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 INTRODUÇÃO: 
 Nas últimas décadas, tratamentos de leucemias e tumores sólidos pediátricos proporcionaram um aumento na taxa de 

sobrevida. Adolescentes e adultos que foram tratados de câncer quando criança estão mais propensos a relatarem problemas 
crônicos de saúde. Pouco se conhece acerca do perfil nutricional desses indivíduos, sendo o objetivo deste estudo, traçar o perfil 
nutricional e dietético de adolescentes, submetidos a tratamento quando crianças, atendidos no Centro Infantil Boldrini, Campinas 
(SP), e comparar esses perfis entre o grupo tratado por leucemia e de o tratado por tumores sólidos.  
  

 METODOLOGIA: 
• Estudo transversal. Foram considerados elegíveis adolescentes entre 10 a 19 anos, de ambos os sexos.  
• Avaliação nutricional: Avaliação Subjetiva Global 
• Avaliação antropométrica (Índice de Massa Corporal, circunferência da cintura, composição corporal por impedância bioelétrica).  
   

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 Foram avaliados 32 pacientes (15 homens e 17 mulheres) com idade média de 14 ± 2,5 anos. 
 Apesar de estudos apresentarem a baixa estatura como efeito tardio do tratamento de câncer, resultados contrários à estes 

foram encontrados no presente estudo, apenas 3,13% (n=1) dos entrevistados segundo a classificação da OMS (2007) apresentou 
baixa estatura para idade. Já os demais, 96,8% (n=31) dos pacientes enquadraram-se na faixa de estatura adequada para idade. 

 Encontrou-se na literatura estudo que relata na maioria de seus pacientes obesos, antecedente de leucemia linfocítica 
aguda (LLA). Verifica-se no estudo aqui realizado, que os pacientes com antecedente de tumores sólidos obtiveram melhores 
resultados de IMC, quando comparados com as leucemias ou linfomas. Em tumores sólidos 87,5% (n=14) estavam em eutrofia; 
6,25% (n=1) com sobrepeso e 6,25% (n=1) com obesidade, em contrapartida, dos pacientes com diagnóstico anterior de leucemias 
ou linfomas classificaram-se 75% (n=12) em eutrofia; 12,5% (n=2) com sobrepeso e 12,5% (n=2) com obesidade grave. Considera-
se esta uma amostra ainda pequena para representação de uma população, porém salienta-se que os resultados já aqui 
apresentados parecem seguir o mesmo padrão encontrado na literatura, demonstrando a maior suceptibilidade à sobrepeso e 
obesidade os pacientes tratados por leucemias, quando comparados com tratados de tumores sólidos. 

 Embora aparentemente os índices de sobrepeso e obesidade encontrados na presente pesquisa não reflitam um estado 
nutricional de risco na atualidade, pois 81,2% dos entrevistados foram classificados em eutrofia. Deve-se salientar que em um estudo 
do tipo coorte, o IMC alterou-se a partir da adolescência para a idade adulta, com redução do estado de eutrofia e subsequentes 
aumentos de sobrepeso e obesidade. Desse modo, mesmo que no momento atual não haja a identificação de estados nutricionais de 
risco, ressalta-se a importância do acompanhamento nutricional e médico dos adolescentes sobreviventes, a fim de evitar que tais 
previsões ocorram. 

 CONCLUSÃO: 
 Até o momento encontrou-se maior número de adolescentes com estatura adequada para idade; IMC adequado em 81,2% 

dos entrevistados e maior propensão à sobrepeso/obesidade os pacientes tratados de leucemia/linfoma, quando comparados aos de 
tumores sólidos.  

 O presente estudo fornece uma contribuição ao conhecimento e à caracterização de adolescentes sobreviventes ao câncer 
pediátrico quanto ao estado nutricional. A partir deles,  considera-se essencial, além do conhecimento do estado nutricional dos 
pacientes sobreviventes, averiguar quais são os padrões alimentares adquiridos por tais pacientes. Estudos prévios apontam que 
esses indivíduos podem desenvolver aversão a certos alimentos, devido a paladar e aroma associados à terapêutica prévia, 
intolerância a certos alimentos, síndromes de má absorção entre outros, fatores que podem contribuir a um quadro de desnutrição. 
Contudo, o presente estudo ressalta a possibilidade de que tais alterações também podem levar a preferências alimentares que 
contribuam para o desenvolvimento de sobrepeso/obesidade. Desse modo, o conhecimento destes hábitos alimentares se faz 
necessário para o desenvolvimento de intervenções adequadas. O resultado e discussão com relação ao padrão dietético serão 
apresentados em próxima ocasião. 


