brasil entre março de 2018 a agosto de 2019.   
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Critérios de elegibilidade 

Consideraram-se elegíveis pacientes de ambos os sexos, idade entre 2 a 18 anos, 

com neoplasia maligna confirmada e em vigência de tratamento. Foram excluídos 

aqueles em cuidados paliativos, em terapia intensiva, síndrome genética, má formações 

e portadores do vírus HIV. 

 

Seleção da amostra 

A amostra foi selecionada considerando que a proporção de alterações no estado 

nutricional em criança e adolescentes com diagnóstico de câncer pode variar de acordo 

com a Região geográfica. O cálculo amostral foi realizado em estratos por macrorregião 

do país (Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e selecionado uma 

amostra probabilística em dois estágios em cada estrato. Primeiramente selecionou-se os 

hospitais (centros de referência para tratamento de câncer infantil) e depois as crianças 

nos hospitais no momento da internação. 

Os centros de referências foram obtidos de acordo com o Sistema Nacional de 

Informações sobre Estabelecimentos de Saúde em levantamento realizado em 2016, 

sendo elegíveis 44 hospitais registrados no país com 300 ou mais hospitalizações 

oncológicas pediátricas por ano, representando 97,3% de todas as internações 

oncológicas pediátricas no Brasil.  

O tamanho da amostra em cada estrato foi calculado com base na taxa 

nutricional adequada de crianças e adolescentes no Brasil em 2016 de 69%, com 

significância de 5% segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 

2008/2009 (IBGE, 2011). Devido ao desenho amostral por conglomerados, foi utilizado 

um efeito de desenho de 1,3. Além disso, o tamanho da amostra teve o poder de 80% 

para detectar diferenças de estado nutricional entre tumores sólidos e hematológicos na 

ordem de 59% a 79% (diferenças de pelo menos 20%) entre grandes Regiões 

geográficas. Como a Região Norte não possuía o número mínimo por estrato, ela foi 

utilizada apenas para compor a estimativa da proporção nacional. 

A amostra foi selecionada seguindo o critério de probabilidade proporcional ao 

tamanho (PPT) e um total de 15 hospitais foi selecionado para o estudo, os quais 

equivalem a 34,9% de todos os hospitais com 300 ou mais internações em 2016 e 

definido como tempo máximo de um ano de coleta em cada instituição. Duas 

instituições recusaram o convite, e foram substituídas na lista referente a cada Região, 
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respeitando os mesmos critérios de seleção. Após 5 meses de início da pesquisa 2 

instituições foram desligadas por falta de adesão ao estudo, e, a fim de evitar atrasos, a 

pesquisa seguiu com um total de 13 hospitais participantes. Com intuito de equilibrar as 

probabilidades de cada criança devido a estas recusas e à proporção de reinternação, foi 

aplicado um processo de calibração amostral, o qual levou em consideração todos os 

cálculos iniciais bem como o número final de primeiras internações. 

 

Antropometria 

Foram coletadas as medidas de peso e estatura, seguindo os padrões para 

Avaliação Nutricional de crianças e adolescentes sugeridos pelo Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) e World Health Organization (WHO) (WHO, 2006; 

DE ONIS et al., 2007). Utilizou-se os seguintes índices antropométricos: peso para 

idade (P/I), estatura para idade (E/I) e Índice de Massa Corporal para idade (IMC/I). 

Para avaliação da validade concorrente, a classificação do estado nutricional foi 

realizada por meio do z score, com o ponto de corte para qualquer grau de desnutrição 

(baixo peso e muito baixo peso/idade, magreza, magreza acentuada, baixa estatura e 

muito baixa estatura /idade) o z score < -2DP, de acordo com a WHO. Utilizou-se o 

software Anthro e Anthroplus, sendo o Anthro para criança até 5 anos de idade e 

Anthroplus para crianças maiores de 5 anos e adolescentes, na version 3.2.2 (WHO, 

2011).  

Também se optou por categorizar o IMC/I como abaixo do adequado (baixo 

peso ou risco de baixo peso) dentre aqueles com z score < -1, para incluir aquelas 

crianças com risco de nutricional para fins de comparação em se tratando de uma 

população de risco, devido a doença oncológica (LEMOS et al., 2014).   

 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global em crianças 

O instrumento de ANSG foi traduzido e adaptado transculturalmente para 

utilização em crianças e adolescentes com câncer (SARAIVA et al., 2017), da mesma 

forma que o estudo original, com idade entre 2 e 18 anos, e foi aplicado em todas as 

crianças e adolescentes que compuseram a amostra até 48h da internação hospitalar. Na 

primeira parte do questionário foi realizada uma avaliação sobre a história clínica com 

foco nutricional e que abordava questões sobre: adequação da estatura e do peso atual, 

alterações não intencionais no peso, adequação da ingestão dietética, sintomas 
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gastrintestinais (sinais e frequência), capacidade funcional, estresse metabólico e exame 

físico onde verificou-se a perda de gordura subcutânea nas regiões da bochechas, bíceps 

e tríceps, costelas e perda muscular  na região da clavícula, ombro, escápula, 

quadríceps, joelho e panturrilha e presença de edema (tornozelo e sacro). 

 Na segunda parte do questionário foram obtidas informações referentes à 

anamnese alimentar com perguntas referentes ao consumo e frequência da ingestão de 

alimentos, hábito alimentar e informações sobre atividades físicas e funcionais. O 

estado nutricional foi classificado como normal ou bem nutrido, moderadamente 

desnutrido e gravemente desnutrido, conforme as diretrizes preconizada pelo 

instrumento de ANSG em pediatria (SECKER & JEEJEEBHOY, 2012; SARAIVA et 

al., 2017). 

 

Qualidade dos Dados 

Cada instituição participante foi representada por um nutricionista com prática 

em pediatria, denominado supervisor que recebeu treinamento presencial teórico e 

prático de 16 horas para execução de todas as etapas da pesquisa. Adicionalmente, todos 

receberam as instruções com o roteiro da pesquisa, o manual de entrevista e manual 

para utilização da plataforma para inserção dos dados, que foram elaborados 

especificamente para atender as demandas do trabalho de campo. Todos garantiram a 

existência dos equipamentos necessários para realização da avaliação nutricional 

objetiva em suas unidades hospitalares. 

 A equipe de campo em cada instituição também foi treinada pelo supervisor 

antes do início do estudo e orientada a fazer um teste com os instrumentos durante uma 

semana. Para cada novo integrante na coleta de dados ficou condicionado a realizar um 

treinamento prévio. 

Após cada coleta de dados, as fichas e os formulários foram imediatamente 

revisados pela equipe e pelo supervisor de campo, visando minimizar os possíveis erros 

de preenchimento. Os dados inseridos no formulário online foram revisados por 2 

supervisores diferentes em cada instituição e posteriormente pelo pesquisador principal 

e equipe de pesquisa a fim de identificar eventuais imprecisões. 

Para fins de esclarecimentos de dúvidas e questões relacionadas a coleta de 

dados, a equipe executiva da pesquisa se revezou para estar disponível diariamente 

durante todo o período de coleta, por meio de plataforma digital.      
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Desfechos clínicos de interesse  

Os desfechos analisados para avaliação de desempenho da ANSG foram: 

Necessidade de reinternação em até 30 dias pós-alta (sim/não), tempo de internação 

superior a 7 dias (sim/não) e ocorrência de óbito em até 60 dias pós-alta (sim/não). 

 

Aspectos éticos da pesquisa 

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 

72541617.8.1001.5274) de todos os Centros de Referência participantes, seguindo as 

normas da Resolução 466/2012, sobre diretrizes para pesquisas envolvendo seres 

humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Todos os responsáveis assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido e todas as crianças acima de 12 anos assinaram o 

termo de assentimento.  

 

Análise de dados 

Foram realizados testes de normalidade das distribuições das variáveis por meio 

do teste de Shapiro-Wilk, análise gráfica e os coeficientes de assimetria e curtose. Para 

as variáveis contínuas que apresentavam distribuição normal foi utilizado o teste t de 

Student enquanto as que não apresentavam distribuição normal tiveram suas 

distribuições comparadas entre as categorias de risco nutricional pelo teste não 

paramétrico Komogorov-Smirnov. A associação entre as variáveis categóricas e o risco 

nutricional foi verificado pelo teste qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. 

Para testar a concordância entre a classificação realizada pelo índice de massa corporal 

pela idade (IMC/I) e a classficação ANSG foi utilizado o coeficiente Kappa de Cohen. 

A classificação considerada foi: kappa de 0 a 0,19 = concordância pobre; 0,20 a 0,39 = 

fraco; de 0,40 a 0,59 = moderado; 0,60 a 0,79 = substancial; e 0,81 a 1,00 = excelente. 

A validade de critério concorrente foi avaliada pela sensibilidade, especificidade 

e valores preditivos positivos e negativos e acurácia da ANSG para a detecção de 

desnutrição aguda (P/I), crônica (E/I) e geral (IMC/I). 

A validade do critério preditivo foi avaliada pelo mesmo índices usados para 

identificar tempo de internação (maior que 7 dias), reinternação em 30 dias após a alta 

hospitalar e ocorrência de óbito em 60 dias. A associação entre a ocorrência de 

desnutrição e os desfechos foram avaliados por Odds Ratio (OR), com 95% intervalos 
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de confiança, por meio de regressão logística binária simples, levando em consideração 

o efeito do desenho amostral complexo.  

 

RESULTADO 

 

A amostra foi composta de 723 crianças e adolescentes (Figura 1), com média de 

idade de 9,4 ± 4,9 anos sendo as leucemias e linfomas os mais prevalentes com 62,2% 

(n=450). A avaliação nutricional, segundo o índice antropométrico IMC/Idade 

identificou que 10,7% (n=78) apresentavam magreza/magreza acentuada, 64,3% 

(n=465) eram eutróficos e 25% (n=181) apresentava excesso de peso 

(sobrepeso/obesidade). Em relação à estatura 6,1% (n=44) foram classificados como 

baixa estatura para idade/muito baixa estatura para idade, estando a maior parte dentre 

aqueles com comprometimento nutricional. De acordo com a ANSG, identificou-se que 

29,7% (n=215) da amostra apresentaram desnutrição moderada e 6,5% (n=47) 

desnutrição grave.  

A Tabela 1 apresenta as características dos pacientes segundo a classificação da 

ANSG, estando a desnutrição moderada/grave mais prevalente entre aqueles com faixa 

etária de adolescente (10-18 anos; p=0,015), tumores sólidos (p=0,014), com maior 

tempo de doença (p= 0,014) e magreza, segundo IMC/idade (p<0,001). 

A Tabela 2 apresenta a classificação da ANSG segundo a antropometria. De 

acordo com a classificação da ANSG frente a avaliação antropométrica percebe-se uma 

baixa concordância na classificação, com o IMC/I. A ANSG consegue identificar 69,5% 

das crianças consideradas normais ou bem nutridas, e 83,5% das crianças consideradas 

moderadas ou gravemente desnutridas frente à classificação do IMC/I, quando se 

verifica o inverso, apenas 25,4 % das crianças classificadas como moderada ou 

gravemente desnutridas pela ANSG são identificadas pelo IMC/I, demonstrando a 

fragilidade do indicador antropométrico para classificação da desnutrição para pacientes 

pediátricos com câncer. Quando considerado valor de risco nutricional (-1 z-score), a 

concordância foi de k=0,444. 

Diante dos desfechos avaliados, a mediana do tempo de internação foi de 7 dias, 

62% (n=448) dos pacientes reinternaram e a ocorrência de óbito em 60 dias foi de 4,3% 

(n=31). 
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A avaliação da validade de critério (concorrente) demonstrou que a ANSG 

apresentou sensibilidade de 72,4% para desnutrição aguda (peso/idade) e 83,5% para 

magreza/magreza acentuada, diagnosticada pelo ponto de corte da WHO (WHO, 2016; 

DE ONIS et al., 2017). A especificidade variou entre 72,4% a 69,5%, respectivamente 

para esses índices. A capacidade de classificação correta do método, a acurácia do 

método, foi de 72,1% para desnutrição aguda e para classificação de magreza pela 

WHO e 76,2% para classificação de risco nutricional quando utilizada a classificação de 

z-score < -1 para IMC/idade (Tabela 3). 

A validade de critério (preditiva) do método demonstrou que a desnutrição 

grave/moderada pela ANSG foi capaz de predizer um risco quase duas vezes maior de 

óbito dentre essas crianças.  
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       Figura 1. Fluxograma da amostra do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em  

                        Pediatria. IBNOPe. Brasil. 
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Tabela 1. Características da amostra do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em 

Pediatria (IBNOPe) de acordo com a classificação de Avaliação Nutricional Subjetiva 

Global (ANSG). Brasil. 

    Classificação ANSG  

    Normal/Bem Nutrido 
Moderada/Gravemente 

Desnutrido 
p-valor 

Variáveis   N % n %  

Sexo Masculino 272 61,3 172 38,7 
0,104a 

  Feminino 189 67,7 90 32,3 

Idade do paciente De 2 a 9 anos 279 68,6 128 31,4 

0,015a   De 10 a 18 

anos 

182 57,4 135 42,6 

Classificação do tipo de 

tumor 

Tumores 

sólidos 

151 55,3 122 44,7 

0,014a 
  Hematológicos 310 68,9 140 31,1 

Tratamento em vigência - 

Somente Quimioterapia 

Sim 409 65,9 212 34,1 

0,146a 
  Não 52 51,0 50 49,0 

Peso aferido na admissão 

(kg) (mediana e IRQ) 

  
26,0 (17,8-47,0) 29,2 (19,0-43,7) 0,019b 

  

Baixo e muito baixo peso 

para idade na admissão 

(P/I) 

Sim 8 27,6 21 72,4 

<0,001 

  Não 268 72,0 104 28,0 

Estatura aferida na 

admissão (cm) (média e 

desvio padrão) 

  
129,1 28,3 136,5 26,4 0,001c 

  

Baixa e muito baixa 

estatura para idade na 

admissão (E/I) 

Sim 28 66,7 14 33,3 

0,518 

  Não 428 63,5 246 36,5 

IMC na admissão (média 

e desvio padrão) 

  
18,3 4,0 16,2 3,2 <0,001c 

  

Magreza e Magreza 

acentuada na admissão 

(IMC/I) 

Sim 13 16,5 66 83,5 

<0,001 

  Não 443 69,5 194 30,5 

Tempo de doença (em 

dias) (mediana e IRQ) 

  
119,0 (47,6-264,0) 168,7 (54,3-432,7) 0,014b 

  

Tempo entre a internação 

e a primeira alta (em dias) 

(mediana e IRQ) 

  

7,0 (4,0-15,3) 6,0 (4,0-14,0) 0,729b  

  
a 

Chi-square test / bKomogorov Smirnov test /   cStudent  test . 

IBNOPe=Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria / ANSG= Avaliação Nutricional 

Subjetiva Global / IMC= Índice de Massa Corporal / P/I= peso para idade / E/I= estatura para idade 

/IRQ= Intervalo interquartílico. 
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Tabela 2. Concordância entre Avaliação Subjetiva  Nutricional em pediatria e a  avaliação  antropométrica  

pelo Índice da Massa Corporal para Idade (IMC/I), no momento da  internação (N=723) 

              

    ANSG     

    

Moderada/Gravemente 

Desnutrido 
Normal/Bem Nutrido kappa 

    
N  

% da categoria 

      ANSG 
N  

% da categoria 

ANSG 
  

IMC/I             

  Magreza/Magreza Acentuada 66 83,5 194 30,5   

   (% da categoria IMC/I)   25,4   74,6 0,265 

  

 

Eutrofia/Sobrepeso/Obesidade 
13 16,5 443 69,5 

  

   (% da categoria IMC/I)   2,9   97,1   
             
               *Cohen’s Kappa coeficiente 

 IMC/I= Índice de Massa Corporal para Idade 

               ANSG= Avaliação Nutricional Subjetiva Global 
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Tabela 3. Validade de critério (concorrente e preditivo) da Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) em crianças. 

   OR  (95% CI)   SE   (95% CI) ESP   (95% CI) VPP  (95% CI) VPN (95% CI) ACC (95% CI) 

Validade de critério (Concorrente)                          

Baixo e muito baixo peso para idade 

na admissão (P/I)a   (n = 29/401) 
6,8 (3,1-14,9)* 72,4 (59,9-82,1) 72,0 (64,2-78,9) 16,8 (9,5-28,9) 97,1 (92,6-98,8) 72,1 (68,3-74,1) 

Baixa e muito baixa estatura para idade 

na admissão (E/I)b (n = 42/716) 
0,8 (0,5-1,5) 33,3 (22,8-44,1) 63,5 (55,0-71,2) 5,4 (2,4-11,1) 93,9 (88,7-98,7) 61,7 (61,3-62,6) 

Magreza e Magreza acentuada na 

admissão (IMC/I)c (n = 79/716) 
11,9 (4,9-24,6)* 83,5 (66,8-93,1) 69,5 (61,5-76,6) 25,4 (19,5-32,1) 97,1 (94,4-98,7) 71,1 (69,3-71,8) 

Avaliação antropométrica abaixo do 

adequado na admissão (Z score ≤ -1) 

 (n = 172/723) 

10,1 (6,1-16,8)* 76,2 (63,5-85,3) 76,2 (68,6-82,4) 50,0 (42,4-57,3) 91,1 (87,0-94,0) 76,2 (72,2-77,7) 

Validade de critério (Preditivo)                         

Tempo de internação menor  

que 7 diasd (n = 323/723) 
0,9 (0,5-1,5) 35,0 (25,1-46,5) 62,8 (53,6-71,1) 43,1 (25,8-62,5) 54,4 (40,0-68,1) 50,3 (43,7-53,1) 

Reinternação (n = 439/723) 0,7 (0,5-1,0) 33,0 (26,0-40,7) 58,6 (48,5-68,1) 55,1 (43,2-66,5) 36,2 (27,6-45,7) 43,2 (36,3-46,0) 

Óbito (n = 30/723) 1,7 (1,2-2,5)* 50,1 (37,5-60,4) 64,4 (56,1-71,7) 5,7 (3,6-8,8) 96,7 (94,4-98,0) 63,8 (63,0-65,1) 

 

OR Odds ratio, IC intervalo de confiança, SE sensibilidade, ESP especificidade, VPP valor preditivo positivo, VPN valor preditivo negativo, ANSG= Avaliação Nutricional 

Subjetiva Global. / IMC/I = Índice de Massa Corporal para idade. / P/I= Peso para idade. / E/I= estatura para idade. 
a peso -para-idade < −2 z-escore (<5 anos).  b estatura-para-idade < −2 z-escore (todas as idade).  cIMC-para-idade < −2 z-escore (<5 anos) ou Índice de massa corporal-para-

idade < −2 z-escore (≥5 anos);  dCategorização de acordo com a mediana: ≤ 7 dias; >7 dias.  *p-valor < 0.05. 
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DISCUSSÃO 

 

A AN demonstrou grande prevalência de inadequação, segundo ANSG em 

pediatria, com percentual superior a 30% de desnutrição moderada/grave. A ANSG 

demonstrou um satisfatório desempenho, de acordo com a avaliação para validade de 

critérios, concorrente e para validade recorrente em relação à predição de óbito. 

Considerando as características gerais da amostra, a desnutrição segundo a 

ANSG, foi a mais prevalente entre aqueles com tumores sólidos, dados coerentes com a 

literatura sobre as alterações no estado nutricional de crianças com câncer (SHAH et al., 

2015; JOFFE et al., 2019). Em revisão sistemática recente, com o objetivo de relatar a 

associação do estado nutricional com o tratamento relacionado a toxicidade, sobrevida 

livre de doença, incidência cumulativa de recaída e sobrevida geral em crianças e 

adolescentes com tumores sólidos, cerca de 62% dos pacientes estavam com desvio do 

IMC/idade (excesso de peso ou desnutrição) no momento do diagnóstico. Nesta 

casuística, o IMC abaixo do adequado foi associado a pior sobrevida global no sarcoma 

de Ewing (RR: 3,46; p = 0,022), osteossarcoma (RR: 1,6; p <0,005) e uma tendência de 

pior sobrevida geral no rabdomiossarcoma (RR: 1,70, p = 0,0596) (JOFFE et al., 2019). 

A identificação adequada do estado nutricional, na criança hospitalizada com 

câncer, considerando suas peculiaridades, é um grande desafio, e requer uma visão mais 

ampla e perspicaz da avaliação nutricional (JOFFE et al., 2019; VIANI et al., 2020). 

Desta forma, os métodos baseados em critérios subjetivos têm sido uma alternativa para 

avaliação nutricional de crianças doentes, sendo recomendados exclusivamente ou de 

forma complementar aos métodos clássicos, como a antropometria (BECKER et al., 

2015). No entanto, a grande maioria dos instrumentos disponíveis e alguns validados no 

Brasil, não são capacitados para realizar o diagnóstico do estado nutricional, pois são 

instrumentos de triagem para rastreamento de risco nutricional e nenhum até o momento 

foi aplicado em crianças com câncer no Brasil. 

Nesta casuística, a concordância entre o diagnóstico da desnutrição pela 

antropometria e pela ANSG na admissão foi considerada fraca. Ao compararmos a 

ANSG e as recomendações da WHO para IMC/I identificamos que a maioria das 

crianças e adolescentes foi classificada como bem nutrida e eutrófica, respectivamente. 

Foram evidenciadas fracas concordâncias com o ponto de corte de magreza/magreza 

acentuada (-2 z escore/-3 z escore; k=0,265) e de risco nutricional (-1 z escore; 
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k=0,444), esse último que não é um ponto de corte usualmente aplicado na avaliação 

nutricional de crianças e adolescentes. Assim, as maiores discordâncias foram 

encontradas entre os grupos classificados como moderadamente ou gravemente 

desnutridos, onde a ANSG conseguiu captar mais a desnutrição, cerca de 20% a mais 

em relação à antropometria. 

Esses dados corroboram com outros estudos brasileiros recentes com outras 

populações de pacientes (CARNIEL et al., 2015; PIMENTA et al., 2018). Carniel et al 

(2015), observou uma concordância baixa (k=0,38; p = 0,001) entre a variável 

peso/altura e a ANSG, enquanto Pimenta et al,24 também não evidenciou boa 

concordância (k=0,21; p=0,001) com o IMC/I. 

Tais diferenças podem ser explicadas pelo fato da ANSG ser composta de 

questões qualitativas. Assim, é eficiente na identificação de risco e alterações 

nutricionais precocemente (PIMENTA et al., 2018), como evidenciado pela maior 

concordância, mesmo discreta, com o risco nutricional (z score < -1). A ANSG 

identifica alguns pontos que aperfeiçoam a investigação acerca das alterações no estado 

nutricional de crianças e adolescentes. Por esse motivo, é capaz de detectar sinais de 

desnutrição que podem não ser identificados quando são considerados somente medidas 

e índices clássicos da avaliação nutricional, diante do uso exclusivo da classificação das 

curvas da WHO (BARBOSA-SILVA et al., 2002) para pacientes com doenças, 

sobretudo as crônicas. 

Essas evidências corroboram com a necessidade de combinação de dados 

objetivos e subjetivos, o que indica a importância de usar ambos os métodos na prática 

clínica como técnicas complementares para um diagnóstico nutricional adequado 

(TEIXEIRA & VIANA, 2016). 

Para avaliar a capacidade das ferramentas em identificar crianças que estão 

desnutridas, um método confiável de refletir a verdadeira alteração no estado nutricional 

é necessário. A ANSG é uma ferramenta validada internacionalmente para identificar 

com precisão as crianças que são desnutridas (SECKER & JEEJEEBHOY, 2012; 

VERMILYEA et al., 2013; ONG & CHEN, 2020). Embora medidas antropométricas, 

como peso, estatura e índice de massa corporal são frequentemente usados para 

identificar e classificar a extensão da desnutrição em crianças, a etiologia mais 

complexa da desnutrição pediátrica descrita recentemente por Mehta et al (2013), 

reconhece que a antropometria identifica apenas um subconjunto de pacientes 
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pediátricos desnutridos. Essa definição incorpora os conceitos de cronicidade, etiologia 

e patogenia da desnutrição, sua relação com a inflamação e seu impacto sobre as 

alterações funcionais corporais (METHA  et al., 2013). 

Deste modo, a ANSG é uma avaliação mais robusta do que a antropometria 

sozinha, uma vez que inclui domínios importantes do estado nutricional e um exame 

físico com foco em nutrição. Existem na literatura alguns instrumentos para triagem 

nutricional em pacientes pediátricos (LEE & YANG, 2019; CARTER et al., 2020), e 

alguns estudos interpretam a ANSG como método de triagem nutricional (TEIXEIRA & 

VIANA, 2016; SANTOS et al., 2020). Entretanto, a ANSG é o único método utilizado 

para avaliação subjetiva, e a maioria dos estudos a utilizam como “padrão ouro” na 

avaliação do desempenho de testes de triagem nutricional. 

Um ponto que merece destaque é que a metodologia para realizar a validação de 

ferramentas de triagem/avaliação subjetiva não é consensual na literatura, uma vez que 

não existe um “padrão ouro” universalmente aceito para comparação. Essa avaliação 

envolve, na prática, uma análise de questões, como reprodutibilidade, aplicabilidade e 

validade quanto à previsão de desnutrição e outros resultados ( ELIA & STRATTON, 

2012). Os valores de sensibilidade mais altos, em comparação com a especificidade, 

atende uma das características desejáveis quanto ao métodos de triagem: não deixar 

ficar em risco sem identificação, ou seja, proporcionando menor número de falsos 

negativos (WONOPUTRI et al., 2014). Por outro lado, um teste quando é utilizado de 

forma complementar e diante de crianças e adolescentes com doenças crônicas, como o 

câncer, deve ser capaz também de valorizar a especificidade e acurácia da ferramenta 

para que intervenções não sejam dispensadas intervenções desnecessárias, com a 

captação de falsos positivos. 

A avaliação da validade concorrente apresentou boa sensibilidade, 

especificidade e acurácia constatando um bom desempenho do método, segundo 

sugeridos para avaliação de testes de acurácia (HUYSENTRUYT et al., 2015; MACIEL 

et al., 2020), além de ter sido similar a encontrada na avaliação do desempenho de 

estudos com métodos de triagem nutricional (LEE & YANG, 2019; PÉREZ-SOLÍS et 

al., 2020). Estudo realizado por Carter et al (2020), ao verificar a melhor  ferramenta de 

triagem nutricional para identificar a desnutrição em crianças na admissão hospitalar, na 

validade simultânea com a ANSG  e usando os pontos de corte recomendados OMS 

(escore z de ≤ − 2), encontraram para o Pediatric Nutrition Screening Tool (PNST) uma 
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sensibilidade de 58%, e especificidade de 88%, valor preditivo positivo (VPP) 67% e 

valor preditivo negativo (VPN) 83%. Neste mesmo estudo, para o STRONGKids a 

sensibilidade encontrada foi de 89%, porém com uma especificidade de 35%, VPP 36%, 

VPN 88%. Os autores destacam a importância do ponto de corte no desempenho das 

ferramentas (CARTER et al., 2020). Análise similar foi feita por Huysentruyt et al 

(2015), quanto a escolha dos pontos de corte devido ao grande impacto no desempenho 

das ferramentas. Entretanto, a ANSG não tem como objetivo utilizar pontos de corte, 

pois valoriza a subjetividade principalmente com foco na semiologia nutricional. 

Um outro estudo com crianças hospitalizadas, realizado na Malásia (ONG & 

CHEN, 2020), identificou que a ANSG apresentou validade concorrente e preditiva e 

foi capaz de classificar um maior número de crianças desnutridas, 68%, enquanto o 

PNST encontrou 57% de crianças com risco nutricional.  A ANSG teve maior 

sensibilidade (87,8%) e especificidade (70,6%) com uma menor taxa de falsos negativos 

(12,2%). O valor preditivo positivo de ANSG indicou que 85,2% das crianças que 

foram identificadas como desnutridas estavam realmente nesta condição (ONG & 

CHEN, 2020). A ANSG é reconhecida como um instrumento de avaliação nutricional 

mais estruturada, não de um instrumento de rastreamento de risco nutricional, logo 

apresenta uma capacidade de diagnóstico nutricional consolidada. 

Na validação do instrumento de ANSG no Brasil para crianças hospitalizadas 

com uma heterogenicidade de doenças, Carniel et al (2015), encontrou probabilidade de 

internação/reinternação de aproximadamente quatro vezes maior em pacientes 

moderadamente desnutridos que os eutrófícos. Entre os gravemente desnutridos a 

probabilidade de internação/reinternação foi cinco vezes maior (RP= 4,97; IC 95%: 2,61 

a 9,48). Entretanto, neste estudo, o tempo de internação não demonstrou associação com 

o ANSG, corroborando com nossos achados, diferentemente do encontrado em outros 

estudos (SECKER & JEEJEEBHOY, 2007; BACCARO et al., 2007; SARNI et al., 

2009), assim como no estudo original (SECKER & JEEJEEBHOY, 2007). 

 No Brasil vários estudos foram realizados com instrumento de triagem 

nutricional StrongKids. Da Cruz Gouveia et al (2018), verificou a validade preditiva 

desta ferramenta em predizer perda de peso e tempo de internação. O StrongKids teve 

uma sensibilidade variando de 47,0% a 60,3% e uma especificidade variando de 36,8% 

a 42,5% para perda de peso. Os valores preditivos negativos para perda de peso na 

admissão variaram de 83,2% a 85,2%. Para o desfecho tempo de permanência hospitalar 
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a sensibilidade foi de 72,1% e valor preditivo negativo de 83,3%. Por se tratar o câncer 

de uma doença complexa, e a especificidade do StrongKids ser relativamente baixa, 

como demonstrado por Santos et al (2020),  onde essa variou de 18 a 19,5% na 

avaliação da validade concorrente e de 15,7 a 18,6% na avaliação preditiva, acredita-se 

que grande parte dos pacientes possa ser classificado de alto risco pelo impacto da 

doença sem realmente serem, o que inviabilizaria a utilização dessa ferramenta para 

pacientes com neoplasias, não refletindo o real estado nutricional desses pacientes. 

No estudo de Santos et al (2020), a avaliação da validade preditiva do 

StrongKids mostrou sensibilidade de 89,2% (IC 95%: 84,6–92,7) para identificar 

pacientes com maior tempo de internação. Pacientes com risco nutricional apresentaram 

o dobro de chance de internações prolongadas. Esse achado não se confirmou na nossa 

casuística, onde a validade preditiva demostrou-se com melhor desempenho para 

predição de óbito somente. Acredita-se que o fato da reinternação e tempo de internação 

não terem sido relacionados se deva ao número de internações/reinternações para 

quimioterapia, e aqueles melhores nutridos provavelmente internam com maior 

frequência para dar continuidade ao tratamento, que em média tem ciclos de 21 dias por 

7 dias, na maioria dos protocolos. 

Embora a literatura fortaleça a relação entre estado nutricional e mortalidade, 

principalmente nas doenças crônicas, há uma escassez de estudos envolvendo a ANSG 

considerando este desfecho. O primeiro estudo a abordar esta relação foi o estudo 

original da ANSG, ainda assim, todos os achados mostraram que todos os óbitos 

ocorreram devido as complicações infecciosas independente da condição nutricional 

(SECKER & JEEJEEBHOY, 2007). Estudos com dados objetivos já evidenciaram a 

relação entre as alterações no estado nutricional e óbito (JOFFE et al., 2019), 

demonstrando o impacto da desnutrição na letalidade da doença. Portanto, o nosso 

estudo representa um dos poucos que estabelece essa relação, considerando a utilização 

da ANSG. 

O estudo apresenta como pontos fortes ser parte da casuística do maior estudo 

brasileiro sobre estado nutricional de crianças com câncer de base hospitalar e amostra 

representativa da população brasileira, com dados objetivos e subjetivos de avaliação 

nutricional dessa população, além de ser o primeiro estudo que aborda a validação da 

ANSG em pacientes com câncer. Como limitação, citamos o fato da não realização mais 

ampla da validade do instrumento, a ausência de outros desfechos que poderiam ser 
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utilizados para esta avaliação, como necessidade de terapia nutricional especializada e 

infecção.  

Em termos de praticidade, observou-se que durante o estudo da adaptação 

transcultural, avaliação semântica e validação de conteúdo, o tempo de preenchimento 

foi em média 15 minutos.  Carter et al (2020), cita <5 minutos o preenchimentos dos 

instrumentos de triagem e 15 a 30 minutos da ANSG. Acredita-se que para avaliação 

complementar do estado nutricional e, diante da complexidade do câncer o tempo é 

factível. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados encontrados neste estudo apontam que a ANSG pode ser usada de 

forma complementar a avaliação nutricional clássica. As etapas de validação de critério 

realizadas neste estudo mostram um bom desempenho do instrumento de  ANSG para  

avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes brasileiras com câncer. 
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c. Manuscrito 3. Estado nutricional na admissão hospitalar e predição de desfechos 

clínicos em criança e adolescente com câncer: resultados de estudo multicêntrico 

Brasileiro. 

 

RESUMO 

Objetivo: Avaliar a associação entre o estado nutricional (EN) de crianças e 

adolescentes com câncer no Brasil, segundo a Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

(ANSG), Índice de Massa Corporal/Idade e medidas de composição corporal na 

predição de desfechos clínicos. Método: Estudo longitudinal, multicêntrico com 

crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, em tratamento oncológico vigente, avaliados em 

13 centros de referência no Brasil entre março de 2018 e agosto de 2019. Foram 

coletados nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar dados clínicos e 

sociodemográficos, medidas antropométricas, composição corporal e aplicado 

questionário de ANSG. Os desfechos avaliados foram reinternação em 30 dias e óbito 

em 60 dias. Resultados: 723 pacientes foram avaliados, pela ANSG 36,2% (n=262) 

tinham desnutrição moderada/grave, pelo IMC/Idade 11,9% (n=83) magreza/magreza 

acentuada e 24,3% (n=169) excesso de peso. A ANSG grave (p< 0,00; 95% IC: 3,35-

21,3) e a Região Norte (p = 0,000; 95% IC: 3,34-42,7) foram preditores significativos 

independentes associados ao menor tempo de sobrevida em 60 dias. A sobrevida foi  

maior nos pacientes com classificação pela ANSG como normal comparado ANSG 

grave (p < 0,001). Na predição do óbito a ANSG grave (RR= 8,44; 95% IC: 3,35-21,3; 

p< 0,001) e a Região Norte (RR=11,9; 95% IC: 3,34-42,7; p= 0,001) foram associados 

ao menor tempo de sobrevida em 60 dias. No modelo 2 (sem a região) manteve-se a 

ANSG (RR= 7,54; 95% IC: 3,13-18,2; p< 0,0001) e o perímetro braquial (RR= 1,08; 

95% IC: 1,03-1,14; p< 0,003). A Região Norte (RR=5,77; 95% IC: 1,29-25,8; p = 

0,021), Nordeste (RR=1,46; 95% IC: 1,01-2,11; p = 0,041), Centro-Oeste (RR= 0,43; 

95% IC: 0,20-,095; p = 0,036), faixa etária de 10 a 18 anos (RR= 0,65; 95% IC: 0,45-

0,94; p = 0,022) e neoplasia hematológica (RR=1,52;  95% IC: 1,10-2,10; p = 0,011) 

foram preditores da reinternação em 30 dias. Conclusão: A prevalência de desnutrição, 

segundo ANSG,  foi expressiva e esteve relacionado ao óbito. Além disso, pacientes das 

regiões economicamente mais desfavorecidas do Brasil, em tratamento hematológico e 

com menor idade apresentaram maiores taxas de reinternação. 

Palavras chaves: Estado nutricional, desfechos clínicos, câncer, crianças.  
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INTRODUÇÃO 

 

Alterações no estado nutricional são reconhecidas como preditores de desfechos 

desfavoráveis na criança e adolescente com câncer, principalmente nos países em 

desenvolvimento (BARR & STEVENS, 2020).  Entre crianças e adolescentes com 

câncer, a frequência de desnutrição varia entre 6% e 50%, dependendo da intensidade 

dos protocolos de tratamento aplicados (quimioterapia e radioterapia), da ingestão 

alimentar e dos tipos e localizações dos tumores (FUENTES et al., 2007; SANTOS-

MACHADO et al., 2009). O estado nutricional de pacientes com câncer pode piorar 

rapidamente durante a hospitalização e o tratamento.  

A população de crianças e adolescentes com câncer está especialmente sob risco, 

pois a doença e / ou o tratamento podem dificultar o atendimento às altas necessidades 

de energia para crescimento e desenvolvimento. Além disso, os pacientes 

frequentemente apresentam má absorção, estresse causado pelo aumento da resposta de 

fase aguda, bem como ingestão inadequada de nutrientes por anorexia e alterações do 

trato digestório (KEITH et al., 2008; MONTOYA et al., 2010). A desnutrição 

secundária em crianças em terapia antineoplásica pode incluir  obesidade e déficit  de 

crescimento (MOSBY et al., 2009). 

A determinação do real estado nutricional de criança com câncer não é muito 

fácil de ser obtido, devido as fragilidades dos métodos utilizados para o diagnóstico 

nutricional. As recomendações clássicas para avaliação nutricional de crianças e 

adolescentes, preconizadas pela World Health Organization (WHO, 2006; DE ONIS et 

al., 2007), parece apresentar lacunas para avaliação de crianças com câncer na prática 

clínica, principalmente quando se considera como parâmetro o peso corporal 

isoladamente (SALA et al., 2012). 

A má nutrição no câncer infantil parece apresentar uma complexidade pouco 

mensurável até o momento, devido aos aspectos do câncer infantil a da terapia 

empregada (BARR & STEVENS, 2020). Ainda assim, é possível observar que a 

inadequação do estado nutricional pelo Índice de massa corporal (IMC), seja pela 

desnutrição ou excesso de peso/obesidade esteve associada a pior sobrevida global, 

aumento de nefrotoxicidade e complicações cirúrgicas, naqueles com diagnóstico de 

tumores sólidos (JOFFE et al., 2019). Em pacientes com leucemias, observa-se que a 
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obesidade, diagnosticada pelo IMC/I elevado, vem sendo associada a maiores taxas de 

mortalidade e uma tendência a recaídas de doença (ORGEL et al., 2014, 2016).  

A mortalidade por câncer na infância parece apresentar padrões geográficos 

diferentes e é possível que a inadequação do estado nutricional tenha relação com este 

panorama (BARR & LADAS, 2020). Isso porque em países de média e baixa renda um 

dos grandes desafios é a gravidade da desnutrição, presente no momento do diagnóstico 

e a dificuldade nas estratégias de intervenções assistenciais para recuperá-la (MURPHY 

et al., 2014). Por outro lado, países ricos, mesmo com altas taxas de sobrevida no câncer 

infantil, vêem no excesso de peso/obesidade seus maiores obstáculos para melhores 

resultados (BARR & LADAS, 2020).    

No Brasil, país considerado de renda média alta, com grande extensão territorial 

e uma enorme diversidade socioeconômica e cultural,  não há estudos com abrangência 

em todas as regiões do país na população infantojuvenil com câncer (VIANI et al., 

2020), tampouco sobre o impacto do estado nutricional destes indivíduos nos resultados 

clínicos. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a associação entre o estado 

nutricional de crianças e adolescentes com câncer no Brasil, segundo a Avaliação 

Nutricional Subjetiva Global, Índice de Massa Corporal/Idade e medidas de composição 

corporal por antropometria na predição de desfechos clínicos (sobrevida em 60 dias e 

reinternação hospitalar). 

 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo longitudinal, multicêntrico e de base hospitalar em 

crianças e adolescentes internados nas unidades hospitalares de todas as regiões do 

Brasil, entre março de 2018 a agosto de 2019.  Essa casuística é parte integrante do 

Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria (IBNOPe).  

O estudo foi conduzido numa parceria entre o Instituto Nacional de Câncer, o 

Instituto de Nutrição Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a 

Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e Centros de Referência para tratamento 

do câncer infantil nas diferentes Regiões do Brasil. 

 

Critérios de elegibilidade 
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Foram elegíveis os pacientes de ambos os sexos, na faixa etária de 2 a 18 anos, 

com diagnóstico de neoplasia maligna pediátrica confirmada, em vigência tratamento 

oncológico e hospitalizadas nas instituições participantes durante o período da pesquisa. 

Foram excluídos aqueles em cuidados paliativos, em fim de vida, em terapia intensiva, 

com síndrome genética, má formações congênitas e portadores do vírus HIV além 

daqueles que não concordaram com a participação no estudo.   

O instrumento para avaliação nutricional subjetiva escolhido para utilização 

neste estudo, com tradução e adaptação transcultural na língua portuguesa (SARAIVA  

et al., 2017), avalia crianças de 2 a 18 anos o que determinou a escolha da faixa etária a 

ser pesquisada.  

 

Seleção da Amostra 

A amostra foi selecionada considerando que a proporção de estado nutricional 

em crianças com diagnóstico de câncer pode variar de acordo com a Região geográfica. 

O cálculo amostral foi realizado em estratos por macrorregião do país (Região Norte, 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e selecionado uma amostra probabilística em 

dois estágios em cada estrato. Primeiramente selecionou-se os hospitais (centros de 

referência para tratamento de câncer infantil) e depois as crianças nos hospitais no 

momento da internação.  

Os centros de referências foram obtidos de acordo com o Sistema Nacional de 

Informações sobre Estabelecimentos de Saúde em levantamento realizado em 2016, 

sendo elegíveis 44 hospitais registrados no país com 300 ou mais hospitalizações 

oncológicas pediátricas por ano, representando 97,3% de todas as internações 

oncológicas pediátricas no Brasil. O tamanho da amostra em cada estrato foi calculado 

com base na taxa nutricional adequada de crianças e adolescentes no Brasil em 2016 de 

69%, com significância de 5% segundo dados da Pesquisa de Orçamento Familiar - 

POF (IBGE, 2009). Devido ao desenho amostral por conglomerados, foi utilizado um 

efeito de desenho de 1,3. Além disso, o tamanho da amostra teve o poder de 80% para 

detectar diferenças de estado nutricional entre tumores sólidos e hematológicos na 

ordem de 59% a 79% (diferenças de pelo menos 20%) entre grandes Regiões 

geográficas. Como a Região Norte não possuía o número mínimo por estrato, ela foi 

utilizada apenas para compor a estimativa da proporção nacional. 
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A amostra selecionada seguiu o critério de probabilidade proporcional ao 

tamanho (PPT) e um total de 15 hospitais foi selecionado para o estudo, os quais 

equivalem a 34,9% de todos os hospitais com 300 ou mais internações em 2016 e 

definido como tempo máximo de um ano de coleta em cada instituição. Duas 

instituições recusaram o convite, e foram substituídas na lista referente a cada região, 

respeitando os mesmos critérios de seleção. Após 5 meses de início da pesquisa 2 

instituições foram desligadas por falta de adesão ao estudo, sendo 1 da Região Sudeste e 

1 da Região Centro-Oeste, e, a fim de evitar atrasos, a pesquisa seguiu com um total de 

13 hospitais participantes. Com intuito de equilibrar as probabilidades de cada criança 

devido a estas recusas e à proporção de reinternação, foi aplicado um processo de 

calibração amostral, o qual levou em consideração todos os cálculos iniciais bem como 

o número final de primeiras internações. 

 

Qualidade dos dados  

Realizou-se uma capacitação prática sobre a avaliação nutricional, utilização do 

instrumento da ANSG e preenchimento da plataforma para inserção de dados. As fichas 

e os formulários de coletas foram revisados pelo supervisor de campo, assim como as 

informações inseridas no formulário online por 2 supervisores diferentes na instituição. 

Todos os dados foram conferidos pelo pesquisador principal e equipe de pesquisa a fim 

de identificar eventuais imprecisões.   

Para esclarecimentos de questões relacionadas a coleta de dados, havia sempre 

um membro da equipe de pesquisa disponível durante todo o período de coleta por meio 

de plataforma digitais.      

 

Coleta de Dados 

Os dados foram coletados mediante a avaliação nutricional objetiva por 

antropometria e avaliação nutricional subjetiva por questionário e exame físico, em até 

48 horas da admissão na internação. Também foram coletadas as informações dos 

prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes, por meio de ficha de coleta de dados 

elaborado exclusivamente para esta pesquisa. Para caracterização dos dados 

demográficos e clínicos foram utilizadas informações de registro hospitalar.  

 

Medidas antropométricas 



104 

 

 

As medidas de avaliação do estado nutricional antropométrico incluíram: peso, 

estatura, medidas de composição corporal, como perímetro do braço (PB), dobra 

cutânea tricipital (DCT), dobra cutânea subescapular (DCS) e circunferência muscular 

do braço (CMB). Todas as medidas seguiram os padrões para Avaliação Nutricional de 

crianças e adolescentes, do Ministério da Saúde (2011) e da World Health Organization 

(2006). 

A classificação do estado nutricional foi realizada por meio do escore z, e os 

índices peso/idade; estatura/idade; e IMC/I classificados segundo a  recomendação da 

World Health Organization (WHO) utilizando o software Anthro e AnthroPlus, sendo o 

Anthro para criança até 5 anos de idade e AnthroPlus para crianças maiores de 5 anos e 

adolescentes, na version 3.2.2 (WHO, 2011).  

Para as medidas de composição corporal (PB, DCT, DCS e CMB) foram 

utilizadas a tabela percentilar proposta por Frisancho (1990). Utilizou-se para 

classificação os seguintes ponto de corte: Para PB, DCT e DCS (P < 5 desnutrição; P>5 

e P<95 eutrofia; P>95 obesidade) e CMB (P<5 desnutrição; P>5 Eutrofia).  

 

Avaliação Nutricional Subjetiva Global 

A avaliação nutricional subjetiva foi obtida mediante a aplicação do questionário 

ANSG, com duração de aproximadamente 30 minutos, nas primeiras 48 horas de 

admissão hospitalar, onde na primeira parte foi realizada uma avaliação sobre história 

clínica com foco nutricional tais como: adequação da estatura e do peso atual, alterações 

não intencionais no peso, adequação da ingestão dietética, sintomas gastrintestinais, 

capacidade funcional, estresse metabólico e exame físico (perda de gordura subcutânea, 

perda muscular e edema).  

Na segunda parte do questionário foram obtidas informações referentes à 

anamnese alimentar como consumo e frequência da ingestão de alimentos e 

informações sobre atividades físicas e funcionais. A ANSG foi registrada em formulário 

próprio pelo profissional nutricionista treinado para pesquisa.  

O estado nutricional foi classificado como Normal ou Bem Nutrido, 

Moderadamente Desnutrido e Gravemente Desnutrido, de acordo com as diretrizes 

preconizada pelo instrumento de ANSG. Este instrumento teve sua tradução, adaptação 

transcultural e validação de conteúdo na língua portuguesa do Brasil (SARAIVA et al, 

2017).  
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Avaliação Clínica e sociodemográfica 

Para dados do perfil clínico foram utilizadas as informações registradas em 

prontuários físicos e eletrônicos sobre o tempo de internação, motivo da internação, 

tempo de doença, tratamento vigente, presença de sintomas gastrintestinais e 

intercorrências clínicas.  

Para caracterização dos dados demográficos foram utilizadas informações sobre 

idade, expressas em anos e meses, e sexo. 

 

Desfechos de interesse 

Os desfechos avaliados neste estudo foram as reinternações em até 30 dias pós-

alta e ocorrência de óbito em até 60 dias. 

 

Análise estatística 

A análise descritiva foi apresentada na forma de tabelas os dados observados, 

expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão adequadas para dados 

numéricos e pela frequência e percentual para dados categóricos. A normalidade na 

distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk e análise gráfica dos 

histogramas. A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos: 

- a comparação das variáveis clínicas e de estado nutricional entre as Regiões 

brasileiras foi analisada pela pelo teste de qui-quadrado ou exato de Fisher para dados 

categóricos.  

- o método de Modelos Lineares Generalizados (MLG) foi utilizado para 

identificar preditores numéricos e categóricos (variáveis da admissão e alta) para 

desfechos dicotômicos (reinternação em 30 dias e óbito em 60 dias) e numéricos (tempo 

de internação). O tempo de internação foi analisado na escala logarítmica (log natural) 

para ajuste adequado do modelo de regressão.  

- para identificar preditores numéricos e categóricos (variáveis da admissão) na 

sobrevida em 60 dias foi utilizada a regressão de Cox e a estatística de log-rank para 

comparação da curva de Kaplan-Meier entre os estratos. As variáveis explicativas com 

p < 0,25 na univariada  e as especificadas pelo pesquisador pesquisador foram incluídas 

na regressão multivariada de Cox, a saber: idade ou faixa etária, sexo, região do país, 

tempo de doença, tipo de câncer, ANSG, IMC/I, E/I, PB, CMB, DCT, DCSE) . O 

processo de seleção das variáveis foi o de avançar passo a passo (stepwise forward), ao 
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nível de 5%, o qual seleciona o menor subgrupo de variáveis independentes que melhor 

prediz a sobrevida em 60 dias.  

A curva de Kaplan Meier foi utilizada para avaliar a sobrevida e o test de log-

rank foi utilizado para comparar a sobrevida entre os estratos da ANSG e Regiões do 

país. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software SPSS versão 26. 

 

Aspectos éticos da pesquisa 

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE 

72541617.8.1001.5274) de todos os Centros de Referência participantes, seguindo as 

normas da Resolução 466/2012, sobre diretrizes para pesquisas envolvendo seres 

humanos no Brasil. Todos os responsáveis assinaram o termo de consentimento e todas 

as crianças acima de 12 anos assinaram o termo de assentimento.  

 

RESULTADOS 

 

Durante o período, 723 pacientes foram incluídos na amostra, captados em 13 

centros de referência para tratamento do câncer infantil no Brasil, sendo 269 da Região 

Nordeste, 255 da Região Sudeste, 151 da Região Sul, 30 da Região Centro-Oeste e 18 

da Região Norte. A figura 1 representa o fluxograma de recrutamento. 

As características clínicas, demográficas e nutricionais na admissão hospitalar 

são apresentadas na Tabela 1 e 1.1, de acordo com a Região do Brasil, respectivamente. 

A maioria era do sexo masculino (59,8%; n=432), apresentava-se na faixa etária de 10-

18 anos (43,2%; n=312), e tinha diagnóstico de leucemias/linfomas (61,8%; n=447). A 

avaliação do estado nutricional indica que, segundo a ANSG a prevalência de 

desnutrição foi de 36,2% (n=262), sendo 29,7% moderada (n=215) e 6,5% (n=47) 

grave. Considerando-se o estado nutricional por meio da antropometria, o desvio 

ponderal foi 11,9% (n=83) magreza/magreza acentuada e 24,3% (n=169) excesso de 

peso. Com relação as medidas de composição corporal, a prevalência de desnutrição 

pela CMB foi de 22,7%  (n=162). 

As Tabelas 2A e 2b demonstram os resultados da análise de regressão de Cox 

para o desfecho sobrevida em 60 dias, incluindo as variáveis: idade, faixa etária, sexo, 

região, tempo de doença, tipo de câncer, ANSG, Z SCORE IMC, Z SCORE E/I, PB, 

CMB, DCT e DCSE.  A análise de regressão multivariada de Cox demonstrou que a 
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classificação ANSG grave (p< 0,00; 95% IC: 3,35-21,3) e a Região Norte (p = 0,0001; 

95% IC: 3,34-42,7) foram preditores significativos independentes associados ao menor 

tempo de sobrevida em 60 dias, nesta ordem (Tabela 2A). 

Durante o estudo, a prevalência de óbito foi de 3,7%  e 96,3% foram censurados 

(alcançaram o final do seguimento sem a ocorrência de óbito). Pacientes classificados 

como ANSG normal tiveram tempo de sobrevida médio de 279,3 dias (95% IC: 275,4-

283,3), enquanto os que tiveram ANSG moderada apresentaram tempo médio de 

sobrevida de 224,5 dias (95% IC: 220,5-228,4) e os que apresentaram ANSG 

classificada como grave apresentaram tempo médio de 144,3 dias (95% IC: 127,6-

160,6). A curva de sobrevida de Kaplan-Meyer estratificada pelo estado nutricional 

segundo a ANSG encontra-se ilustrada na figura 2, que demonstra sobrevida 

significativamente maior nos pacientes com classificação ANSG normal comparado 

ANSG grave (p < 0,001) e nos pacientes ANSG moderada comparada a ANSG grave (p 

<0,001). Porém, não houve diferença significativa entre a classificação ANSG normal 

comparada a ANSG moderada (p = 0,60). 

Analisando as Regiões do país, os pacientes tratados na Região Norte tiveram 

tempo de sobrevida médio de 108,6 dias (95% IC: 89,3-127,6), os pacientes tratados na 

Região Nordeste tiveram tempo de sobrevida médio de 222,7 dias (95% IC: 218,8-

226,6), os pacientes tratados na Região Centro-Oeste tiveram tempo de sobrevida médio 

de 129,1 dias (95% IC: 123,5-134,7),os pacientes tratados na Região Sul  tiveram tempo 

de sobrevida médio de 275,2 dias (95% IC, 266,6-283,7) e os pacientes tratados na 

Região Sudeste  tiveram tempo de sobrevida médio de 230,5  dias (95% IC: 226-234,9). 

 A curva de sobrevida de Kaplan-Meyer estratificada pela Região do país 

encontra-se ilustrada na figura 3, que demonstra sobrevida significativamente menor na 

Região Norte comparada a Região Nordeste (p < 0,001), comparada a Região Centro-

Oeste (p=0,03), comparada a Região Sul (p < 0,001) e comparada a Região Sudeste 

(p<0,001). Não houve diferença significativa entre as demais Regiões. Na análise de 

regressão multivariada de Cox para óbito, no modelo 1 (Tabela 2A) a ANSG grave 

(RR= 8,44; 95% IC: 3,35-21,3; p< 0,001) e a Região Norte (RR=11,9; 95% IC: 3,34-

42,7; p= 0,001) foram preditores significativos independentes associados ao menor 

tempo de sobrevida em 60 dias. No modelo 2 (Tabela 2b), sem considerar a Região, 

manteve-se a ANSG (RR= 7,54; 95% CI: 3,13-18,2; p < 0,0001) e o perímetro braquial 

(RR= 1,08; 95% CI: 1,03-1,14; p< 0,003).  
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A Região Norte (RR=5,77; 95% IC: 1,29-25,8; p = 0,021), Nordeste (RR=1,46; 

95% IC: 1,01-2,11; p = 0,041), Centro-Oeste (RR= 0,43; 95% IC: 0,20-,095; p = 0,036), 

faixa etária de 10 a 18 anos (RR= 0,65; 95% IC: 0,45-0,94; p = 0,022) e neoplasia 

hematológica (RR=1,52;  95% IC: 1,10-2,10; p = 0,011) foram preditores significativos 

independentes para reinternação em 30 dias (Tabela 3A). No modelo sem a Região 

(Tabela 3b), permaneceram a faixa etária de 10 a 18 anos (RR= 0,65; 95% IC: 0,46-

0,93; p = 0,019) e tumor hematológico (RR=1,44;  95% IC: 1,05-1,98; p = 0,011). As 

demais variáveis não apresentaram contribuição independente, ao nível de 5%, para 

predizer a reinternação em 30 dias, na presença das variáveis do modelo. 

 

DISCUSSÃO 

 

A referida casuística é parte do primeiro estudo multicêntrico com amostra 

representativa do cenário nacional. Os achados do estudo apontam a ANSG grave (p < 

0,0001) e a Região Norte (p = 0,0001) como preditores significativos independentes 

para sobrevida. Os poucos estudos em pacientes pediátricos, de associação entre 

desnutrição e mortalidade em 60 dias, são realizados em pacientes em terapia intensiva. 

Nangalu et al (2016) demonstraram que a mortalidade foi significativamente maior (p< 

0,014) em pacientes pediátrico em terapia intensiva com desnutrição grave avaliada pelo 

peso para idade (< 60%) em comparação aquelas crianças com desnutrição limítrofe. 

Ventura et al, (2020) encontraram uma taxa de mortalidade em 60 dias de 12% em uma 

UTI pediátrica onde a desnutrição com base no IMC/I (razão de risco [RR] = 3,75; 95% 

IC: 1,41 a 9,95; P = 0,008), perímetro do braço para a idade (RR = 7,62; 95% IC: 2,42 a 

23,97; P = 0,001), e dobra cutânea tricipital para a idade (RR = 4,01; 95% IC: 1,14 a 

14,15; P = 0,031) foram associados a maior risco de mortalidade em 60 dias. Em 

crianças com câncer em terapia intensiva a desnutrição foi preditora de maior tempo de 

ventilação mecânica, mas não esteve associada com mortalidade de acordo com Feng et 

al (2020). 

Os resultados encontrados neste estudo se assemelham aos descritos por Triarico 

et al (2019), ao avaliar sobrevida em pacientes pediátricos com câncer, observaram uma 

mortalidade significativamente maior em pacientes que estavam com desnutrição 

moderada e grave (Escore Z de IMC ≤ -2) em 3 meses (HR 2,35; 95% IC: 1,06-5,23; p 

= 0,03) e 6 meses (HR 3,03; 95% IC: 1,40-6,53; p = 0,005) após o diagnóstico. Em 

nosso estudo o IMC/I não se mostrou capaz de predizer a sobrevida dos pacientes da 
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nossa casuística, entretanto a desnutrição grave obtida pela ANSG e a Região Norte 

conforme demonstrado pela análise de regressão multivariada de Cox mostraram-se 

preditoras significativamente independente de mortalidade em 60 dias.  

A ANSG é um instrumento robusto e estruturado de avaliação nutricional 

baseada em um julgamento clínico, que engloba vários domínios da avaliação do estado 

nutricional como: antropometria, avaliação de perda ponderal, ingestão e hábitos 

alimentares, padrões gastrointestinais, capacidade funcional e um exame físico com 

foco na nutrição (SECKER & JEEJEEBHOY, 2012). Esta é a primeira vez que foi 

utilizada como instrumento complementar de avaliação do estado nutricional em estudo 

epidemiológico com estas características e apresentou um bom desempenho nesta 

população conforme validade de critérios concorrentes e preditivos realizados. Acredita-

se que os resultados demostrado pela ANSG primeiramente, confirmam a necessidade 

de utilização de métodos mais abrangentes da AN nestes pacientes com câncer, uma vez 

que a avaliação nutricional baseada unicamente na aferição dos compartimentos 

corporais pode não refletir um diagnóstico preciso por desconsiderar a complexidade e 

etiologia da desnutrição, principalmente na criança hospitalizada (MEHTA et al., 2013).    

Outros estudos que investigaram as alterações no estado nutricional em crianças 

com câncer realizado no Brasil não encontraram associação entre desnutrição e 

sobrevida (PEDROSA et al., 2000; VIANI et al., 2020). Viani et al (2020), em estudo 

realizado na Região Sudeste no Brasil, não encontrou associação entre desnutrição ao 

diagnóstico, avaliada pelo IMC/I e PB, com sobrevida global em crianças com câncer. 

Achados semelhante foi descrito por Pedrosa et al (2000), em estudo na Região 

Nordeste do Brasil, ao classificarem o estado nutricional considerando peso para 

estatura, também não encontraram associação entre desnutrição ao diagnóstico e 

sobrevida geral em pacientes pediátricos com câncer. Teles et al (2020), em casuística 

de crianças com câncer em cuidados intensivos no Brasil, demonstraram associação 

entre desnutrição pelo IMC e risco de mortalidade, propondo que a avaliação nutricional 

faça parte dos algorítimos preditores de mortalidade. 

A permanência da Região no modelo para predição de óbito pode representar a 

diversidade da assistência oncológica no Brasil. Estatísticas nacionais apontam que 

houve aumento significativo nas tendências de mortalidade nas Regiões Norte para 

todos os grupos de tumores, e os óbitos por câncer ocuparam a segunda causa de morte 

em crianças, adolescentes e adultos jovens (FELICIANO et al., 2019). 
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Um outro achado que merece destaque é que com a exclusão das Regiões no 

modelo, a desnutrição grave pela ANSG manteve-se como preditora independente para 

sobrevida em 60 dias, assim como o PB mais elevado. Este achado é interessante pois 

demonstra os extremos da inadequação nutricional  na associação com a sobrevida em 

crianças com câncer. 

 A obesidade diagnosticada pelo PB é descrita como um método válido para 

detectar sobrepeso e obesidade como alternativa ao IMC, pois apresentou uma forte 

relação com o peso em estudo com crianças holandesas (TALMA et al., 2018). Em 

crianças com idade escolar na Tailândia também se mostrou confiável para detectar 

sobrepeso e obesidade (RERKSUPPAPHOL & RERKSUPPAPHOL, 2017).  Em 

função das limitações descritas pela utilização do IMC na precisão da avaliação da 

composição corporal, outros estudos têm apontado a utilização de medidas alternativas 

como o PB. 

Vários estudos têm relatado a associação entre obesidade e sobrevida no câncer 

infantil, em geral diagnosticado pelo IMC/I elevado ao diagnóstico (ALTAF et al., 

2013; ORGEL et al., 2016) e  tem sido descrito como preditor adequado de obesidade 

em estudos epidemiológicos (ORGEL et al., 2018). Neste estudo não encontramos 

relação do IMC/I como os desfechos avaliados. No entanto, Orgel et al., 2018,  em seu 

estudo que investigou composição corporal e saúde óssea, encontrou que a obesidade 

sarcopênica diagnosticada por meio da avaliação pela absortometria de raio-X de dupla 

energia (DEXA),  foi de forma surpreendente, muito comum durante o tratamento de 

leucemia linfóide aguda,  com  uma correlação fraca entre alterações expressas pelo 

IMC/I no decorrer do estudo, sugerindo que na prática clínica,  o uso do IMC/I induz a 

erro de diagnóstico quanto a precisão da composição corporal, portanto não deveria 

guiar as condutas no momento do aconselhamento nutricional.   

Os achados do presente estudo nos levam a refletir sobre a inadequação do 

estado nutricional nos dois extremos, desnutrição e obesidade, representam um impacto 

negativo nesta população quanto a letalidade. Estudos apontam inúmeras causas para 

má nutrição em crianças e adolescentes com câncer, dentre elas a inflamação sistêmica, 

mediada por citocinas (TNF-a, IL6 and outros) pelo tumor, levando ao aumento do 

catabolismo proteico (INIESTA et al., 2015), independente da classificação do IMC. 

Neste sentido, outro ponto que chama atenção no estudo é a elevada taxa de 

depleção de massa magra, demonstrada pela CMB (22,7% de depleção em toda 
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amostra). Os estudos de composição corporal em câncer pediátrico são limitados. A 

literatura existente nessa área tem se concentrado no tipo de câncer hematológico. Nos 

últimos anos, DEXA tem estado na vanguarda da análise da composição corporal entre 

pacientes com leucemia linfoblástica aguda (LLA). Uma investigação clínica  mostrou 

que as crianças com LLA apresentaram diminuição na massa muscular esquelética nos 

primeiros 6 meses do início do tratamento (ORGEL et al., 2018). Esses achados foram 

reforçados por um estudo prospectivo que evidenciou  que pacientes com LLA 

comumente desenvolvem obesidade sarcopênica durante a terapia, resultando em uma 

relação discordante entre IMC e percentual de gordura corporal (RAYAR et al., 2013). 

Suzuki et al (2018), demonstraram  que  a sarcopenia não foi correlacionada com a 

sobrevida em crianças com câncer, porém mostrou uma associação com outros 

parâmetros clínicos,como eventos adversos graves (p = 0,009) e infecção fúngica grave 

(p = 0,018). 

No que reflete o resultado do risco de readmissão em 30 dias, levanta-se o tipo 

de neoplasia e acompanhamento nas Regiões Norte e Nordeste como preditores de 

risco,  e a idade mais elevada como preditor de proteção. Esses dados corroboram com a 

literatura no que diz respeito as crianças de maior idade serem menos vulneráveis 

clinicamente em comparação as de menor idade (SILVA et al., 2017). 

Os pontos fortes do estudo incluem o expressivo tamanho amostral, com 

representatividade nacional. As limitações deste estudo são a ausência de dados 

sociodemográficos, como escolaridade e renda,  e da terapia nutricional ao longo da 

internação. No entanto, cabe destacar que A ANSG apresenta domínios abrangentes que 

valorizam a semiologia nutricional, item da avaliação nutricional associado a deficits 

nutricionais relevantes na prática clínica em pediatria. 

Em conclusão, os resultados deste estudo multicêntrico em hospitais brasileiros 

mostram que a prevalência de desnutrição, segundo ANSG, e maiores valores de 

perímetro do braço  estão relacionados ao óbito. Além disso, pacientes das Regiões 

economicamente mais desfavorecidas do Brasil apresentaram maior risco de morte, 

assim como de reinternação. 

Estes resultados destacam a necessidade da utilização da ANSG na prática 

clínica, de forma concomitante, frente as limitações apresentadas pelos métodos 

clássicos de antropometria para o diagnóstico da má nutrição. E assim  contribuir para 

identificação de  fatores de risco na admissão hospitalar, que permitam intervenções 
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multidisciplinares ou interdisciplinares. Do mesmo modo, os resultados apontam a 

necessidade de se discutir uma assistência oncológica uniforme em todas as  Regiões do 

Brasil com enfoque na inserção do cuidado nutricional como ponto de destaque na 

qualidade da assistência prestada à crianças e adolescentes com câncer. 
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Figura 1. Fluxograma de recrutamento de crianças e adolescentes hospitalizados em 13 Centros de Referência  

em oncologia pediátrica no Brasil. Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica em Pediatria. IBNOPe. Brasil. 
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Tabela   1: Caracterização da amostra segundo variáveis demográficas, clínicas e nutricionais. 

                                         

Variável 
Total  Norte  Nordeste  Centro-Oeste  Sudeste  Sul  p valor 

 

n %   n %   n %   n %   n %   n %    

CLÍNICA/TRATAMENTO                     
 

Faixa Etária                                        
0 a 4 anos 189 26,1  5 27,8  60 22,3  11 36,7  71 27,8  42 27,8  

0,64 
 

5 a 9 anos 222 30,7  6 33,3  81 30,1  9 30,0  81 31,8  45 29,8  
 

10 a 18 anos 312 43,2  7 38,9  128 47,6  10 33,3  103 40,4  64 42,4  
 

Sexo                                        
Masculino 432 59,8  11 61,1  160 59,5  20 66,7  151 59,2  90 59,6  0,96  
Feminino 291 40,2  7 38,9  109 40,5  10 33,3  104 40,8  61 40,4   

Tipo de neoplasia                                        
Hematológico 447 61,8  14 77,8  148 55,0  26 86,7  161 63,1  98 64,9  0,003  
Tumor sólido 276 38,2  4 22,2  121 45,0  4 13,3  94 36,9  53 35,1   

Tratamento                                        
Quimioterapia 626 86,6  18 100  235 87,4  30 100  201 78,8  142 94,0  < 0,0001  
Outros 97 13,4  0 0  34 12,6  0 0  54 21,2  9 6,0   

ANSG                                        
Normal 461 63,8  15 83,3  161 59,9  16 53,3  156 61,2  113 74,8  

0,010 
 

Moderado 215 29,7  2 11,1  93 34,6  12 40,0  75 29,4  33 21,9   
Grave 47 6,5  1 5,6  15 5,6  2 6,7  24 9,4  5 3,3   

Os dados foram expressos frequência (n) e porcentagem (%) e analisados pelo teste de χ2 ou exato de Fisher.  
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Tabela  1.1: Caracterização da amostra segundo variáveis demográficas, clínicas e nutricionais (continuação). 

 

Variável 
Total  Norte  Nordeste  Centro-Oeste  Sudeste  Sul  p valor 

 

n %   n %   n %   n %   n %   n %    

Na ADMISSÃO                   
 

PB/Idade                                        
Desnutrição 157 21,9  3 16,7  74 27,5  7 23,3  49 19,5  24 16,0  

0,033 

 
Obesidade 34 4,7  1 5,6  9 3,3  4 13,3  15 6,0  5 3,3   
Eutrofia 527 73,4  14 77,8  186 69,1  19 63,3  187 74,5  121 80,7   

CMB/Idade                                        
Desnutrição 162 22,7  4 22,2  77 28,8  11 36,7  47 18,9  23 15,2  0,001  
Eutrofia 553 77,3  14 77,8  190 70,2  19 63,3  202 81,1  128 84,8   

DCT/Idade                                        
Desnutrição 73 10,2  0 0,0  22 8,2  0 0,0  44 17,4  7 4,6  

0,0001 

 
Obesidade 34 4,7  0 0,0  14 5,2  3 10,0  14 5,5  3 2,0   
Eutrofia 612 85,1  18 100,0  231 86,5  27 90,0  195 77,1  141 93,4   

DCSE/Idade                                        
Desnutrição 49 6,8  0 0,0  13 4,9  0 0,0  31 12,4  5 3,3  

0,0002 

 
obesidade 57 7,9  1 5,6  18 6,7  7 23,3  20 8,0  11 7,3   
Eutrofia 611 85,2  17 94,4  236 88,4  23 76,7  200 79,7  135 89,4   

ZSCORE Peso/Idade                                        
Magreza 28 6,8  1 9,1  16 11,3  1 5,0  8 5,3  2 2,3  

0,11 
 

Eutrofia 357 87,3  10 90,9  116 82,3  17 85,0  131 87,3  83 95,4   
Excesso de peso 24 5,9  0 0,0  9 6,4  2 10,0  11 7,3  2 2,3   

ZSCORE Peso/Estatura                                        
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Magreza 12 6,4  0 0,0  5 8,5  1 9,1  5 7,1  1 2,4  
0,86 

 
Eutrofia 132 70,6  3 60,0  40 67,8  7 63,6  51 72,9  31 73,8   
excesso de peso 43 23,0  2 40,0  14 23,7  3 27,3  14 20,0  10 23,8   

ZSCORE IMC/Idade                                        
Magreza 76 10,6  2 11,1  38 14,1  4 13,3  26 10,3  6 4,0  

0,030 

 
Eutrofia 459 63,8  12 66,7  164 61,0  19 63,3  171 67,9  93 61,6   
excesso de peso 185 25,7  4 22,2  67 24,9  7 23,3  55 21,8  52 34,4   

ZSCORE 

Estatura/Idade 
                                  

  
  

 
Magreza 44 6,1  3 16,7  31 11,5  1 3,3  5 2,0  4 2,6  

< 0,0001 

 
Eutrofia 676 93,9  15 83,3  238 88,5  29 96,7  247 98,0  147 97,4   
excesso de peso 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    

ANSG: Avaliação Nutricional Subjetiva Global; PB: Perímetro Braquial; IMC: Indice de Massa Corporal; CMB: Circunferência Muscular do Braço; DCT: Dobra cutânea 

tricipital; DCSE: Dobra cutânea subescapular. Os dados foram expressos frequência (n) e porcentagem (%) e analisados pelo teste de χ2 ou exato de Fisher. 
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Tabela  2A: Modelo 1 para regressão multivariada de Cox para a sobrevida. 

 

Variável 
óbito   Vivo   Modelo 1   

n %   n %   RR IC 95% p valor   

ANSG                         

normal 14 51,9  447 64,2  Referência  
 

moderado 5 18,5  210 30,2  0,96 0,34 - 2,71 0,93  
grave 8 29,6  39 5,6  8,44 3,35 - 21,3 < 0,0001  

Região                         

Norte 4 14,8  14 2,0  11,9 3,34 - 42,7 0,0001  
Nordeste 7 25,9  262 37,6  0,99 0,36 - 2,77 0,99  
Centro-Oeste 1 3,7  29 4,2  1,13 0,14 - 9,04 0,91  
Sul 7 25,9  144 20,7  1,92 0,68 - 5,41 0,22  
Sudeste 8 29,6  247 35,5  Referência  
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Tabela 2b: Modelo 2 para regressão multivariada de Cox para a sobrevida. 

 

Variável 
óbito   vivo   Modelo 1 

n %   n %   RR IC 95% p valor 

ANSG                       

normal 14 51,9  447 64,2 
 

Referência  

moderado 5 18,5  210 30,2 
 

0,92 0,33 - 2,59 0,88 

grave 8 29,6  39 5,6 
 

7,54 3,13 - 18,2 < 0,0001 

PB (cm)                       

média ± DP 22,7 ± 10,0  20,4 ± 5,0 
 

1,08 1,03 - 1,14 0,003 

 

ANSG: Avaliação Nutricional Subjetiva Global; PB: Perímetro Braquial.  

Os dados foram expressos pela frequência (n) e porcentagem (%). Razão de Risco (Hazard Ratio) 

segundo regressão de Mantel-Cox com método de seleção de variável avançar passo a passo (stepwise 

forward), ao nível de 5%. O modelo 1 foi processado com as variáveis explicativas e o modelo 2 foi 

processado com as variáveis explicativas, desconsiderando a Região. 
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Tabela 3A: Modelo 1 para regressão multivariada de Cox para reinternação em 30 dias. 

 

Variável 
 Com 

reinternação 
 Sem 

reinternação  RR IC 95% p valor 

  n %   n %   

Região                         

Norte  16 3,6  2 0,7  5,77 1,29 - 25,8 0,021 

Nordeste  175 39,1  94 34,2  1,46 1,01 - 2,11 0,041 

Centro-Oeste  12 2,7  18 6,5  0,43 0,20 - 0,95 0,036 

Sul  99 22,1  52 18,9  1,39 0,91 - 2,13 0,13 

Sudeste  146 32,6  109 39,6  Referência  

Faixa Etária                         

0 a 4 anos  129 28,8  60 21,8  Referência  

5 a 9 anos  120 26,8  102 37,1  1,29 0,87 - 1,93 0,20 

10 a 18 anos  199 44,4  113 41,1  0,65 0,45 - 0,94 0,022 

Tipo de neoplasia                         

Hematológico  289 64,5  158 57,5  1,52 1,10 - 2,10 0,011 

Tumor sólido   159 35,5   117 42,5   Referência   

 

Os dados foram expressos pela frequência (n) e porcentagem (%). Risco relativo (RR) segundo regressão de logística binária 

com método de seleção de variável avançar passo a passo (stepwise forward), ao nível de 5%.  O modelo 1 foi processado com 

as variáveis explicativas e o modelo 2 foi processado com as variáveis explicativas, desconsiderando a Região. 
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Tabela 3b: Modelo 2 para regressão multivariada de Cox para reinternação em 30 dias. 

                         

Variável 
 com 

reinternação 
 Sem 

reinternação  RR IC 95% p valor 

  n %   n %   

Faixa Etária                         

0 a 4 anos  129 28,8  60 21,8  Referência  

5 a 9 anos  120 26,8  102 37,1  1,23 0,83 - 1,81 0,30 

10 a 18 anos  199 44,4  113 41,1  0,65 0,46 - 0,93 0,019 

Tipo de neoplasia                         

Hematológico  289 64,5  158 57,5  1,44 1,05 - 1,98 0,022 

Tumor sólido   159 35,5   117 42,5   Referência   

 

Os dados foram expressos pela frequência (n) e porcentagem (%). Risco relativo (RR) segundo regressão de logística binária 

com método de seleção de variável avançar passo a passo (stepwise forward), ao nível de 5%.  O modelo 1 foi processado com 

as variáveis explicativas e o modelo 2 foi processado com as variáveis explicativas, desconsiderando a Região. 
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Figura 2. Kaplan-Meier para sobrevida em 60 dias estratificado pela classificação 

ANSG. O teste de log-rank para os pares de classes:  

           Normal vs moderado: p = 0,60;  

           Normal vs grave: p < 0,0001 e  

                       Moderado vs grave: p< 0,0001 
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Figura 3. Kaplan-Meier para sobrevida em 60 dias estratificado pela Região. O teste de 

log-rank para os pares de classes:  

Norte vs Nordeste: p< 0,0001;  

Norte vs Centro-Oeste: p = 0,038,  

Norte vs Sul: p = 0,003;  

Norte vs Sudeste: p< 0,0001;  

Nordeste vs Centro-Oeste: p = 0,82;  

Nordeste vs Sul: p = 0,27;  

Nordeste vs Sudeste: p = 0,71;  

Centro-Oeste vs Sul: p = 0,74;  

Centro-Oeste vs Sudeste: p = 0,96 e  

            Sul vs Sudeste: p = 0,44. 
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10  CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir com os achados do IBNOPe que a prevalência de desnutrição, 

em especial pela ANSG, em crianças e adolescentes com câncer no Brasil é elevada e 

variada entre as Regiões. Portanto, é recomendável a utilização de métodos de avaliação 

nutricional mais abrangentes para realização do diagnóstico nutricional e que considere 

as especificidades destes pacientes. 

De acordo com as etapas de validade de critérios utilizadas, a ANSG se mostrou 

um instrumento subjetivo de avaliação nutricional adequado para ser utilizado em 

concomitância com as medidas antropométricas devido ao bom desempenho 

apresentado em crianças e adolescentes com câncer hospitalizadas por ter se relacionado 

fortemente com o óbito. 

Outra conclusão encontrada foi que a desnutrição diagnosticada pelo intrumento 

de avaliação nutricional subjetiva resultou em maior risco de morte, o que reforçou a 

necessidade de ser incorporada como método de avaliação do estado nutricional na 

prática clinica. 

Além disso, observou -se uma maior  vulneberalidade naquelas crianças de 

menor idade assim como uma assistência oncológica desigual entre as Regiões do 

Brasil, com melhor sobrevida para aqueles tratados  no Sul e Sudeste do país. A 

reinternação frequente no tipo de câncer hematológico, pode decorrer da frequência dos 

ciclos de quimioterapia.  

E por fim, embora tenha necessidades de estudos mais consistentes para 

avaliação da composição corporal na população infantil com câncer no Brasil, os 

achados deste estudo leva a crer que sendo o IMC/I limitado para o diagnóstico 

nutricional de crianças com câncer, é provável que a prevalência de obesidade detectada 

por ele substime a depleção de massa magra presente nestes pacientes, visto que a 

ANSG detectou a desnutrição com maior frequência. 

Desse modo, os resultados indicam a necessidade de se discutir uma assistência 

oncológica uniforme em todas as  Regiões do Brasil com enfoque na inserção do 

cuidado nutricional na qualidade da assistência prestada à crianças e adolescentes com 

câncer. 
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11  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao considerar a relevância da nutrição para a sobrevida das crianças e 

adolescentes em tratamento oncológico e acolhendo às orientações das diretrizes de  

sociedades científicas na área de pediatria, tornam-se necessários esforços para alcançar 

a excelência na assistência nutricional a esses pacientes. Os  resultados encontrados 

reforçam os achados da literatura sobre do impacto das alterações no estado nutricional 

na melhora do prognóstico do câncer infantil.  

Assim, é fundamental a implementação na prática clínica, de instrumento de 

avaliação nutricional subjetiva específica para crianças e adolescentes com câncer 

hospitalizados, uma vez que, a detecção da inadequação nutricional precoce pode 

permitir que estratégias de intervenções sejam prontamente instituídas. O estado 

nutricional é uma condição clínica modificável, portanto, sua recuperação, preservação 

ou manutenção pode contribuir com o aumento da sobrevida no câncer infantil e menor 

tempo de internação hospitalar, consequentemente isso irá repercurtir em menor custos 

em saúde. 

Além disso, é papel do Estado em desenvolver estratégias de equidade na 

assistência aos pacientes pediátricos com câncer no Brasil, principalmente nas Regiões 

Norte e Nordeste do país, que concentraram os piores resultados desta pesquisa.   

Vale ressaltar que a Região Norte não apresentou números de internações 

suficientes (> 300 internações/ano) para cálculo representativo da amostragem na 

Região Norte, entretanto é importante levar em consideração que todo o quantitativo 

estimado para amostra na Região Norte foi alcançado. Além disso, destaca-se que o 

câncer infantil é uma doença rara, e que, a proporção de casos de câncer infantil na 

Região Norte é a menor do país, porém apresenta a maior taxa de mortalidade, inclusive 

entre indivíduos adultos, segundo dados do INCA (INCA, 2019).  Embora sem dados 

estatísticos e estudos que comprovem,  é comum pacientes pediátricos provenientes 

desta Região serem encaminhados para atendimento oncológico em centros de 

referências localizados na Região Sudeste do Brasil. Ademais, o achado sobre a 

desnutrição predizer uma maior mortalidade nesta Região, corrobora de forma inédita  

com uma realidade vista na prática.   

 Por fim, estudos futuros nesta população infantil com câncer deverão ser 

realizados considerando outros desfechos que abordem a relação das alterações no 



129 

 

 

estado nutricional com quadros clínicos de infecções, recaídas da doença oncológica e 

toxicidade. Além de estudos longitudinais que acompanhem a evolução dessas crianças 

e adolescentes a longo prazo, considerando o impacto da doença oncológica e a 

evolução do estado nutricional nas condições de saúde futura. 
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                                                  ANEXO 1  

CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE DESLIGAMENTO DAS 

INSTITUIÇÕES DO PROJETO 
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ANEXO 2 

PARECER DO CEP – DESLIGAMENTO DAS INSTITUIÇÕES 
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ANEXO  3 

FICHA DE COLETA DE DADOS 
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                                                           ANEXO 4  

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL 

FORMULÁRIO DA ANSGP (AVALIAÇÃO NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL PEDIÁTRICA) 

Considere a gravidade e duração de todas as alterações, assim como a progressão recente ao avaliar cada 

item. 

HISTÓRIA CLÍNICA COM FOCO NUTRICIONAL 
Pontuação ANSGP 

Normal Moderada Grave 

1- Adequação da estatura atual para a idade (baixa 
estatura) 
a) Percentil da estatura: ________  
□ ≥ percentil 3 □ pouco abaixo do percentil 3 □ muito 
abaixo do percentil 3 

   

b) Adequado considerando a estatura média dos pais *?: 
□ Sim □ Não 

   

c) Acompanhamento do crescimento:  
 □ seguindo o percentil □ subindo no percentil 
 □ descendo no percentil (gradualmente ou rapidamente) 

   

2- Adequação do peso atual para a estatura (segundo 
o IMC/I) 
Peso corporal ideal (percentil 50 IMC/I) = _______ kg 
Percentual de peso corporal ideal: _______ % 
□ > 90% □ 75-90% □<75% 

   

3- Alterações não intencionais no peso corporal 
a)Acompanhamento do peso: 
 □ seguindo o percentil - Traçado mantido ou sem 
alteração 
 □ cruzou ≥ 1 percentil para cima - Traçado ascendente 
 □ cruzou ≥ 1 percentil para baixo - Traçado descendente 

   

b) Perda de peso:  
□ < 5% do peso usual □ 5-10% do peso usual □ > 10% do 
peso usual 

   

c) Alteração nas duas últimas semanas:  
□ nenhuma alteração □ aumentou □ diminuiu 

   

4- Adequação da ingestão dietética 
a) Ingestão é:  
 □ adequada □ inadequada – hipocalórica 
 □ inadequada – ingerindo muito pouco de qualquer coisa 

   

b) Ingestão atual versus habitual: 
□ não mudou □ aumentou □ diminuiu 

   

c) Duração da alteração: □ < 2 semanas □ ≥ 2 semanas    

5- Sintomas gastrointestinais 
a) □ sem sintomas □ um ou mais sintomas; não 
diariamente 
 □ alguns ou todos os sintomas; diariamente 

   

b) duração dos sintomas: □ < 2 semanas □ ≥ 2 semanas    

6- Capacidade Funcional (relacionada ao estado 
nutricional) 
a) □ Sem prejuízo; paciente ativo; capaz de realizar 
atividades adequadas à idade. 
□ Restrição de atividades físicas vigorosas, mas capaz 
de brincar e/ou participar de atividades escolares leves 
ou de natureza sedentária; redução da atividade; cansa 
facilmente. 
□ Pouca ou nenhuma atividade e/ou brincadeira; deitado 
ou sentado mais da metade do dia; sem energia; dorme 
com frequência. 

   

b) função nas últimas 2 semanas:  
□ nenhuma mudança □ aumentou □ diminuiu 
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7- Estresse metabólico da doença ** 
□ Estresse metabólico padrão □ estresse moderado  
□ estresse grave 

   

*Estatura-alvo: Meninas: (estatura do pai – 13) + estatura da mãe / 2 (média) __________ 
  Meninos: estatura do pai + (estatura da mãe + 13) / 2 (média) _________ 

** Estresse metabólico padrão  
    Estresse metabólico da doença oncológica 

** Estresse metabólico Moderado – presença de até 2 (duas) condições clínicas 
□ Cirurgia de rotina (ex: resseção pequena intestinal) □ Cirurgia laparoscópica □ Cirurgia 
exploratória □ Fratura  
□ Infecção (ex: bronquiolite; gastroenterite) □ Úlcera de decúbito 

** Estresse metabólico Grave - presença acima de 2 (duas) condições clínicas 
□ Grandes cirurgias (ex: estômago, fígado, pâncreas, pulmão, torácica aberta, colecistectomia 
total; colocação de ostomias) □ Grandes resseções intestinais (≤ 50 cm remanescentes) □ 
Trauma, fraturas/queimaduras múltiplas □ Falência de múltiplos órgãos □ Pancreatite grave □ 
Sepse grave □ Inflamação grave □ Múltiplas úlceras de decúbito □ Doença crônica em estado 
agudo □ AIDS com infecção secundária  
□ Hipertireoidismo 

8- Exame Físico 
Pontuação ANSGP 

Normal Moderada Grave 

Perda de gordura subcutânea 
□ nenhuma perda na maioria ou em todas as áreas 
□ perda em algumas áreas, mas não em todas as áreas 
□ perda grave na maioria ou em todas as áreas 

   

Perda muscular 
□ nenhuma perda na maioria ou em todas as áreas 
□ perda em algumas áreas, mas não em todas as áreas 
□ perda grave na maioria ou em todas as áreas 

   

Edema (relacionado à nutrição) 
□ nenhum edema □ moderado □ grave 

   

DIRETRIZES PARA PONTUAÇÃO GLOBAL 
Para atribuir uma pontuação global, considere todos os itens em relação um com o outro. Dê maior 
consideração às mudanças no ganho de peso e crescimento, ingestão alimentar e sinais físicos de 
perda de gordura e massa muscular. Utilize os outros itens para dar suporte ou reforçar a avaliação. 
Contextualize as alterações recentes segundo o estado usual/crônico do paciente. O estado inicial do 
paciente era normal ou nutricionalmente comprometido? 

NORMAL/BEM NUTRIDO 
Este paciente está crescendo e ganhando peso normalmente, tem uma ingestão adequada sem 
sintomas gastrointestinais, demonstra pouca ou nenhuma evidência física de perda muscular e exibe 
capacidade funcional normal. Classificação normal em todas ou na maioria das categorias, ou melhora 
significativa com manutenção de um estado nutricional adequado. É possível avaliar um paciente como 
bem nutrido apesar de alguma redução na massa muscular, reservas adiposas, peso corporal e ingestão 
alimentar. Isto é possível com base em melhoras recentes em sinais que sejam moderados e 
inconsistentes. 

MODERADAMENTE DESNUTRIDO 
Este paciente tem sinais claros de uma diminuição do peso e/ou crescimento e ingestão alimentar, 
podendo ou não apresentar sinais de depleção das reservas de gordura corporal, massa muscular e 
alterações na capacidade funcional. Esse paciente, apesar de ter iniciado com estado nutricional 
adequado, encontra-se com o mesmo em declínio. A maioria das categorias foi classificada como estado 
moderado, com um risco potencial de progressão para uma desnutrição grave. 

GRAVEMENTE DESNUTRIDO 
Esse paciente apresenta uma desnutrição progressiva com uma tendência de piora na maioria ou todas 
as categorias. Existem sinais físicos significativos de desnutrição – diminuição das reservas de gordura 
corporal, perda muscular, perda de peso > 10% - bem como diminuição na ingestão alimentar, 
excessivos sintomas gastrointestinais e/ou estresse metabólico agudo e clara alteração na capacidade 
funcional. A maioria ou todas as categorias foram classificadas como estado grave, com nenhum ou 
poucos sinais de melhora. 

Classificação Geral da ANSGP 
Normal Moderada Grave 
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QUESTIONÁRIO ANSGP – CRIANÇAS/ADOLESCENTES 

1. a) Quando foi a última vez que você / seu filho(a) foi pesado e medido (estatura)? 
_____________ 
 b) Qual foi o peso? ___________                                                        
 c) Qual foi a “altura”(estatura)? ___________                                      
 d) Qual é a “altura” (estatura) da mãe?: _________ e do pai?: __________ 

2. a) Quantas grandes refeições (almoço e jantar) você /seu filho(a) faz atualmente por dia? 
_________  
 b) Quantos lanches, incluindo café da manhã, você /seu filho(a) faz atualmente por dia? 
__________ 

3. Que tipo de alimento você / seu filho(a) come todos os dias? (por favor, marque todos que 
se aplicam) 
 □ cereais, grãos e tubérculos (como por exemplo: pães, arroz, massas, biscoitos, batatas) 
 □ vegetais e frutas 
 □ Leguminosas (como por exemplo: feijões, grão de bico, lentilha, ervilhas) 
 □ carnes, peixe, frango e ovos  
 □ leite e derivados (como por exemplo: queijo, iogurte, pudim, sorvete) 

4. a)Por favor, escolha a palavra que melhor descreve seu apetite /do seu filho(a): 
      □ excelente □ bom □ regular □ ruim 
    b) A sua alimentação /do seu filho(a) mudou recentemente, em relação a como era antes? 
      □ Não 
      □ Sim  □ aumentou? □ diminuiu? Há quanto tempo mudou?__________ (dias, semanas 
ou meses) 

5. Algum dos seguintes problemas alimentares afetam a sua alimentação / do 
teu filho(a)?  
 Por favor, marque todos que se aplicam 

Não Sim 

Problemas para mastigar, engolir, mucosite, engasgos, tosse   

Alguma atitude sua / do seu filho durante as refeições lhe incomoda ou gera 
incômodo a outras pessoas? 

  

“Não tem vontade de comer” / “Não sente fome”   

“Se sente cheio após algumas colheradas”   

Alergia, intolerância à alimentos, dietas especiais: (especificar) 
_____________________________ 

  

Se “sim” na pergunta anterior, responda essa afirmativa: Caso não tivesse 
estas alergias ou dietas especiais você / seu filho(a) poderia comer uma 
quantidade maior de alimentos? 

  

Outro:(especificar) :___________________________________________________ 

6. Por favor, descreva sua alimentação atual / do seu filho(a)  
(os alimentos e bebidas e suas quantidades) 

Café da manhã (desjejum) Almoço Jantar 

   

   

   

   

   

Colação Lanche da tarde Ceia 

   

   

   

7. Alguém da sua família faz alguma dieta especial? 
 □ Não 
 □ Sim  (explique) :___________________________________________________ 
 Você / seu filho(a) também segue esta dieta? □ Não □ Sim 

8. Você / seu filho (a) já tentou, por conta própria, alterar a alimentação? 
 □ Não 
 □ Sim  De que forma? ________________________________________________ 
 

9. Você / seu filho(a) possui no momento algum sintoma gastrointestinal que diminui o que 
come ou bebe?  
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□ Não □ Sim (por favor, marque todos que se aplicam) 

Sintomas 

Frequência 
Durante quanto tempo 
você / seu filho(a) tem 

esses sintomas? 

Raramente 
/ às vezes 

A cada 2-
3 dias 

Todos os 
dias 

< 2 
semanas 

≥ 2 
semanas 

Dor abdominal      

Falta ou perda de apetite 
(anorexia) 

     

Vontade de vomitar (náusea)      

Vômito ou refluxo      

Diarréia      

Constipação (↓frequência; 
fezes ressecadas e duras) 

     

Mucosite      

Dor ao engolir (odinofagia)      

Alteração no paladar 
(disgeusia) 

     

Outro (especificar): 
_______________________ 

     

10. Por favor, marque todas as frases que se aplicam a criança ou adolescente: 
a) □ Frequenta a escola em tempo integral 
    □ Frequenta a escola em meio período:  
          □ porque fica cansado (a) se ficar tempo integral 
          □ por outras razões: (explique) :__________________________________________ 
    □ Não frequenta a escola: 
          □ porque fica muito cansado (a) 
          □ por outras razões: (explique):___________________________________________ 

b)□Tem muita energia para correr, jogar, praticar esportes com amigos e/ou as crianças na 
escola 
 □ Se cansa e não consegue acompanhar a corrida e brincadeiras com os amigos e/ou 
crianças na escola 
 □ Se cansa e se sente fraco se tiver que subir escadas 
 □ Consegue andar dentro de casa, mas se sente fraco e cansado se tiver que andar muito 
fora de casa  

c) □ Dorme normalmente (sono normal) 
 □ Dorme mais do que o normal 
 □ Necessita passar a maior parte do tempo descansando na cama, no sofá ou em uma 
cadeira de rodas 

d) As respostas para as perguntas dos itens “a”, “b” e “c” são habituais para você / para seu 
filho? 
 □ Sim 
 □ Não  Isto tem: □ Aumentado? □ Diminuído? Quanto tempo faz que isto tem aumentado ou 
diminuído? _________ (em dias, semanas ou meses). 

EXAME FÍSICO – CRIANÇA/ADOLESCENTE 

O exame físico oferece um suporte e acrescenta informações aos achados obtidos pela 
história clínica. Observe as áreas onde o tecido adiposo e a massa muscular estão 
normalmente presentes para determinar se perdas significativas ocorreram. 

1. Gordura subcutânea 
Perda evidente de tecido adiposo indica déficit de energia grave. Procure por contornos 
musculares e esqueléticos aparentes: os contornos dos membros superiores ficam evidentes 
quando há perda de tecido adiposo. As bochechas estão preenchidas ou depletadas (perda 
de gordura)? Pinçar a pele nos bíceps e tríceps para ver se há algum tecido adiposo entre seu 
dedo indicador e o polegar. Tem alguma depressão entre as costelas inferiores?  

Local Nenhuma perda Perda moderada Perda grave 

Bochecha    

Bíceps    

Tríceps    

Costelas    
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2. Massa muscular 
Observe as reservas musculares no sentido da cabeça para as pernas. A depleção dos 
músculos é avaliada pelos ossos proeminentes que se sobressaem ao redor da clavícula, 
ombros (perda do músculo deltóide), escápula e joelhos, e magreza das coxas (perda do 
músculo quadríceps) ou panturrilha (perda do músculo gastrocnêmio), que demostram falta de 
volume e tônus muscular. 
Nota: a atrofia muscular pode ser secundária a uma desordem neurológica ou muscular. 

Local Nenhuma perda Perda moderada Perda grave 

Têmpora    

Clavícula    

Ombro    

Escápula    

Coxas    

Panturrilhas    

3. Edema (relacionado à nutrição) 
A presença de edema nos tornozelos ou sobre a região sacral pode indicar hipoproteinemia; 
entretanto doenças coexistentes (por exemplo: doenças renais, insuficiência cardíaca 
congestiva) também podem explicar esses resultados. A presença de edema deve também 
ser considerada quando for avaliar alterações no peso. 

Local Ausência Moderada Grave 

Pé, tornozelos (paciente que deambula)    

Área sacral (pacientes com atividades restritas ou 
aqueles que ficam constantemente deitados) 

   

4. Outros sinais físicos observados que são sugestivos de desnutrição: 
_____________________________________________________________________ 
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                                                     ANEXO 5  

                  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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                                                         ANEXO 6  

                  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA EM PEDIATRIA 

– Um estudo multicêntrico de base hospitalar: Resultados da Avaliação 

Nutricional. 
Versão 3 – 27/08/2017 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa porque seu (sua) filho 

(a) foi atendido (a) ou esta sendo atendido (a) nesta instituição e teve diagnóstico de 

câncer. Para que você possa decidir se quer que seu (sua) filho (a) participe ou não, 

precisa conhecer os benefícios, os riscos e as consequências pela participação dele 

(a).  

Este documento é chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e tem 

esse nome porque você só deve aceitar que seu (sua) filho (a) participe desta 

pesquisa depois de ter lido e entendido este documento. Leia as informações com 

atenção e converse com o pesquisador responsável e com a equipe da pesquisa sobre 

quaisquer dúvidas que você tenha. Caso haja alguma palavra ou frase que você não 

entenda, converse com a pessoa responsável por obter este consentimento, para 

maiores esclarecimentos. Converse com os seus familiares, amigos e com a equipe 

médica antes de tomar uma decisão. Se você tiver dúvidas depois de ler estas 

informações, entre em contato com o pesquisador responsável. 

Após receber todas as informações, e todas as dúvidas forem esclarecidas, você 

poderá fornecer seu consentimento por escrito, caso queira que seu (sua) filho (a) 

participe. 

 

PROPÓSITO DA PESQUISA 

O propósito desta pesquisa é avaliar a inadequação do estado nutricional em crianças 

e adolescentes com câncer durante a internação hospitalar nas diferentes regiões do 

Brasil. 
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PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Se você concordar com a participação, os pesquisadores responsáveis por esta 

pesquisa consultarão os dados do tipo de doença e tratamento que se encontram 

registrados no prontuário do (a) seu (sua) filho (a), farão uma avaliação física (por 

observação visual da quantidade de gordura e músculos no corpo e presença de 

inchaço), e uma avaliação de medida de peso e altura e medidas na parte de trás do 

braço do (a) seu (sua) filho (a) com o auxilio de uma pinça especial chamada 

adipômetro. Faremos outra medida no braço com uma fita métrica e uma entrevista 

com você sobre os hábitos alimentares do (a) seu (sua) filho (a). Seu (sua) filho não 

precisará estar sem roupas. Deverá estar sem sapatos e com roupas leves que 

permitam ver os braços, pernas, barriga, ombros e costas. Toda a avaliação física e 

entrevista terá duração de 45 minutos. 

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS   

Caso você não deseje autorizar a participação do (a) seu (sua) filho (a) neste projeto 

de pesquisa, basta que você não assine este Termo de Consentimento, e nenhuma 

avaliação física do (a) seu (sua) filho (a) será realizada, nenhuma pergunta será feita 

e nenhuma das anotações feitas pelos médicos do (a) seu (sua) filho (a) serão 

consultadas no prontuário. 

 

BENEFÍCIOS 

Seu (sua) filho (a) não será remunerado pela participação e esta pesquisa não 

poderá oferecer benefícios diretos a seu (sua) filho (a). Se você concordar com o uso 

das informações do (a) seu (sua) filho (a), é necessário esclarecer que ele (a) não terá 

quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes 

desta pesquisa.  

O benefício principal da participação do (a) seu (sua) filho (a) é possibilitar que no 

futuro, com os resultados alcançados com esta pesquisa, possa melhorar a qualidade 

do cuidado nutricional nas crianças e adolescentes com câncer internado nesta 

Instituição. 
 

RISCOS 

É importante que você entenda que nenhum procedimento médico adicional será 

realizado apenas uma entrevista e uma avaliação física (por observação visual da 

quantidade de gordura e músculo do corpo), medidas de peso, altura, medidas no braço 
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e anotações médicas dos dados sobre o tipo de câncer, tratamento e sintomas que serão 

coletados da ficha de registro do (a) seu (sua) filho (a). Na avaliação das medidas do 

braço será utilizado uma fita métrica e um aparelho chamado adipômetro, que pode 

causar pequena dor, pois o aparelho atua como um pequeno “beliscão”. Para diminuir 

este risco iremos fazer estas medidas com muita calma e tranquilidade para dar o menor 

desconforto possível. Outro risco da participação do (a) seu (sua) filho (a) nessa 

pesquisa seria a quebra do sigilo da identidade dele (a) ou dos dados fornecidos na 

pesquisa. Todas as informações a respeito do (a) seu (sua) filho (a) serão confidenciais e 

seu (sua) filho (a) não será identificado em nenhum momento, de tal forma que a 

privacidade e identidade dele (a) sejam preservadas.  

  

CUSTOS 

Se você concordar com a avaliação física e com a entrevista do seu (sua) filho (a) do 

modo descrito acima, não terá quaisquer custos ou despesas (gastos) pela participação 

do seu (sua) filho (a) nessa pesquisa. Você não pagará por qualquer procedimento 

exigido como parte desta pesquisa.  

 

CONFIDENCIALIDADE 

Se você optar pela participação do seu (sua) filho (a) nesta pesquisa, as 

informações sobre a saúde dele (a) e os dados pessoais serão mantidas de 

maneira confidencial e sigilosa. Os dados do (a) seu (sua) filho (a) serão 

utilizados depois de anonimizados (ou seja, sem sua identificação). Apenas os 

pesquisadores autorizados terão acesso aos dados individuais, bem como às 

informações do registro médico do seu (sua) filho (a). Mesmo que estes dados 

sejam utilizados para propósitos de divulgação e/ou publicação científica, a 

identidade do seu (sua) filho (a) permanecerá em segredo. 

 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 

Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento desta pesquisa, e que necessite de 

atendimento médico, ficará a cargo da instituição. O tratamento do seu (sua) filho (a) e 

acompanhamento médico independe de sua participação nesta pesquisa. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 
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A participação do seu (sua) filho (a) é voluntária e a recusa em autorizar ele (a) a 

participar não acarretará quaisquer penalidades ou perda de benefícios ao qual seu (sua) 

filho (a) tem direito, ou mudança no tratamento e acompanhamento médico nesta 

instituição. Você poderá retirar o consentimento pela participação do seu (sua) filho (a) 

a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Em caso de você decidir interromper a 

participação dele (a) na pesquisa, a equipe de pesquisadores deve ser comunicada e a 

utilização dos dados obtidos na entrevista, assim como a avaliação física, medidas de 

peso, altura e medidas do braço serão imediatamente interrompidos e nenhum dado do 

registro médico do seu (sua) filho (a) será utilizado. 

 

ACESSO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO  

Você e seu (sua) filho (a) podem ter acesso a qualquer resultado relacionado à esta 

pesquisa. Estes resultados ficarão disponíveis com o responsável por esta pesquisa e 

poderá ser solicitado a qualquer momento.  Se vocês tiverem interesse, vocês poderão 

receber uma cópia dos mesmos.   

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

A pessoa responsável pela obtenção deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido lhe explicou claramente o conteúdo destas informações e se 

colocou à disposição para responder às suas perguntas sempre que tiver 

novas dúvidas. Você terá garantia de acesso, em qualquer etapa da pesquisa, sobre 

qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas e incl usive para tomar conhecimento dos 

resultados desta pesquisa. Neste caso, por favor, ligue para a nutricionista Drª Renata 

Brum Martucci (Pesquisadora Responsável) telefone: (21) 3207-1665 e Wanélia 

Vieira Afonso (Pesquisadora Assistente), telefone (21) 3207-1309 das 8:00 às 

17:00hs de segunda a sexta feira ou pelo email: wanelia.afonso@inca.gov.br.  Esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do INCA, que está 

formado por profissionais de diferentes áreas, que revisam os projetos de pesquisa que 

envolve seres humanos, para garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todas as 

pessoas que se voluntariam a participar destes. Se tiver perguntas sobre os direitos do 

(a) seu (sua) filho (a) como participante dessa pesquisa, você pode entrar em contato 

com o CEP do INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 

mailto:wanelia.afonso@inca.gov.br
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17:00 hs, nos telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: 

cep@inca.gov.br. 

Este termo está sendo elaborado em duas vias, sendo que uma via ficará com você e 

outra será arquivada com os pesquisadores responsáveis.  

 

CONSENTIMENTO 

Li as informações acima e entendi o propósito da solicitação de permissão para o uso 

das informações contidas no registro médico do (a) meu (minha) filho (a) e da avaliação 

física e entrevista feita durante o período que ele (a) esteve internado nesse hospital. 

Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas 

Ficaram claros para mim quais são os procedimentos a serem realizados, riscos e a 

garantia de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que a participação do (a) meu (minha) filho (a) foi isenta de 

despesas e que tenho garantia do acesso aos dados e de esclarecer minhas dúvidas a 

qualquer tempo. 

Entendo que o nome do (a) meu (minha) filho (a) não será publicado e toda tentativa 

será feita para assegurar o anonimato dele (a).  

Concordo voluntariamente com a participação do (a) meu (minha) filho (a) 

nesta pesquisa e poderei retirar o consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

meu (minha) filho (a) possa ter adquirido. 

(    ) Eu concordo com a participação do (a) meu (minha) filho (a) nesta pesquisa 

e CONCORDO em ter os dados da avaliação física e entrevista utilizadas para uso em 

pesquisas futuras aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA e para isto 

deverei assinar no futuro, um novo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, se eu 

concordar. 

ou 

(   ) Eu concordo em participar desta pesquisa, mas NÃO CONCORDO em ter 

os dados do (a) meu (minha) filho (a) armazenados para uso em pesquisas futuras. 

 

Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participação 

do (a) meu (minha) filho (a) nesta pesquisa. 
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  /       / 

Nome e Assinatura do participante  Data 

   

 

 

 

 

  

 

 

/       / 

Nome e Assinatura do Responsável Legal/Testemunha 

Imparcial 

 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes 

desta pesquisa ao responsável pelo paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para 

consentir pelo mesmo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido para a participação do paciente nesta pesquisa. 

 

 

 

 

  

 

 

/       / 

Nome e Assinatura do Responsável pela obtenção do 

Termo 

 Data 
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                                                        ANEXO 7  

                                         TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA ADOLESCENTES MAIORES DE 12 ANOS 

 

INQUÉRITO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ONCOLÓGICA EM PEDIATRIA – Um 

estudo multicêntrico de base hospitalar: Resultados da Avaliação Nutricional. 

                                        

                                  Versão 3 – 27/08/2017 

 

Aos participantes da pesquisa: 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa da Professora e 

Nutricionista  Dra. Renata Brum Martucci que tem por objetivo avaliar o estado 

nutricional de crianças e adolescentes com câncer que estejam internados nesta 

instituição.  

Você está sendo convidado (a) a participar através dos seus pais para responder 

um questionário de avaliação nutricional. A entrevista será feita no hospital onde você 

faz o tratamento e onde seus pais (pai ou mãe) ou seus representantes legais serão 

entrevistados. Será feito em você uma avaliação física (por observação visual da 

quantidade de gordura e músculos no corpo e presença de inchaço), uma avaliação de 

medida de peso, altura e medidas na parte de trás do seu braço com o auxílio de uma 

pinça especial chamada adipômetro e outra medida no seu braço com uma fita métrica. 

A avaliação e a entrevista terá duração de 45 minutos. Você não precisará estar sem 

roupas. Deverá estar sem sapatos e com roupas leves que permitam ver os braços, 

pernas, barriga, ombros e costas. Faremos uma entrevista sobre o seu hábito alimentar, 

caso aceite participar do estudo. Para isso será utilizado um questionário. Também serão 

utilizadas as informações do tipo de doença (tipo de câncer) que você tem, e do seu 

tratamento que estão no seu prontuário. Esta pesquisa não oferece riscos, no entanto, na 

avaliação física com o adipômetro, o risco mínimo é que pode causar pequena dor, pois 

o aparelho atua como um pequeno “beliscão”. Para diminuir este risco iremos fazer 

estas medidas com muita calma e tranquilidade para dar o menor desconforto possível. 

O uso do questionário de entrevista é seguro, não sendo previstos riscos físicos. Outro 



177 

 

 

risco da sua participação nessa pesquisa seria a quebra do sigilo (segredo) da sua 

identidade ou dos dados fornecidos sobre você. Para isso, teremos o cuidado com todas 

as suas informações para que seus dados e sua identidade sejam preservados.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar 

um termo de consentimento (autorização). Você não receberá recompensa financeira e 

não haverá nenhuma despesa de sua parte para participar desta pesquisa. 

O responsável por você poderá retirar o consentimento-autorização ou 

interromper sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e sua 

recusa em participar não terá qualquer punição ou modificação na forma em que você é 

atendido (a) neste serviço de saúde. 

Os resultados estarão a sua disposição e dos seus responsáveis quando 

finalizados. Seu nome ou o material que identifique sua participação não será divulgado. 

A pesquisadora guardará sua identidade em segredo. 

 

Este documento me foi explicado e esclarecido em detalhes de forma clara e 

objetiva, não sendo pressionado (a) a participar da pesquisa. Fui informado (a) também 

que posso tirar dúvidas a qualquer momento entrando em contato com as pesquisadoras 

Renata Brum Martucci (Pesquisadora Responsável) telefone: (21) 3207-1665 e 

Wanélia Vieira Afonso (Pesquisadora Assistente), telefone (21) 3207-1309 das 8:00 

às 17:00hs de segunda a sexta feira ou pelo email: wanelia.afonso@inca.gov.br 

 

Esta pesquisa foi revisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do INCA, formado por um grupo de profissionais, que se reúnem para revisar os 

projetos de pesquisa e assegurar que os mesmos não trazem nenhum dano aos 

participantes da pesquisa. Se você tiver alguma consideração ou dúvidas sobre seus 

direitos como participante de pesquisa, você pode entrar em contato com o CEP do 

INCA na Rua do Resende N°128, Sala 203, de segunda a sexta de 9:00 a 17:00 hs, nos 

telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br 

 

Sendo assim, concordo voluntariamente em participar deste estudo. Uma cópia 

deste documento será entregue a mim. 

 

 

 

mailto:wanelia.afonso@inca.gov.br
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Nome do participante da Pesquisa   

   

   

 

 

 

 

/       / 

 Assinatura do menor  

 

 Data 

 

 

 Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes 

desta pesquisa ao paciente (menor adolescente) indicado acima para consentir sua 

participação no estudo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de 

Assentimento para a participação do paciente nesta pesquisa. 

 

 

   

 

 

 

Nome do Responsável pela obtenção do Termo   

 

 

 

 

 

  

 

 

/       / 

Assinatura do responsável pela obtenção do Termo  Data 

 


