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RESUMO 
  

O câncer corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a 
proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local 

do organismo. Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as 

Leucemias, e a Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) é a mais prevalente. A 

desnutrição evidenciada nesses pacientes está relacionada à síndrome da anorexia-

caquexia desencadeada pela doença, mas também nas alterações do apetite, que 

ocorrem durante o tratamento quimioterápico e interferem no estado nutricional bem 

como na resposta a terapia antineoplásica. Embora seja reconhecida a possível 

influência dos hormônios relacionados ao apetite sobre as alterações no consumo 

alimentar de pacientes com LLA durante o tratamento quimioterápico, poucos estudos 

na literatura investigaram as alterações hormonais em pacientes com câncer infanto-

juvenil. Diante disso, o objetivo desse estudo foi avaliar o estado nutricional e os níveis 
dos principais hormônios relacionados ao apetite em crianças e adolescentes 

portadoras de LLA na fase de indução do tratamento quimioterápico. Para atingir o 

objetivo, foram acompanhadas 14 crianças ou adolescentes com o diagnóstico de LLA 

durante os 28 dias do ciclo de indução do tratamento quimioterápico. No momento 

basal (antes do início da quimioterapia), na metade e ao final desse ciclo foram 

realizadas avaliações de estado nutricional antropométrico, do consumo alimentar e 
dietético sob a forma de registro alimentar pesado, e dos marcadores bioquímicos e 

hormonais. Foram avaliados os seguintes hormônios relacionados ao apetite: leptina, 

grelina, insulina e cortisol. A maioria dos pacientes apresentava eutrofia no início do 

tratamento, e este diagnóstico não foi alterado de forma significativa durante o ciclo 

de indução. O consumo alimentar e dietético apresentou um aumento ao longo do 

ciclo, especialmente em relação ao consumo de proteínas e lipídeos do início até o 

final do tratamento. Em relação aos parâmetros bioquímicos, observou-se aumento 

significativo nos parâmetros das plaquetas e na transaminase glutâmica pirúvica, 

assim como redução significativa nas concentrações de glicemia, creatinina e o sódio. 

Sobre os hormônios relacionados ao apetite, registrou-se alteração estatisticamente 

significativa apenas na concentração de grelina, que apresentou um aumento entre 

os momentos basal e meio do ciclo (p=0,027), mas não do meio para o final do ciclo. 
Em conclusão, o período de indução do tratamento da LLA provocou um aumento no 

consumo de energia e nutrientes, assim como um aumento na concentração de 



 

grelina, mas sem repercussão sobre o estado antropométrico dos pacientes ou nos 

outros hormônios relacionados ao apetite. 

 
 
Palavras Chave: Crianças, Adolescentes, Regulação do Apetite, Leucemia-Linfoma 

Linfoblástico de Células Precursoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT  
 

 

Cancer is a group of several diseases that have in common an uncontrolled 
proliferation of abnormal cells, and it can occur at anywhere in the body. The most 

frequent tumors in childhood and adolescence are the leukemias, and the Acute 

Lymphoblastic Leukemia (ALL) is the most prevalent. The evidenced malnutrition in 

these patients is related to anorexia-cachexia syndrome triggered by the disease, but 

also on changes in appetite, which occur during chemotherapy and interfere in the 

nutritional status as well as in response to antineoplasic therapy. Although it 

recognized a possible influence of hormones related to appetite on the changes in food 

consumption of ALL patients during chemotherapy, few studies have investigated the 

hormonal changes in patients with childhood cancers. Thus, the aim of this study was 

to evaluate the nutritional status and levels of key hormones related to appetite in 

children and adolescents with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) in the induction 

phase of chemotherapy. For this purpose, it was assessed 14 children/adolescents 
diagnosed with ALL during the 28 days of induction chemotherapy cycle. At baseline 

(prior to initiation of chemotherapy), in the middle and at the end of this cycle were 

performed anthropometric measurement, weighted food record 24 hours and 

biochemical and hormone levels were obtained. It were evaluated the following 

hormones related to appetite: leptin, ghrelin, insulin and cortisol. Most patients had 

normal weight at the beginning of treatment which did not change significantly during 

the induction cycle. The dietary intake increased over the cycle, particularly in relation 

to proteins and lipids intake from the beginning to the end of treatment. Platelet levels 

and transaminase glutamic pyruvic significantly increased, and a significant reduction 

in blood glucose, creatinine and sodium levels were observed. Regarding appetite 

hormones, ghrelin significantly increased between the baseline and the half of the 
cycle (p = 0.027), but not through the end. In conclusion, the ALL treatment induction 

period caused an increase in energy and nutrients intake, as well as an increase in the 

concentration of ghrelin, but no impact on the anthropometric status of patients or in 

other hormones related to appetite. 

  
Keywords: Children, Adolescents, Appetite Regulation, Precursor cell Lymphoblastic 

Lymphoma-Leukemia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer é um conjunto de mais de 100 diferentes doenças que têm em comum 
o crescimento desordenado de células anormais, com potencial invasivo. Além disso, 

sua origem está relacionada a condições multifatoriais, envolvendo aspectos 

genéticos e ambientais. Esses fatores causais podem agir em conjunto ou em 

sequência para iniciar ou promover o câncer (carcinogênese)(1). 

O câncer infanto-juvenil (em pacientes de até 19 anos) é considerado raro 

quando comparado aos tumores que afetam os adultos(2). As estimativas brasileiras 

do Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) relatam que, nesta faixa, etária 

encontra-se próximo de 3%. Espera-se, para o ano de 2016, a ocorrência de cerca de 

12.600 casos novos de câncer nessa população(1). A Leucemia Linfoblástica Aguda 

(LLA) é o tipo mais frequente de câncer pediátrico (25% a 35% dos casos), bem como 

é o responsável pela maior parte da mortalidade nestes pacientes. A LLA é uma 
doença agressiva caracterizada pela acumulação de células linfóides imaturas da 

medula óssea e no sangue periférico. Apesar do avanço significativo na tecnologia e 

fármacos utilizado no tratamento da LLA, ainda observa-se um número significativo 

de mortes por essa doença(1)(3). 

A presença de um câncer acompanha-se de alterações físicas, psicológicas e 

sociais ao paciente, em graus variados a depender do tipo, localização, estadiamento 
e tratamento. A desnutrição é altamente prevalente no paciente oncológico e associa-

se à diminuição da resposta ao tratamento específico e à qualidade de vida, com 

maiores riscos de infecção pós-operatória e aumento na morbi-mortalidade(4)(5)(6) (7)(8) 

(9). As causas da desnutrição no câncer pediátrico, no momento do diagnóstico e 

durante o tratamento, são multifatoriais(10), e atualmente existe um grande interesse 

na comunidade científica acerca das estratégias nutricionais a serem adotadas para 

minimizar os riscos nutricionais destes pacientes (11).  

Durante a infância, a ingestão de energia e proteína adequada é de extrema 

importância, uma vez que esta fase da vida é caracterizada pelo rápido crescimento 

e desenvolvimento. Em crianças com câncer a ingestão adequada é ainda mais 

importante, sobretudo porque a ingestão dietética inadequada aumenta a morbidade 

e mortalidade e compromete o crescimento e desenvolvimento adequado(12). 
Ademais, a desnutrição pode afetar a qualidade de vida e impactar 

negativamente o prognóstico da doença(13). Alterações no padrão de crescimento 
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afetam cerca de 40% dos pacientes pediátricos oncológicos com doença avançada 

ou progressiva. Por isso, uma vez que o risco de desnutrição seja identificado em 

crianças e adolescentes, estratégias de diminuição do risco deverão ser consideradas 
(14). 

Hormônios secretados no estômago, intestino, fígado e tecido adiposo podem 

contribuir no controle do peso corporal, a partir da sinalização dos centros integrados 

no hipotálamo e no tronco cerebral por meio de entradas vagais aferentes(15). Dos 

hormônios que possuem impacto sobre o apetite, podemos destacar a grelina, leptina, 

cortisol e a insulina devido aos efeitos nas células nervosas ou nos sítios específicos 

em determinados órgãos ou tecidos que influenciam na ingestão alimentar. Dentre as 

funções da grelina, destaca-se o papel de estimular o apetite e, consequentemente a 

ingestão de alimentos(16). Já a leptina pro move regulação em longo prazo do apetite 

bem como na quantidade de alimento ingerido, favorecendo a saciedade(17). 

Em todos os tipos de câncer são observadas mudanças no consumo energético 
do organismo, principalmente promovendo um aumento no catabolismo(16). 

Consequentemente, as alterações em ações do hipotálamo causadas por estes 

mediadores induzem a anorexia e a perda de peso sem intenção(13). 

Uma melhor compreensão dos mecanismos que controlam o apetite em 

caquexia induzida pelo câncer pode levar ao desenvolvimento de novas terapias para 

uma melhor qualidade de vida e sobrevida nestes pacientes, pois tão pouco se sabe 
sobre os hormônios relacionados ao apetite em pacientes com malignidade no 

momento do diagnóstico e durante a quimioterapia em crianças com LLA(15)(18). 

A manutenção do estado nutricional é de extrema importância em pacientes 

com neoplasias, especialmente, durante o tratamento quimioterápico. Nas crianças e 

adolescentes este cuidado é redobrado para manutenção do crescimento e 

desenvolvimento adequados, além de ajudar a tolerar melhor o tratamento(19)(20)(21)(8). 

No entanto, poucas evidências estão disponíveis na literatura científica sobre o 

acompanhamento do estado nutricional e seus fatores associados em pacientes com 

câncer infanto-juvenil. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

Sabe-se que crianças e adolescentes com câncer apresentam desnutrição em 
algum momento durante o tratamento, estando os agentes quimioterápicos 

relacionados com o agravo do estado nutricional. Por se tratar de uma população 

vulnerável, e consequentemente com uma variedade de cuidados éticos, ainda não 

estão estabelecidos na literatura quais fatores se alteram durante o primeiro ciclo de 

tratamento quimioterápico, especialmente sobre os parâmetros antropométricos, de 

consumo alimentar e dietético e as variáveis hormonais que influenciam o apetite.  

De forma adicional, pela dificuldade de acesso aos pacientes antes da 

aplicação da primeira etapa do tratamento quimioterápico, muitas vezes temos 

dificuldades em atribuir estas alterações do estado nutricional à dieta ou aos fármacos 

infundidos, que podem interferir diretamente sobre o apetite da criança ou 

adolescente, contribuindo para a modificação do estado nutricional. Assim, pesquisas 
descritivas que avaliem as alterações nos componentes do estado nutricional 

previamente ao recebimento destes fármacos são de extrema importância para o 

profissional da área da saúde planejar a melhor intervenção dietoterápica no intuito 

de minimizar este prejuízo. Diante disso, o presente estudo pretende contribuir para 

esclarecer estas alterações do estado nutricional antropométrico, dos parâmetros 

bioquímicos e dietéticos que podem interferir em crianças e adolescentes com LLA 
em fase inicial do tratamento quimioterápico. 

H0: Não há alterações nos marcadores de estado nutricional antropométrico, 

consumo alimentar e dietético e hormônios relacionados ao apetite em crianças e 

adolescentes com LLA na fase de indução do tratamento. 

H1: O estado nutricional e o consumo alimentar e dietético alteram de forma 

significativa durante a fase de indução do tratamento quimioterápico, sem alterações 

significativas nos hormônios relacionados ao apetite. 

H2: O estado nutricional e o consumo alimentar e dietético são preservados 

durante a fase de indução do tratamento quimioterápico, mesmo na presença de 

alterações significativas nos hormônios relacionados ao apetite. 

H3: São esperadas alterações significativas nos marcadores de estado 

nutricional antropométrico, consumo alimentar e dietético e nos hormônios 
relacionados ao apetite em crianças e adolescentes com LLA na fase de indução do 

tratamento. 
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3 OBJETIVO 
 
3.1 Objetivo Geral 

Avaliar possíveis alterações no estado nutricional antropométrico, consumo 

alimentar e dietético, e nas concentrações dos hormônios reguladores do apetite e da 

glicose em crianças e adolescentes portadoras de LLA na fase de indução do 

tratamento quimioterápico. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

- Acompanhar o estado nutricional e o apetite, a partir de parâmetros 

antropométricos, do consumo alimentar e dietético e de dosagens hormonais, em 

crianças e adolescentes com LLA, em três momentos da fase de indução do 

tratamento quimioterápico.  
- Avaliar as possíveis mudanças no comportamento das variáveis durante o 

ciclo de indução do tratamento quimioterápico. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRAFICA  
 
4.1 Câncer Infantojuvenil  

O câncer infantojuvenil é um conjunto de doenças que apresenta características 

próprias, principalmente com relação à histopatologia e ao comportamento clínico. E 

corresponde entre 1% e 3% de todos os tumores malignos na maioria das populações 

acometidas pelo câncer. Esse grupo de neoplasias apresenta, na sua maioria, curtos 

períodos de latência, são mais agressivos, crescem rapidamente; porém respondem 

melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico(1). 

A previsão para 2016 era que iria ocorrer aproximadamente 12.600 novos casos 

de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos. Este número representa um 

aumento expressivo quando comparado com a previsão de 2011, no qual o Instituto 
Nacional do Câncer (INCA) reportou 11.840 casos novos de câncer em crianças e 

adolescentes (1). Nos países desenvolvidos, os linfomas correspondem ao terceiro tipo 

de câncer mais comum, e a leucemia é o mais frequente na população infantojuvenil. 

Já nos países em desenvolvimento, esse tipo corresponde ao segundo lugar, sendo 

superado apenas das leucemias(3). 

A leucemia infantil apresenta diversidade com base nas características 

citogenéticas e moleculares, que podem estar relacionadas com etiologias distintas. 

Os subtipos da leucemia apresentam heterogeneidade no que diz respeito a 

fisiopatologia, manifestações clínicas, a resposta ao tratamento, e prognóstico, o que 

sugere etiologias distintas para cada subtipo(22). 

A LLA é o tipo de câncer que afeta as células sanguíneas imaturas da linhagem 
de células linfoides. Sob condições normais, estas células se transformam em 

linfócitos-B (células-B) e linfócitos-T (células-T). Na LLA, estas células imaturas 

sofrem uma transformação maligna. Isso significa que elas se multiplicam de forma 

incontrolável, produzindo um excesso de linfócitos imaturos anormais, chamados 

linfoblastos ou blastos leucêmicos(23). 

Poucos estudos apresentaram exposição ambiental como fator causal do câncer 
na infância. Em geral, as exposições durante a vida intrauterina são consideradas o 

fator de risco mais conhecido na etiologia desse grupo de neoplasias(1). É provável 

que o desenvolvimento da leucemia em crianças ocorra como resultado de uma 
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combinação de seu genoma constitucional somado à exposição ao potencial 

genotóxico e a capacidade de metabolizar toxinas ou erradicá-los e, claro, danos na 

reparação do DNA. Há cada vez mais provas de que a resposta à infecção pode 
desempenhar um papel crítico no desenvolvimento de leucemia evidente(24). 
 
4.2 Câncer e Estado Nutricional  

A maioria dos pacientes com câncer está sob risco de desenvolver agravamento 

da sua condição clínica em qualquer momento durante o tratamento antineoplásico, 

especialmente pela maior suscetibilidade do sistema imune e debilidade orgânica 

associadas às toxicidades das drogas e outras complicações terapêuticas(25). Este 

agravo possui consequente impacto sobre o estado nutricional, que impacta 

diretamente no prognóstico da doença. No Brasil, estudos demonstraram que a 

desnutrição é um fator prognóstico independente nas crianças portadoras de LLA. 

Outras pesquisas também demonstram que a desnutrição é um fator de importante 
influência na sobrevida(26). 

Não existe um padrão de estado nutricional de pacientes pediátricos com câncer, 

pois este é alterado nos diferentes momentos da doença. No diagnóstico de câncer, 

é observada uma baixa frequencia de desnutrição(15), mas o estado nutricional pode 

ser deteriorado durante o tratamento, especialmente em pacientes com leucemia(27). 

Em crianças, uma perda ponderal maior ou igual a 5% ou, em lactentes, maior ou igual 
a 2%, deve ser considerada como fator de risco nutricional. Por outro lado, um 

aumento rápido e inesperado de peso também indica risco(3).  

A desnutrição é um termo inespecífico usado para definir uma condição 

inadequada do estado nutricional. Caracteriza-se por qualquer deficiência ou um 

excesso de energia e de proteína com efeitos adversos mensuráveis sobre os 

resultados clínicos. Um consumo energético-protéico apropriado para cada faixa 

etária é um pré-requisito para um crescimento e/ou manutenção das caracteristicas 

fisiológicas adequadas. A desnutrição também pode compreender situações em que 

há um elevado consumo de energia, resultando em um estado de supernutrição, 

porém implicando no aumento do tecido adiposo. As crianças com câncer são 

particularmente vulneráveis à desnutrição, em decorrência da doença ou do seu 

tratamento(28). 

 Os fármacos corticosteróides, frequentemente utilizados na terapia 

antineoplásica, exacerbam a caquexia devido aos seus efeitos contra-reguladores 
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sobre o metabolismo de proteínas, promovendo catabolismo protéico muscular 

endógeno. Isto leva a uma perda de massa corporal magra e, consequentemente, a 

perda de peso, com perdas superiores a 5%, sendo comuns após o primeiro mês de 
tratamento(14). 

Em geral, os portadores de neoplasias malignas apresentam aumento na resposta 

inflamatória devido ao câncer, com elevação dos níveis de algumas citocinas e 

modificações no metabolismo dos substratos energéticos e catabolismo do músculo 

esquelético, além de alterações no apetite. A redução do apetite nesses pacientes 

também pode estar associada às alterações na atividade de moléculas 

neurotransmissoras(13). A criança e o adolescente oncológico apresentam-se em 

constante risco nutricional devido à baixa ingestão, perda ponderal e ao metabolismo 

aumentado. Este risco pode ocorrer lentamente, associado à doença crônica ou 

aporte insuficiente de nutrientes, ou rapidamente, em virtude da patologia aguda(2). 

O tratamento padrão de crianças e adolescentes com LLA inclui fases distintas no 
tratamento quimioterápico, denominadas indução, consolidação, intensificação e 

manutenção. Estas fases possuem diferentes durações e uso de fármacos. A má 

nutrição em pacientes pediátricos interfere na qualidade de vida, prognóstico e 

sobrevida, sendo necessário o acompanhamento do estado nutricional para 

intervenção precoce quando detectada alguma alteração, permitindo o suporte 

nutricional adequado nesses pacientes para promover a manutenção do peso, o 
crescimento linear e melhor tolerância ao tratamento(29). 

 Fatores como o tipo de câncer, a fase do tratamento e os sintomas clínicos 

podem estar relacionados com alterações nutricionais observadas nesses pacientes. 

A avaliação do estado nutricional de pacientes pediátricos oncológicos é importante 

para o planejamento de estratégias nutricionais que otimizam a qualidade de vida e o 

crescimento entre as crianças doentes. Portanto, o suporte nutricional neste tipo de 

paciente é reconhecido como um crucial adjuvante para o tratamento do cancer(21). 

Uma ferramenta de triagem ideal seria aquela que inclui todos estes fatores que 

pode de forma confiável para registrar o estado nutricional antropométrico de crianças 

com cancer, de modo a identificar as crianças que estão desnutridas ou em risco de 

desnutrição e aquelas que irão precisar de mais avaliação(30). Até o momento, não 

existe um critério padrão de avaliação do estado nutricional de crianças e 
adolescentes com câncer, nem valores antropométricos de referência para essa 

população específica(29). No entanto, é importante reconhecer que não existem 
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medidas simples que identificam com precisão as alterações do estado nutricional 

antropométrico em crianças em tratamento oncológico e que independentemente do 

método utilizado, o risco ou a presença de desnutrição deve ser reavaliado durante 
todo o tratamento posterior da criança(14). 

O Consenso Nacional de Nutrição Oncológica Brasileiro(3) sugere que os 

métodos antropométricos para avaliação do estado nutricional do paciente pediátrico 

oncológico sejam baseados em: peso, estatura, percentual de perda de peso, 

circunferência do braço (CB), circunferência muscular do braço (CMB),  dobra cutânea 

tricipital (DCT) (para crianças maior de 2 anos), perímetro cefálico e torácico (para 

crianças menor de 2 anos) e nos índices:  Índice de Massa Corporal (IMC),  peso para 

estatura,  peso para idade,  estatura para idade. Corroborando o INCA, outros autores 

descrevem que a avaliação de peso, de estatura, de DCT, de circunferência do braço 

(CB) e de albumina tem sido descrita como método de mais fácil utilização para o 

acompanhamento do estado nutricional em Centro de Tratamento Oncológico e para 
o diagnóstico nutricional da criança e do adolescente(6) (31). 

Na prática clínica, a utilização da CB, CMB e DCT é mais indicada para 

avaliação e acompanhamento da evolução do estado nutricional. Entretanto, a 

interpretação dos resultados antropométricos não deve ser o único parâmetro para o 

desenvolvimento do suporte nutricional do paciente, e, sim, apenas mais um método 

que, somado a outras avaliações (alimentar, clínica, funcional e bioquímica), permite 
o diagnóstico do estado nutricional(29). 

 
4.3 Câncer e Hormônios Envolvidos no Controle do Apetite 

A infância é o período em que ocorre a formação do comportamento alimentar, 

que engloba três importantes aspectos: fome, apetite e saciedade. A fome relaciona-

se com mecanismos biológicos, fisiológicos e instintivos. O apetite refere-se ao desejo 

físico ou emocional de ingerir alimentos específicos e a saciedade vincula-se à 

sensação de plenitude em relação à necessidade em alimentar-se(32). 

O controle da ingestão alimentar tem regulação cerebral, por meio do eixo 

hipotálamo-hipofisário e do sistema autonômico (simpático e parassimpático). Essa 

regulação é feita por mecanismos de ordem comportamental, como ingestão de 

alimentos, dos padrões de atividade e de sono ou dos fatores fisiológicos(4). 
Das drogas usadas para tratar a LLA, os glicocorticosteróides podem 

apresentar impacto sobre o ganho de peso do paciente por meio de diferentes 
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mecanismos: efeitos sobre o apetite, regulação da ingestão de energia, alteração na 

oxidação de substrato e alterações no gasto energético. Outras teorias seriam que o 

tratamento com glicocorticóide provoca um aumento da adiposidade, suprimindo a 
secreção do hormônio do crescimento ou favorecendo a resistência à leptina(33). 

Hormônios produzidos pelo organismo, como a leptina, grelina e insulina, podem 

interferir tanto na regulação da ingestão de alimentos quanto no gasto energético. 

Alterações nas concentrações dessas substâncias podem contribuir para o 

surgimento da síndrome da caquexia-anorexia (SAC)(25) em pacientes com câncer. 

A grelina, um peptídeo com 28 aminoácidos, atua como um sinal aferente 

importante no controle da ingestão de alimentos e no balanço energético. Este 

hormônio é secretado predominantemente pelas células endócrinas as glândulas 

oxínticas do fundo do estômago, principalmente em jejum, com concentrações 

plasmáticas diminuindo dentro de 1 hora após a refeição(15). A nomenclatura utilizada 

na molécula vem especificamente da palavra “ghre” que significa crescimento, 
fazendo referência ao fato deste hormônio ter papel estimulante na secreção do 

hormônio do crescimento (GH)(34). 

A grelina atua ativando neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, sendo, 

desse modo, importante regulador do apetite e do peso corporal, por mecanismos 

centrais, que envolvem o neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo associado ao agouti 

(ARGP), ambos potentes estimulantes hipotalâmicos do apetite(13). Estes mediadores 
podem fornecer interessantes novos alvos, com testes em humanos de análogos orais 

que mostram algumas melhorias modestas na massa magra(14). 

O aumento da grelina pode representar uma resposta compensatória à perda 

de massa de um organismo. Quando isoformas grelina foram estudadas 

separadamente, grelina acilada, bem como a total, a proporção grelina têm 

demomonstrado, para ambas as formas, que existem valores elevados na caquexia 

induzida pelo câncer e que são inversamente associados com o IMC. No entanto, o 

aumento nas concentrações de grelina circulante pode simplesmente refletir uma 

síndrome de resistência à grelina na caquexia semelhante à síndrome de resistência 

à leptina na obesidade(35). 

A leptina é um hormonio produzido nos adipócitos, e quando liberado na 

circulação faz uma ligação com os receptores hipotalâmicos específicos, agindo como 
um sinal de feedback hormonal para regular a ingestão de alimentos e da taxa 

metabólica. Normalmente, um aumento nas concentrações de leptina provoca uma 
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diminuição do apetite e ingestão de alimentos, e aumento do gasto energético(33). 

Crianças com LLA apresentam maiores concentrações de leptina em relação à idade, 

sexo e IMC quando comparado com crianças saudáveis(18).  Muitas adipocinas (tais 
como leptina) e outras citocinas secretadas pelo tecido adiposo, têm sido associadas 

a patogênese do  câncer(36). 

A produção da leptina depende das concentrações de insulina, de status de 

energia, sexo, e uma grande variedade de mediadores inflamatórios, incluindo a 

interleucina- 1 (IL-1),o fator de necrose tumoral -α  (TNF-α), e do factor inibidor da 

leucemia (LIF)(37). As desordens na regulação e a resistência à leptina desempenham 

um papel no desenvolvimento da obesidade em todos os sobreviventes de câncer. 

Além disso, a leptina em si é um importante índice de adiposidade durante e após 

todas as terapias, uma vez que está correlacionada significativa e positivamente com 

o IMC(38). 

O cortisol é um glicocorticosteróide essencial à vida em concentrações normais, 
pois assessora o trabalho dos músculos esqueléticos e cardíacos, auxilia na 

manutenção de níveis normais da pressão arterial e, no sistema nervoso, é 

responsável por modular a excitabilidade, influenciado pelas atividades elétricas dos 

neurônios(39). O cortisol também é responsável por diversas funções indispensáveis à 

vida, como liberar glicose dos depósitos de glicogênio (elevando a glicemia 

sanguínea), favorecer a degradação dos aminoácidos das proteínas e mobilizar as 
gorduras dos depósitos, tornando-as disponíveis para produzir energia, em casos de 

emergência, e suprimindo temporariamente algumas funções do sistema 

imunológico(40). 

O câncer, bem como seu tratamento, pode causar variação da secreção do 

cortisol. A supressão de cortisol devido à quimioterapia e a outro tratamento invasivo 

como a uma injeção dolorosa perturba ritmo do cortisol em crianças com câncer. 

Estudiosos revelaram que as concentrações de cortisol de crianças estavam 

aumentadas após tratamentos agressivos(41). 

A insulina é um hormônio peptídeo produzido por células-β pancreáticas e 

liberado em resposta ao aumento da glicemia. É o principal hormônio responsável 

pelo controle do metabolismo da glicose e desempenha importante papel no controle 

do peso corporal, por ser um dos hormônios responsáveis pela regulação da ingestão 
alimentar e do gasto energético. Atua no hipotálamo, interagindo com 
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neurotransmissores envolvidos nos mecanismos de controle da fome e da 

saciedade(32). 

Os glicocorticóides em altas dosagens fazem parte do protocolo de 
quimioterapia e estão associados com um estado de resistência à insulina. As 

alterações fisiológicas podem ter impacto no desenvolvimento de obesidade atribuída 

à terapia utilizada no tratamento da LLA, levando as crianças em tratamento a serem 

mais predispostas a apresentarem  obesidade e com resistência à insulina(42). 

A glicose é o primeiro sinal de estímulo da secreção da insulina, pois, dentre os 

nutrientes secretagogos, somente ela pode iniciar a secreção de insulina. A glicose é 

um monossacarídeo importante, pois é a fonte de energia mais utilizada, no 

metabolismo ela fornece quatro quilocalorias (Kcal) de energia por grama, sendo uma 

importante fonte energética para as células e tecidos(43). 

Uma hiperglicemia transitória pode ocorrer comumente durante o tratamento 

para a LLA na infância. Além disso, os pacientes que desenvolvem hiperglicemia 
durante a quimioterapia de indução podem enfrentar risco de desenvolver infecções 

complicadas, bem como aumento da mortalidade e recorrência da doença global(44). 

A hiperglicemia pode afetar diretamente o crescimento celular e induzir a resistência 

a drogas de células de tumor(45). No estudo realizado por Zhang e colaboradores(46), 

os resultados mostraram que o prognóstico de crianças com hiperglicemia durante a 

quimioterapia indutiva era pior do que aquelas com glicemia dentro da normalidade, 
com diminuição da sobrevida em cinco anos. 

Conforme relatado, os hormônios grelina, leptina, o cortisol e a insulina estão 

relacionados à regulação da ingestão alimentar e, consequentemente, o controle do 

peso corporal. Os valores destes hormônios estão sujeitos a uma grande variabilidade 

devido a diferentes protocolos de amostragem, as técnicas de análise e estado 

nutricional(47). Apesar da existência de estudos a respeito do câncer e da caquexia 

neste tipo de doença, ainda se observa a falta de informação científica a respeito das 

alterações no apetite correlacionando com os principais hormônios envolvidos na 

manifestação do apetite em crianças portadoras de LLA. Uma melhor compreensão 

dos mecanismos que controlam o apetite na caquexia induzida pelo câncer pode 

conduzir para o desenvolvimento de novas terapias para melhorar a qualidade de vida 

e prolongar a sobrevida destes pacientes. 
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5 MÉTODOS 
 
5.1 Delineamento do Estudo 

 Caracteriza-se como um estudo longitudinal. 

 
5.2 Amostra 
 Crianças e adolescentes foram convidados a participarem do estudo, a após a 

confirmação do diagnóstico de LLA, mediante apresentação do projeto de pesquisa 

aos pais e/ou responsáveis. O primeiro contato ocorreu durante a internação dos 

pacientes em dois hospitais de referência da cidade de Natal/RN: Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer e no Hospital Infantil Varela Santiago. Nestes locais, 

foi realizado o convite aos pais ou responsáveis dos pacientes para a participação no 
estudo. 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados por meio de método não-

probabilístico intencional. Para a determinação do tamanho da amostra, observou-se 

o cálculo do tamanho amostral, que levou em consideração o estudo de Moschovi et 

al (15), que investigou o comportamento do hormônio grelina antes e após o tratamento 

quimioterápico em crianças. Levando-se em consideração o desvio padrão do 
momento basal e um nível de significância de 5%, o cálculo do tamanho amostral 

resultou na necessidade de avaliação de nove indivíduos. Objetivando minimizar 

perdas de seguimento e a variabilidade individual, acrescentou-se 50% de sujeitos no 

tamanho final da amostra. 

O critério de inclusão foi: possuir idade entre um ano completo e 19 anos 

incompletos, com o diagnóstico de LLA não metastático e sem ter iniciado o protocolo 

de tratamento quimioterápico. O critério de exclusão foi apresentar outras doenças 

crônicas previamente diagnosticadas que pudessem provocar alteração nos 

marcadores bioquímicos do paciente. 

 
5.3 Cuidados Éticos 

 O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes envolvendo pesquisa com 
seres humanos, estabelecidas pela Resolução nº 466/2012. O projeto do estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da FACISA/UFRN (CAAE: 
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42403015.0.000.5568), inserindo a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer e o 

Hospital Infantil Varela Santiago como co-participantes do projeto, os pais ou 

responsáveis que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) em duas vias. Após esta etapa, de forma didática e com 

linguagem simples, o estudo foi explicado para aquelas crianças com idade igual ou 

superior a seis anos (idade escolar), assim como para aquelas que demonstraram 

capacidade cognitiva para o entendimento do estudo. Após esta explicação, foi 

apresentado o Termo de Assentimento, e os menores foram instruídos a completar o 

desenho de acordo com o seu interesse na participação do estudo. 
   

5.4 Logística 
Os participantes da pesquisa e seus responsáveis foram abordados em ambiente 

hospitalar após a confirmação do diagnóstico e previamente ao início do tratamento. 

Foram explicados os objetivos, procedimentos, possíveis benefícios bem como a 
possibilidade de desistência do estudo aos pais ou responsáveis legais das crianças 

e adolescentes portadoras de LLA. Após o aceite, o protocolo do estudo ocorreu em 

paralelo à primeira fase do tratamento quimioterápico para a LLA (fase de indução), 

evitando deslocamentos adicionais das crianças e adolescentes ao ambiente 

hospitalar. 

Nesta fase do tratamento, o principal objetivo é induzir uma remissão completa, 
que é geralmente definida pela redução dos blastos leucêmicos (população de células 

leucêmicas) em níveis indetectáveis e restaurar a hematopoese normal, em um 

período o mais curto possível, em geral de quatro a seis semanas. Os fármacos 

utilizados nesta fase atuam rapidamente, apresentam atividade antileucêmica 

sinérgica e não interferem em grau significativo na regeneração da hematopoese, 

aspecto essencial para a remissão completa da fase de indução. Esta fase tem 

duração de 28 dias, sendo que nos 1°, 14° e 28° dias do tratamento, o sujeito da 

pesquisa permanecia por 24 horas no hospital para a coleta dos dados. 

Na manhã do primeiro dia do tratamento quimioterápico, antes da primeira 

aplicação, foram realizadas as avaliações basais no participante, que incluía a 

avaliação bioquímica e antropométrica. A coleta de sangue foi realizada por coletador 

experiente, estando o participante em jejum. Em seguida foi realizada a avaliação 
antropométrica na criança/adolescente. Durante este dia foi realizada a avaliação do 

consumo alimentar e dietético por meio do registro alimentar pesado, tendo sido 
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realizado a pesagem de cada preparação antes da oferta a cada paciente e 

posteriormente sendo registrado as sobras. Esta avaliação foi repetida na metade (14° 

dia) e ao final do ciclo de indução (28°dia), com os mesmos cuidados. Caso o paciente 
já tivesse recebido alta hospitalar antes da próxima avaliação do protocolo, era 

acordado com os responsáveis e a equipe médica para que o retorno ambulatorial do 

tratamento coincidisse com as próximas datas de avaliação. Nestes momentos, o 

paciente precisava permanecer 24h na unidade hospitalar para avaliação do consumo 

alimentar e dietético. 

 
5.5 Instrumentos e Avaliações realizadas 
5.5.1 Avaliação Antropométrica 

Foram selecionados os indicadores antropométricos indicados pelo Consenso 

Nacional de Nutrição Oncológica(3), que preconiza a aferição do peso, estatura, IMC, 

CB, CMB e a DCT para faixa etária acima de um ano. As medidas foram tomadas da 
seguinte maneira: 

Peso (g): medido com a criança sem roupa ou com roupas leves que ficou na 

plataforma com o peso do corpo igualmente distribuído entre os pés. A balança 

mecânica foi a Filizola® de uso hospitalar com carga máxima de 120Kg. 
Estatura (cm): a medição foi realizada com o auxílio de um estadiômetro com 

haste móvel ou fixo medindo a altura do paciente em pé. O mesmo posicionava-se 
descalço em uma superfície plana em ângulo reto com a haste vertical do 

estadiômetro da marca Filizola® acoplado a própria balança, com o peso igualmente 

distribuído entre ambos os pés, calcanhares juntos, com a cabeça ereta e os olhos 

fixados à frente. 
DCT (mm): aferida em triplicata sendo a partir da distância entre a projeção lateral 

do processo acromial e a margem inferior do processo olecraniano e medida no 

aspecto lateral do braço, com cúbito flexionado a 90° e usando uma fita métrica. O 

ponto médio foi marcado na lateral do braço. A dobra tomada foi de 1 cm acima da 

linha marcada no aspecto posterior do braço, sendo o adipômetro científico, da marca 

Prime Med®. 
CB (cm): aferido quando o paciente estava com o braço flexionado em direção ao 

tórax, formando um ângulo de 90°, foi aferido o ponto médio entre o acrômio e o 
olecrano, feito a marcação o paciente ficou com o braço estendido ao longo do corpo 



28 
 

e contornar o ponto marcado com a fita métrica em fibra de vidro flexível e retrátil da 

marca Sanny®, evitando compressão ou folga da mesma.  
CMB (cm): foi calculado de acordo com a DCT dividida por dez e seu resultado 

multiplicado a π (3,14) e do valor restante subtraído do valor encontrado da CB. 

Para avaliação e classificação da CB, CMB e DCT, foram utilizados os pontos de 

corte preconizados por Frisancho(48). 
IMC (Kg/m²): foi calculado dividindo o peso em quilos (Kg) pela altura em metros 

(m) elevada ao quadrado. 

Em seguida, para a interpretação desses dados foram utilizadas as curvas de 

crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS)(49) com o auxílio do software 

WHO AntroPlus versão 1.0.4, que determina por meio dos escores-Z e dos percentis 

a classificação do estado antropométrico da criança e do adolescente. A classificação 

ocorreu mediante as relações: estatura/idade (E/I), peso por idade (P/I), peso por 

estatura (P/E) Índice de Massa Corporal para idade (IMC/I). 
 

5.5.2 Consumo Alimentar e Dietético 

O consumo alimentar e dietético foi avaliado por meio da pesagem direta dos 

alimentos consumidos nas primeiras 24 horas da internação da criança ou 

adolescente bem como nos três momentos da fase de indução do tratamento.  

Todo alimento ou preparação sólida servido aos pacientes foi pesado utilizando 
balança digital (Imperial®, capacidade de 5Kg e sensibilidade 1g). Os alimentos 

líquidos foram medidos com o auxílio de uma proveta graduada a cada 1ml e 

capacidade para 250mL. Os alimentos e bebidas que não foram consumidos (sobras) 

eram coletados diretamente do prato ou copo do paciente. As sobras foram pesadas 

na mesma balança ou medidas no recipiente graduado anteriormente referido. As 

quantidades de alimentos ingeridos foram consideradas a partir da quantidade 

ofertada subtraindo das sobras.  

Para obtenção da composição nutricional dos alimentos consumidos, foi utilizado 

o software Dietwin Profissional® utilizando as tabelas de composição centesimal da 

Tabela de Composição Nutricional Brasileira (TACO), do próprio software e de 

receitas específicas de cada instituição que foram incluídas por meio da obtenção da 

ficha técnica das preparações. 
Foi analisado o consumo alimentar dietético dos seguintes nutrientes: valor 

energético total (VET), carboidrato, fibra, proteína, lipídeo, colesterol e os principais 
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micronutrientes (cálcio, ferro, zinco, vitamina A, vitamina C, vitamina E e vitamina B12) 

estudados com potencial efeito protetor em pacientes oncológicos bem como aqueles 

que influenciam no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes. 
 

5.5.3 Avaliação Bioquímica  
A coleta das amostras de sangue ocorreu seguindo o protocolo de rotina para os 

pacientes na fase de indução. O sangue foi coletado por profissional treinado da 

própria instituição, utilizando as técnicas adequadas para a obtenção segura do 

material.  

Para a análise dos parâmetros de interesse do estudo (hormônios do apetite), 

foram coletados 10mL de sangue no sistema a vácuo em tubos com gel separador e 

EDTA, que foram centrifugados a 4000 rotações por 5 minutos (rpm), à 4ºC. Tanto o 

plasma quanto o soro foram alíquotados em microtubos e armazenados a -80ºC, até 

o momento de sua análise. 
Os marcadores insulina e cortisol foram analisados pelo método de 

quimioluminescência no Laboratório de Análises Clínicas do Departamento de 
Farmácia da UFRN utilizando os kits Active Insulin ELISA kit da marca Labtest e Assay 

Designs Cortisol ELISA da marca Labtest, respectivamente. A grelina total foi 

analisada no Laboratório do Instituto de Medicina Tropical na UFRN, utilizando o kit 
comercial Human Ghrelin (Total) ELISA kit da marca Sigma-Aldrich. A leptina foi 

dosada no laboratório de Cardiologia Celular e Molecular do Instituto de Cardiologia 

da Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul, e foi utilizado o kit 

comercial Human Leptin ELISA kit da marca Sigma-Aldrich. Todas as análises 

seguindo o protocolo como recomendado pelo fabricante. 

De forma adicional, foram coletados diretamente do prontuário do paciente 

resultados de exames bioquímicos que eram realizados na rotina da assistência ao 

paciente nos laboratórios de cada hospital em cada momento da fase de indução, que 

foram: glicose, hemograma (Hg), hematócrito (Ht), leucócitos, linfócitos, plaquetas, 

ureia, creatinina, transaminase glutâmica oxalacética (TGO), transaminase glutâmica 

pirúvica (TGP), sódio (Na), potássio (K) e o cálcio (Ca), que foram determinadas pelo 

método enzimático colorimétrico, exceto a creatinina que foi pelo método Jaffé sem 

Desproteinização. A resistência à insulina foi calculada por meio do modelo de 
avaliação da resistência insulínica utilizando o índice de HOMA1-IR (Homeostasis 
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Model Assessment Insulin Resistance) = (IJ x GJ)/ 22, no qual IJ corresponde à 

insulinemia de jejum em mU/L, e GJ, à glicemia de jejum em mmol/L(50). 
5.6 Análise estatística 
 Para análise estatística dos dados, foi utilizado o software SPSS versão 22. A 

normalidade e a homogeneidade das variâncias dos dados foram testadas pelos 

testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Para comparar o efeito do 

tratamento sobre o estado nutricional antropométrico (início e final do período), 

utilizou-se o teste Exato de Fisher. O consumo alimentar dietético e os exames 

laboratoriais de rotina do acompanhamento dos pacientes foram analisados por meio 

da Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas. O procedimento estatístico 
Equação de Estimativa Generalizada (GEE; General Estimation Equation) com ajuste 

para o teste de Bonferroni foi utilizado para avaliação dos hormônios relacionados 

com o apetite nos diferentes momentos, tendo as médias ajustadas para a variação 

de peso e idade dos sujeitos. Foram consideradas diferenças estatisticamente 
significativas quando valor de P foi inferior a 0,05. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: To evaluate possible changes in the nutritional status, food intake and levels 
of appetite regulatory hormones in children and adolescents with Acute Lymphoblastic 

Leukemia (ALL) in the induction phase of chemotherapy.  

Methods: Longitudinal study in which were assessed 14 children/adolescents with ALL 
during the 28 days of induction chemotherapy cycle. At baseline, in the middle and at 

the end of the study anthropometric measurement, weighted food record 24 hours, 

routine biochemical monitoring data, blood glucose, ghrelin, leptin, insulin and cortisol 

levels were obtained. 

Results: Most patients (85.7%) had normal weight at the beginning of treatment, which 

did not change significantly during the 28 days. Energy and protein intake improved 

from the initiation of treatment to the second time. Platelets levels, transaminase 

glutamic pyruvic, blood glucose, creatinine and sodium significantly changed over the 

monitoring period. Regarding appetite hormones, ghrelin increased between the basal 

time and the half of the cycle (from 511.1 ± 8.3 pg/mL to 519.3 ± 6.6 pg/mL p = 0.02), 

but not through the end of the cycle. The other hormones showed no significant 

changes. 

Conclusion: During the period of ALL treatment induction, it was observed an increase 

in the consumption of energy and nutrients, as well as an increase in the concentration 
of plasma ghrelin, but no impact on the anthropometric status of patients or in other 

hormones related to appetite. These findings suggests a possible mechanism of 

improvement in food intake during ALL treatment carried out by ghrelin hormone as a 

way maintain anthropometric issues throughout the beginning of chemotherapy and  

minimize it side effects on pediatric patients. 

Keywords: Children, Adolescents, Appetite Regulation, Lymphoblastic leukemia 
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Introduction  

Pediatric malignancies account for 1% to 3% of cancer diagnosed worldwide, 

and Leukemia is the most common cancer among children, representing about a third 

of all cancers occurring before the age of 15 years. Approximately 80% of Leukemia is 

Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)[1], that is a primary neoplasia of the bone 

marrow, characterized by a heterogeneous group of diseases in which there is a 
substitution of normal medullary and blood elements by immature cells (blasts) and 

accumulation of these cells in other tissues [2]. 

Nutritional status can be represented by body size and composition, food 

consumption and biochemical markers. The nutritional status of children with cancer is 

highly relevant, since a good nutritional status enables them to cope better with the 

intensive cancer treatment regimens [3].  Weight gain is either a short or  long-term 
effect of ALL therapy. During the first four weeks of treatment the observed weight gain 

and body composition changes is associated to glucocorticoid administration, as 

prednisone and dexamethasone.  [4]. Survivors of some pediatric cancer groups, 

including ALL, are recognized to present clinical features of the metabolic syndrome 

(MetS), and therefore increased risk factors for cardiovascular disease (CVD), such as 
visceral obesity, insulin resistance (IR), glucose intolerance, dyslipidemia, 

hypertension, and endothelial dysfunction[5][6][7][8][9][10]. 

On the other hand, anorexia and cachexia also may occur at diagnosis of 

childhood ALL, and possible mediators of the anorexia-cachexia syndrome include 

hormones related to appetite such as ghrelin, leptin, cortisol and insulin [11]. However, 

the role of these hormones during the first phase of chemotherapy (induction phase) 

are not well established. The relationship between dietary intake and nutritional status 

has been reviewed by some authors [12] and the absence of a positive correlation 

between body composition and food consumption shown the complexity of the energy 

balance during ALL. An improved comprehension of the mechanisms involved in 

appetite control may lead to the development of new therapies in order to prolong 

survival associated to a better life quality for these patients. [13]. 

Given the high prevalence of malnutrition among children with ALL and the 

association between adequate nutritional condition and survival in children with cancer 
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[14], nutrition assessment at diagnosis and throughout treatment becomes a 

remarkable issue and is now pointed as a decisive aspect for successful treatment. 

Few studies describe the changes of nutritional status during the different phases of 
chemotherapy, and even fewer evaluates all the parameters together (body 

composition, food consumption and biochemical parameters). Thus, the aim of this 

study was to evaluate the nutritional status and appetite related hormones in children 

and adolescents newly diagnosed with ALL, in absence of chemotherapy and during 

induction phase of treatment. Taken together, our findings suggests that the monitoring 

of the nutritional status of pediatric patients with ALL and the improvement of nutritional 

therapy during the first phase of treatment may give an important increment in life 
quality and survival to ALL. 

Materials and Methods 

Participants  

This is a longitudinal study in which were included children or adolescents newly 

diagnosed with ALL in the Pediatric Oncology Department of two hospitals of the city 

of Natal (Rio Grande do Norte, Brazil) between March and December 2015. Exclusion 

criteria were metastasis, Down´s syndrome, hypothyroidism, presence of other chronic 

disease or having started chemotherapy. Sample size calculation was conducted 

according to the study of Moschovi and colleagues [11], considering as the primary 

outcome the levels of appetite hormones, resulting in a sample size of nine patients 

(n=9). Considering possible sample loss, we included 50% more patients. In total, 17 

patients were eligible for inclusion and no patients or family refused participation. After 

inclusion, 03 patients left the study because they had the diagnostic changed to Acute 
Myeloid Leukemia. Finally, 14 patients participated in the study, with measures in the 

beginning (before chemotherapy), in the middle and at the end of the induction phase 

(28 days). Ethical approval was obtained from the Ethics Committee of Federal 

University of Rio Grande do Norte (protocol 976.388, CAAE 42403015.0.0000.5568). 

Anthropometric assessment 

The weight was measured using the Filizola® brand balance and recorded to 

the nearest 0.1 kg. During measurements children wore only underwear. Height was 

measured using a calibrated stadiometer or an infantometer for infants the Filizola® 
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brand, and recorded to the nearest 0.1 cm. To adjust for age and gender, standard 

deviation scores (SDS) of weight, height, weight-for-height (WFH) and body mass 

index-for-age were calculated according to World Health Organization [15]. The 
software of the World Health Organization (version 3.0.1; Department of Nutrition, 

WHO) was used to calculate the nutritional status according to the body mass index 

(BMI) of patients up to 5-year-old  the WHO Anthro-Plus software (version 1.0.2) for 

patients above 5 years. Arm circumference and triceps skinfold thicknesses were 

measured by the determination of muscular arm circumference and classification, 

according to reference standards [16]. Arm circumference was measured halfway 

between the tip of the acromion and olecranon process, using a non-stretchable 

measuring tape (Sanny®). Triceps skinfold was measured using a caliper skinfold in 

the same region, and recorded to the nearest 0.1 mm (Prime Med®). Both measures 

were performed in triplicate on the left arm. 

Food consumption 

Individual food intake was determined by directly weighing of the foods 

consumed during the day at each of the three moments of evaluation. For this purpose, 

a researcher would stay at the hospital during the entire day, weighing or measuring 
and recording the solid and liquid foods consumed by each patient. 

Each food/preparation was weighed individually before being consumed using 

the utensils in which the foods were served and zeroing the scale before the addition 

of each food. A portable electronic scale with a capacity of 5 kg and accuracy of 1 g 

was used for weighing solid foods. Liquid foods were measured by 100 mL and 500 

mL graduated cylinders with 1 mL and 10 mL increments, respectively. The food not 

consumed by each individual was weighed/ measured and subtracted from the initial 

weight. 

The food weights were entered into and analyzed by the software DietWin 
Profissional® (DietWin Software, Porto Alegre, Brazil) for energy, macronutrients 

(protein, lipids, cholesterol, carbohydrate and fiber) and micronutrients (vitamin C, 

vitamin A, vitamin E, vitamin B12, calcium, zinc and iron), using as a reference, 
preferably, the Brazilian Table of Food Composition [17]. However, for those foods not 

found in this table, the international reference was used, the table from the United 
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States Department of Agriculture [18]. 

Biochemical Analyses 

Serum samples were collected at diagnosis before the initiation of 

chemotherapy, in the 14 day and at the end of induction phase (28 days). The blood 

(10mL) was collected by trained, a professional at baseline, 14° and 28° days in each 

hospital. Samples were centrifuged at 4°C, 4,000 rpm, for 5 minutes, the exceeding 
serum was separated and stored at -80°C for later analysis. 

Complete blood count, hepatic enzymes, plasma electrolytes, urea, creatinine 

and glucose were performed at the hospital as part of a routine in the clinical treatment. 

Additional information were collected directly from the patient's record (results of 

biochemical tests that were performed in routine patient care in the laboratories of 

every hospital in every moment of the induction phase (1st, 14th and 28th day). These 
data were glycaemia, blood cell count, hematocrit, leukocytes, lymphocytes and 

platelet counts, urea, creatinine, glutamic oxalacetic transaminase, glutamic pyruvic 

transaminase, sodium, potassium and calcium, (determined by colorimetric enzymatic 

method, except creatinine, Jaffé method without deproteinization). Insulin (UI/mL) and 

cortisol (µg/dL) were analyzed by chemiluminescence (Active Insulin ELISA®, Assay 
Designs Cortisol ELISA® kit, Labtest). Insulin resistance was calculated by the 

homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Ghrelin (pg/mL) was 

analyzed using kit Human Ghrelin (Total) ELISA® (Sigma-Aldrich). Leptin (ng/mL) was 

measured by Human Leptin ELISA® (Sigma-Aldrich). All analyzes were carried out 

according to instructions recommended by the manufacturer. 

Statistical analyses 

Data were analyzed by SPSS, v.22. Test of normality was performed by 

Shapiro-Wilk test. Descriptive data were presented as mean and standard deviation in 

data with normal distribution. In case of non-normal distribution, data were summarized 
as median and interquartile range (IQR). Comparison of anthropometric data between 

different moments was done using Chi-square test or Fisher Exact test. Food 

consumption and biochemical data were analyzed according to ANOVA for repeated 

measures. The appetite regulatory hormones were compared by General Estimation 
Equation, with adjustment for age and body weight. P value less than 0.05 was 
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considered statistically significant. 

Results 

 Of the 14 participants, 50% was female. One patient (01) died during the last 

monitoring step, after the intermediate evaluation was done. Table 1 shows the results 

of anthropometric nutritional assessment of patients. In general, patients had adequate 

anthropometric nutritional status, which was maintained during follow-up. Height was 
measured only in the first moment, and all patients had adequate height for age. In the 

third evaluation, a patient expressed desire not to perform the anthropometric 

assessment, and his wish was respected. Assessing BMI/age, it can be seen that 

during the second phase of treatment, one patient had thinness, but had recovery of 

nutritional status in the third stage. The weight-for-age was used for patients under 10 

years old, and did not change during follow-up. The weight-for-height was used for 
children under five years, and it was noticed that there was a change of a child's 

nutritional status. The other anthropometric measures did not suffer significant 

alterations during follow-up. 

 Table 2 shows the results of food consumption. Even without statistically 

alterations, it was observed an increase in the consumption of all macronutrients with 
a tendency to significant values for protein and lipids and a reduction in consumption 

of the fibers during treatment. With respect to the intake of micronutrients, in general, 

vitamin E, B12, calcium and iron had their values increased, but without differences 

statistically significant. 

 The results of routine biochemical tests in the treatment of patients with ALL 

in the first phase of the treatment are shown in Table 3. It was possible to observe an 

improvement in CBC parameters, but only the platelets have statistically significant 

change, reaching the end of the 28 days, the reference values. It was also observed 

an increase in glutamic-pyruvic transaminase enzyme and reduction in serum 

creatinine, sodium and glucose. About of the result of glucose, is interesting to note 

that the reduction in the average value was 73% between baseline and the third time 

of evaluation. 
 Regarding appetite-related hormones, Figure 1 illustrates the trend of these 

markers during the induction phase of chemotherapy. The concentration of cortisol 

showed no significant reduction from beginning to end of the induction cycle and insulin 

concentration hardly changed during the evaluation moments. Similar response 
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occurred for serum leptin, which showed no significant changes during treatment. Only 

the plasma ghrelin concentration experienced statistically significant changes with an 

increase in their levels between baseline and the second evaluation (p = 0.027), 
independently of age and body change. 
Discussion  

 The importance of early identification of nutrition risk and appropriate nutrition 
management is understood in hospitalized children at admission and numerous 

screening tools have been developed for this population. Some cancer patients 

experienced weight loss before diagnosis and during treatment [19] [20], this problem 

affect patients with solid tumors and medulloblastoma in particular [21]. However, in 

the present study, the majority of patients had no change in the parameters of 

anthropometric nutritional status at diagnosis, as there were no significant changes in 
this parameter in the 28 days of the induction phase of chemotherapy. Our findings are 

consistent with other studies in the literature [20] [21] [22], which show a low frequency 

of malnutrition at the time of cancer diagnosis of hematologic system. More recently, 

even with the presence of a catabolic disease like ALL, many studies have pointed to 

an increase in the frequency of overweight and obesity in newly diagnosed patients. 
Ladas and colleagues [23] evaluated the nutritional status and food intake of 640 

children with ALL and found that at the time of diagnosis, 27% were overweight or 

obese. In the study of Tan and colleagues [24] the frequency of overweight was 24.5% 

in 53 children with ALL and AML. Our study found a lower frequency, but similar to 

other studies with hematologic cancer [20] [17]. It is now known that the presence of 

obesity affects the prognosis and increases mortality in children and adolescents with 

ALL [25]. 

 During the induction period, the anthropometric nutritional status of the 

patients has been preserved, but some guardians reported loss of weight prior to 

diagnosis of the disease (data not shown). For Brinksma and colleagues [21], this 

weight loss prior to diagnosis may be due to reduced energy intake, increased energy 

requirements or altered metabolism. Lindemulder and colleagues [22] followed 269 
children and adolescents during the time of diagnosis until the maintenance phase of 

treatment, and found significant increase in BMI between the diagnosis period and the 

consolidation phase of cancer treatment, but especially during the first month of 

treatment. Zareifar and colleagues [23], also following patients with hematologic 
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cancer, observed late changes of nutritional status, especially after six months of 

starting treatment. These differences may be due to the sample size of the studies and 

different chemotherapy protocols used with different doses of corticosteroids, as well 
as being the result of increased energy intake combined with reduced physical activity 

[26]. 

 Epidemiologic studies frequently have used BMI to define obesity and explore 

its association with cancer risk and mortality [25], but the association with other 

anthropometric markers are important. Anthropometric measures of fat reserves may 

be more sensitive to changes in the nutritional status than BMI [27][28][29][19]. The 

present study found that most patients had adequate BMI at all phases of the 

treatment, but half of them had low fat reserve in the triceps skinfold. Similar findings 

with high frequency of depletion of body fat by anthropometric technique, were 

reported by Dávila and colleagues [19], Mendes and Benedetti [30], and Ani [20]. Even 

without significant alterations during the evaluation period, these indicators should not 
be underestimated, as they contribute to the assessment of body composition of the 

patient, in the absence of more sophisticated techniques [31]. Possibly the low follow-

up time of this study (28 days) was not enough to reverse the changes in fat stores 

and muscle through the anthropometric technique. Therefore, the combination of these 

indicators with the assessment of food intake and biochemical parameters should be 

prioritized to identify the nutritional status. 
 Regarding the assessment of food consumption, in our knowledge, this was 

pioneered in weigh and measure all food and drink consumed at the three 24-hour 

evaluation. This differential reduces measurement errors usually seen in studies 

evaluating food intake and increase the accuracy of energy intake measure, and 

minimize under-reporting. But it is difficult to compare results of this study with others, 

because usually data available are from 24-h recall or dietary diary, which are less 

accurate and questionable. Additionally, it was difficult to draw uniform conclusions 

about the adequacy of dietary intake in childhood cancer patients because intake was 

assessed at different time points and because different norms were used [32]. In some 

studies, for instance, energy intake was assessed against recommended daily 

allowances (RDA) whereas other studies used energy intake in healthy controls as a 

norm. Only one cross-sectional study assessed energy intake against calculated 
individual requirements[33] as the present study and reported worse nutritional status 

in the group with the lowest intake. 
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 Due to the large variation between the sample ages it has been requested 

display data food and dietary intake in general between times without classifying 

adjustments. Some studies used 80% of the RDA as a cutoff value to determine the 
adequacy of the intake [32], but probably the better strategy is to compare the intake 

of childhood cancer patients with that of healthy controls. Unfortunately, in this study 

was not possible because the sample remained hospitalized for evaluation of food 

consumption, hindering the proper selection of control. This may also be a limitation of 

the study, because food consumption was not done in their home or in places that 

normally feeds the child, not representing their usual consumption. However, the place 

of consumption measurements was always the same at the three evaluations, what 

improves the comparison between the moments. 

 In the present study it was observed an increase in energy and protein intake 

during the induction phase. This increase is mentioned in other studies that evaluated 

patients with cancer during a period of one year [32], and also when evaluate the intake 
of children with ALL during the induction phase compared to control group (healthy) 

[26]. In contrast to the literature on energy intake, literature on protein requirements 

during childhood is scarce. Proteins are essential for growth and synthesis of lean body 

mass [28]. During illness, protein requirements are assumed to be increased to 

compensate for muscle wasting which is caused by inflammation and inactivity [34]. 

Some studies as the present study, show that after the start chemotherapy, protein 
intake in patients exceed the diary recommendations [32][30]. A possible cause for this 

increase in energy and protein intake after the start of treatment would be the use of 

drugs anabolic steroids, particularly glucocorticoids, which is characteristic in patients 

with ALL [35].  

 The signs and symptoms of ALL result from the drop of blood cells, which lead 

to anemia, and the characterization of the biochemical profile of ALL patients is 

important for nutritional and medical interventions of children and adolescents. As 

expected, the patients presented reduced values of hematocrit and hemoglobin, which 

did not change significantly in 28 days. However, platelets had a significant increase 

and may be due to the fact that some patients received blood at the start of treatment. 

Increased urea levels and liver enzymes are probably due to chemotherapeutic agents, 

and has been reported in other studies [36][37]. Curiously, we observed a significant 
reduction in fasting plasma glucose throughout the induction phase, a finding that 

differs from other studies in the literature [38][39], that reported a transient 
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hyperglycemia in patients receiving chemotherapy. Patients who develop 

hyperglycemia during induction chemotherapy may face increased risk of developing 

complicated infections as well as increased overall mortality and disease recurrence 
[40] 

 Ghrelin, leptin and insulin are hormones related to regulation of food intake 

and, consequently, body weight control [41]. Cortisol mobilizes energy, increases 

cerebral perfusion and glucose utilization, and enhances cardiovascular function to 

help the individual adjust to real or perceived threats [42]. In the present study, we 

evaluated these hormones in addition to the eating behavior response in patients with 

ALL. Aside from the ghrelin levels, which increased significantly in the second 

assessment, no other difference was statistically observed. Changes of these 

hormones are associated with chronic exposure to a low caloric content diet [27], which 

is not the case of this study, in which patients were followed for a relatively short period 

of time and showed adequate energy intake. For example, in the study of Mariani and 
colleagues (2013) [43], the levels of fasting insulin increased significantly during the 

first year of chemotherapy.  

 For Mariani and colleagues [44], chemotherapeutic agents, in long term, can 

also result in modification of leptin secretion, leading to increased plasma levels. 

However, this leptin behavior is quite varied in studies available in the literature. In the 

study of Park and colleagues [45], children with pediatric cancer showed higher plasma 
concentrations of leptin when compared to healthy children, but lower plasma levels of 

ghrelin. Moschovi and colleagues [46]   followed nine pediatric ALL patients since 

diagnosis to the maintenance phase, and no significant decrease in leptin levels were 

observed in these patients. These discrepant results may be due to the body weight 

change and food consumption of these patients. The increase in ghrelin levels 

observed in this study coincides with the results of the study Moschovi and colleagues 

[11], that evaluated nine patients with leukemia and observed an expressive increase 

in the levels of this hormone after the eighth cycle of chemotherapy. In the present 

study increased ghrelin coincided with the increased food intake in patients, and can 

assume a possible mechanism of cause-effect. However, few studies evaluated 

alterations of ghrelin during chemotherapy in ALL pediatric patients for help support 

this thesis.  
 The strong point in the present study is the inclusion of many variables related 

to nutritional status (body composition, food consumption and biochemical 
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parameters), besides the possibility to follow patients during 24 hours, in three different 

moments of the induction phase. With this opportunity, the food consumption was 

evaluated through weighted record, and potential confounders were controlled. In fact, 
these types of patients are rare, even in a large oncological institution. Thus, it is 

obvious that our study patients may represent heterogeneous groups, and the small 

size of the sample reflects this type. This is one of the limitations: due to the small 

sample size, it is unclear whether ethnic/racial diversity or cultural factors may play a 

role in eating behavior. This study is one of the few prospective cohort studies 

describing the changes in nutritional status in pediatric patients with ALL. Although the 

sample size was small, the design of the longitudinal study and low dropout rate to the 

results of this study useful for the development of nutritional strategies to improve 

outcomes in children with cancer. Others studies are necessary for clarify if the 

evaluation time was sufficient to observe changes in other parameters of body 

composition. 
 In conclusion, during the induction period to treatment of ALL was seen an 

increase in consumption of energy and nutrients, as an increase in ghrelin 

concentration, but without rebounding about anthropometric status of patients. Other 

hormones related to appetite did not suffer changes. In spite of the limited number of 

studies investigating nutritional status and dietary consumption during this period of 

treatment, our pioneering study indicate that an increment in serum ghrelin 
concentration in the beginning of chemotherapy protocol may be directly associated to 

the observed maintenance of anthropometric measures during the period of the 

experiment, so minimizing treatment side effects.  The improve in dietary consumption 

can be related with the response of hormones or with the pharmacological therapy of 

ALL.  
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Table 1. Classification of anthropometric nutritional status in different moments of monitoring (n=14). 

Variables M1 
(N/%) 

 M2 
(N/%) 

M3 
(N/%) 

P* 

Height/age       
Very short stature for age  - - -  

- Short stature for age  - - - 
Adequate stature for age  14 (100) - - 
Body Mass Index/age      
Underweight  - 1 (7.1) -  

0.167 Normal  12 (85.7) 12 (85.7) 11 (91.7) 
At risk for overweight, overweight or 
obesity 

 02 (14.3) 1 (7.1) 01 (8.3) 

Weight/age1      
Underweight for age  - - -  

- Adequate weight for age  9 (100) 9 (100) 8 (100) 
Overweight for age  - - - 
Weight/Height2      
Underweight for height  - - 1 (25)  

1.000 Normal height for age  3 (75) 4 (100) 3(75) 
At risk for overweight, overweight or 
obesity 

 1 (25) - - 

 
Arm Circumference (cm)3 

  
4 (36.4) 

 
4 (35.4) 

 
4(40) 

 
0.083 

Risk deficit or low store  7(63.6) 7 (63.6) 6 (60) 
Adequate      
Muscular Arm Circumference (cm)3  6 (54.5) 6 (60) 5 (55.6) 1.000 
Risk deficit or low store  5 (45.5) 4 (40) 4 (44.4) 
Adequate      
Triceps Skinfold (mm)  8 (57.1) 7 (53.8) 5 (45.5) 0.080 
Risk deficit or low store  6 (42.9) 6 (46.2) 6 (54.5) 

M1: baseline (before chemotherapy/induction); M2: 14 days of chemotherapy/induction; M3: 28 days of chemotherapy/induction; 1for children 0-<10 years old; 2for children 
0-<5 years old; 3 n= 11 due to complications during data collection. * Fischer Exact Test between M1 and M3. 
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Table 2.Food intake of patients during phases of follow-up chemotherapy (n=14). 
Variables M1 

(M+SD) 
M2 

(M+SD) 
M3     

(M+SD) 
P* 

Energy intake (Kcal) 1314.54 + 196.64 1816.85 + 212.73 1678.92 + 257.75 0.125 
Protein intake (g) 38.63 + 5.29 64.40 + 12.09 68.22 + 11.37 0.056 
Lipids intake (g) 27.61 + 4.42 41.99 + 6.83 44.26 + 7.11 0.053 
Cholesterol intake(mg) 156.63 + 41.02 272.70 + 45.20 247.33 + 82.40 0.224 
Carbohydrate intake(g) 233.67 + 36.84 317.86 + 46.84 251.49 + 41.09 0.127 
Fiber intake (g) 15.79 + 2.88 20.58 + 3.002 13.91 + 2.91 0.086 
Vit. A intake (mcg) 1171.37 + 322.99 1731.23 + 435.03 951.30 + 311.49 0.332 
Vit. C intake (mg) 586.29 + 409.26 304.41 + 175.44 432.73 + 189.89 0.477 
Vit. E intake (mg) 4.25 + 1.06 4.14 + 0.86 6.74 + 1.86 0.327 
B12 intake (mcg) 1.15 + 0.25 1.75 + 0.34 1.88 + 0.35 0.305 
Zinc intake (mg) 7.00 + 4.16 5.13 + 0.79 5.55 + 0.92 0.910 
Iron intake (mg) 6.47 + 0.94 9.50 +2.05 8.49 + 1.58 0.247 
Calcium intake(mg) 446.44 + 80.60 520.56 + 73.58 635.39 + 83.96 0.159 

M1: baseline; M2: 14 days of chemotherapy/induction; M3: 28 days of chemotherapy/induction; Vit.: vitamin; M: mean and SD: standard deviation *P value obtained by the 
statistical test ANOVA for repeated measures.
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Table 3. Laboratory tests previously conducted and during the induction phase of chemotherapy (n=14). 

Variables M1 
(M+SD) 

M2 
(M+SD) 

M3 
(M+SD) 

RV P* 

Hemoglobin (g/dL) 8.62 + 0.55 9.98 + 0.43 9.54 + 0.18 12,0 a 18,0 0.382 
Hematocrit (%) 25.15 + 1.57 27.19 + 1.33 28.76 + 0.54 37 a 54 0.182 
Leucocytes (mm³) 17792.31 + 6945.02 3330.77 + 1302.29 1946.44+ 382.62 5.000 a 11.000 0.135 
Lymphocytes (%) 78.43 + 3.45 60.14 + 11.89 68.86 + 9.05 20 a 30 0.281 
Platelets (mm³) 113250.00 + 23358.90 200600.00 + 38012.10 195750.00 + 31678.34 150.000-400.000 0.029 
GOT (U/L) 27.91 + 1.17 27.73 + 3.85 47.00 + 16.36 ≤35 0.492 
GPT (U/L) 20.27 + 2.51 51.27 + 8.27 48.82 + 12.96 ≤ 35 0.035 
Urea (mg/dL) 20.91 + 4.04 32.55 + 3.74 61.82 + 32.75 10-40 0.100 
Creatinin (mg/dL) 1.00 + 0.00 0.50 + 0.17 0.40 + 0.16 0,6-1,6 0.005 
Sodium (mmol/L) 137.40 + 0.82 134.50 + 0.96 132.80 + 0.92 135-145 0.005 
Potassium (mmol/L) 4.24 + 0.13 4.37 + 0.15 4.40 + 0.22 3,5-5,1 0.810 
Calcium (mg/dL) 9.13 + 0.26 9.04 + 0.42 9.17 + 0.14 8,8-10,2 0.945 
Glucose (mg/dL) 102.42 + 6.08 83.67 + 6.17 75.67 + 3.41 70-99 0.006 
Index HOMA-IR 2.63 + 0.91 1.62 + 0.32 1.49 + 0.29 0,4-4,3 0.441 

M1: baseline; M2: 14 days of chemotherapy/induction; M3: 28 days of chemotherapy/induction; RV: reference values; GOT: Glutamic-Oxaloacetic Transaminase; GPT: 
Glutamic-Pyruvic Transaminase; M: mean and SD: SD: standard deviation.P value obtained by the statistical test ANOVA for repeated measures. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A fase de indução do tratamento quimioterápico demonstrou ter influenciado no 

consumo alimentar e dietético das crianças e adolescentes, mesmo que não tenha 
refletido em valores estatisticamente significativos. Foi observado que dos principais 

hormônios relacionados ao apetite, a grelina teve seus valores alterados de maneira 

significativa e isso pode ter refletido no aumento do consumo alimentar e dietético 

quando analisado o momento inicial com o final, porém esses não promoveram 

alterações no estado nutricional antropométrico. 

 Dos fatores limitantes do estudo, podemos citar o tamanho amostral do 

presente estudo, mesmo tendo atingido a meta do cálculo do tamanho necessário 

para a pesquisa. Durante todo o ano de 2015, todos os pacientes que atendessem os 

critérios de inclusão foram convidados a participar do estudo em dois hospitais de 

grande importância no tratamento do câncer infanto-juvenil do estado do Rio Grande 

do Norte, localizados na sua capital. Nos documentos oficiais do INCA a expectativa 
era de 180 novos casos de Leucemia no estado e 40 na capital, para todas as faixas 

etárias, no ano de 2016. Entendendo que a frequência de câncer aumenta a cada ano, 

e considerando que incluímos no estudo apenas crianças e adolescentes atendidos 

em dois hospitais da capital do estado, finalizamos a avaliação com a certeza de que 

os esforços foram realizados para incluir um maior número possível de pacientes, e 

esta meta foi alcançada. 
 Dentre as dificuldades vivenciadas ao longo do estudo podemos falar da 

permanência no hospital ao longo do dia para realização da avaliação do consumo 

alimentar e dietético sob a forma de registro alimentar pesado. O rigor metodológico 

para a coleta desses dados foi de extrema importância para que as informações 

tivessem o mínimo de erro em sua coleta.  Esta etapa necessitou, de certa maneira, 

em adaptações na rotina de assistência ao paciente, assim como do serviço de 

nutrição e dietética (SND) do hospital.  Em relação aos SND, é preciso enfatizar que 

desde o início, todos os colaboradores e as nutricionistas foram extremamente 

solícitos em colaborar com a coleta dos dados do consumo. As dificuldades 

encontradas ocorreram na pesagem separada de cada preparação a ser oferecida, a 

esperar cada paciente fazer sua refeição sob livre demanda e sem influência ou 

pressão, até a pesagem das sobras, momentos esses que necessitavam de tempo e 
atenção. Além disso, o registro dos lanches extras e suplementos oferecidos em 
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horários diferenciados tanto pelo hospital quanto pelos acompanhantes, havendo a 

necessidade de permanência nos hospitais, muitas vezes, até tarde da noite. 

 Por se tratar de uma pesquisa com pacientes de diferentes faixas etárias, foram 
observadas diferentes respostas emocionais e receptividade em relação à pesquisa e 

equipe de pesquisadores. Com as crianças, foi observada maior facilidade de 

comunicação, diferente do observado com os adolescentes.  Provavelmente por 

possuírem melhor entendimento sobre o tratamento oncológico e seu impacto no 

estilo de vida, os adolescentes apresentaram maior reserva na relação entre 

pesquisador e paciente, sem, contudo, impactar na obtenção do consentimento e na 

coleta dos dados. Os responsáveis, mesmo vivenciando um momento difícil e de 

extrema fragilidade, foram muito solícitos e participativos durante toda a coleta dos 

dados. 

 Este estudo traz resultados importantes para a melhor compreensão das 

alterações do estado nutricional nesta fase do tratamento porque compreende muitas 
variáveis que impactam sobre este perfil, incluindo hormônios relacionados ao apetite 

e avaliação acurada do consumo alimentar, ainda pouco explorados nos estudos 

sobre câncer infanto-juvenil. Alguns estudos mostram as mudanças observadas em 

alguns dos hormônios analisados nesta pesquisa, mas ainda são escassos os estudos 

que correlacionem as diferentes variáveis. 

  Na perspectiva de poder auxiliar e melhorar a qualidade de vida, no tratamento 
e no prognóstico de crianças e adolescentes com câncer em tratamento além de que 

outros questionamentos possam ser respondidos, esta pesquisa está tendo 

continuidade. Tanto no acompanhamento de casos novos bem como dos que já fazem 

parte desse estudo e que se encontram em fases mais avançadas do tratamento 

quimioterápico.  

Por fim, ao longo do período desse estudo, o aprendizado aconteceu não 

somente enquanto pesquisadora, mas também enquanto pessoa e profissional da 

saúde. O olhar direcionado a cada paciente e aos seus responsáveis, o saber ouvir, 

muitas vezes tendo um papel de “psicóloga nutricionista”, o de falar, as palavras 

certas, no momento certo e o de calar quando se fez necessário.  Em cada sorriso, 

abraço, desenho, leitura, foto e brincadeira vividos com cada paciente finalizo esta 

pesquisa com a certeza ainda maior que a maneira holística de se atuar não pode ser 
esquecida, levando sempre consigo a ética profissional. 
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