
EFEITO DO SUPORTE NUTRICIONAL SOBRE PARÂMETROS CLÍNICOS E 
ANTROPOMÉTRICOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM CÂNCER 

 

Introdução: A desnutrição em pacientes com câncer é multifatorial, relacionada 
tanto à doença quanto aos efeitos colaterais do tratamento. O suporte nutricional 
visa manter ou recuperar o estado nutricional e diminuir o impacto negativo da 
desnutrição nos parâmetros clínicos e antropométricos. Objetivo: Avaliar o efeito 
de diferentes suportes nutricionais sobre parâmetros clínicos e antropométricos 
em crianças e adolescentes com câncer. Métodos: Foram coletados dados 
retrospectivos de 42 pacientes com diagnóstico de câncer, com idade entre 2 e 
19 anos, acompanhados pela equipe de Nutrição do Instituto de Oncologia 
Pediátrica (IOP/GRAACC/UNIFESP) entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de janeiro 
de 2014. Este estudo é parte da pesquisa Projeto “Guarda-chuva”, aprovado pelo 
CEP (nº 0191/09), de autoria da pesquisadora Priscila dos Santos Maia-Lemos. 
Os pacientes foram divididos em três grupos de acordo com o tipo de suporte 
nutricional recebido no período de acompanhamento: NA (não se aplica), ORAL 
e ORAL e/ou NE/NP (nutrição enteral/parenteral). Os dados antropométricos 
(peso, estatura, Índice de Massa Corporal, circunferência do braço, prega 
cutânea tricipital, área muscular do braço, e relato de perda de peso) foram 
avaliados no momento da admissão e 12 meses após o diagnóstico. Os 
parâmetros clínicos avaliados foram: tipo de tumor, tipo de tratamento 
oncológico, total e dias de hospitalização. Foi utilizado ANOVA de uma via para 
comparação de médias entre os grupos, teste exato de Fisher para medidas de 
associação, e teste de McNemar e de homogeneidade marginal para as 
amostras relacionadas. O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: 
Entre os 42 pacientes, 62,8% eram do sexo masculino, 67,4% eram crianças, 
39,5% tinham tumor hematológico, 34,9%, tumor sólido, e 25,6%, tumor de 
Sistema Nervoso Central. Na admissão, 55,8% dos pacientes relataram perda 
de peso; 11,6% foram diagnosticados com magreza, 55,8% com eutrofia, 25,6% 
com sobrepeso, e 7% com obesidade. A área muscular do braço foi classificada 
como abaixo do adequado em 32,6% dos pacientes, adequado em 46,5%, e 
acima do adequado em 20,9%. Em relação ao tratamento oncológico, 32,6% 
fizeram quimioterapia, 7%, cirurgia, e 60,5%, combinado. Quanto ao suporte 
nutricional, em 11,9% não se aplicou (NA), 38,1% receberam suporte nutricional 
oral, e 50%, oral e/ou enteral/parenteral. Houve associação dos grupos com faixa 
etária, tipo de tumor, tipo de tratamento oncológico, e prega cutânea tricipital 
após o seguimento (p<0.05). A média dos dias de hospitalização diferiu entre os 
grupos (p<0.05). Houve diferença (p<0.05) nas proporções da classificação da 
área muscular do braço e da perda de peso entre os dois momentos avaliados 
no grupo ORAL. Conclusão: Crianças, portadores de tumor de Sistema Nervoso 
Central, e pacientes que permaneceram mais dias hospitalizados foram mais 
submetidos ao suporte nutricional oral e/ou enteral/parenteral. Pacientes que 
realizaram quimioterapia isolada foram mais submetidos ao suporte nutricional 
oral. O suporte nutricional oral proporcionou melhora na classificação da área 
muscular do braço e da perda de peso. 
 
Palavras-chave: Antropometria; Estado nutricional; Neoplasias malignas; 
Terapia nutricional. 

 



Eixo Temático: 1) Doenças, agravos, alergias e intolerâncias alimentares na 
infância e adolescência. 
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