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• Partindo do princípio que o estado nutricional é o reflexo entre o balanço
energético e tendo em conta simplesmente a premissa “valor energético,”
o estado de nutrição pode ser definido como:

Sobrepeso/obesidade

Desnutrição

+

-
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Definição 

Nutrição 

inadequada

Malnutrição

Desequilíbrios 

nutricionais

Carências 

específicas



A patogenese da desnutrição na criança com cancro é multifatorial e
inclui:

• o Impacto do Tumor no estado de nutrição

• A resposta do hospedeiro à malignidade

•Efeitos adversos da terapêutica instituída

• Alterações psicossociais e emocionais
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Patogenese da Desnutrição 

Pediatric Nutrition 7th edition, 2014



A Incidência:

• É maior nos “Tumores Sólidos” (± 50% nos neuroblastomas estadio IV) vs
“Tumores Líquidos” ( ± 6% leucemias)

Características Associadas

• Anorexia ( Grau depende da malignidade e a terapêutica)

Efeitos Adversos

• Náuseas vómitos, diarreia, mucosites, aversões alimentares e alterações
sensoriais.
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Desnutrição no Cancro Pediátrico 

Pediatric Nutrition 7th edition, 2014



Suporte Nutricional - Objetivo

 Identificar precocemente indivíduos em risco: malnutrição  
energético - proteica ou carência nutricional específica 

Quantificar o Risco

The American Society Parenteral and Enteral Nutrition; The American Society Clinical Nutrition
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Monitorizar a intervenção terapêutica  nutricional instituída



Objetivos das Estratégias de Intervenção:

• Promover o crescimento e desenvolvimento da criança / adolescente;

• Minimizar a taxa de morbilidade e mortalidade;

• Maximizar a qualidade de vida.
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Abordagem  e Tratamento Nutricional   

Pediatric Nutrition 7th edition, 2014



A inviabilidade de manter um adequado estado de nutrição pode:

•Diminuição da tolerância ao tratamento;

• Aumentar o risco de complicações infeciosas;

• Comprometer os resultados gerais
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Abordagem  e Tratamento Nutricional   

Pediatric Nutrition 7th edition, 2014



Anamnese

Social

Alimentar

Clínica

Frequência

Recolha

Registo

Clínica 

Bioquímica

Índices nutricionais

Composição corporal

Antropometria

Abordagem Nutricional 

Peso

Comprimento/altura

Perímetro Cefálico
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Funcionamento do Sistema 
Gastrointestinal?

Aconselhamento + Suplementos

Alimentação 
Parentérica

Alimentação 
Entérica 

Sim

Não

Avaliação da Ingestão Prescrita

Monitorização

Suficiente 
>95% das necessidades 

Insuficiente 
< 50% das necessidades 

Duração 
+

Estado Nutricional

Nutrição Artificial
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Traçar um Plano de Ação

European Society for Medical Oncology. Nutrition and Cancer, 2014
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Algoritmo Nutricional

Avaliação do Estado Nutricional

Alimentação Oral Nutrição Entérica Nutrição Parentérica

Sim SimNão Não Doente Terminal?

SNG, PEG, Gastrostomia

Bolos, NEDC, NEN

Alimentos Naturais Alimentação Mista

Escolha a fórmula



Manter quanto possível o padrão da dieta habitual

Terapêuticas nutricionais modificadas com o objetivo de satisfazer
necessidades específicas, devem ter em linha de conta:

•Capacidade de digestão/absorção

•Progressão na doença
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Intervenção Nutricional

Localização do tumor
Extensão da doença

Consequências do esquema terapêutico

Variáveis de Risco



• Os primeiros estudos sobre a prevalência de desnutrição hospitalar na infância
realizaram-se EUA 1980

(Parsons HG et al, Am J Clin Nutr.1980)

• Embora os trabalhos sejam escassos e na dependência dos critérios usados para a
classificação da malnutrição, alguns trabalho apontam para uma elevada
prevalência de desnutrição na idade pediátrica, alertando para as graves
consequências a curto e longo prazo.
(Bek AM. Clin Nutr 2001; Pawellek I et al. Clinical Nutrition.2008; Joosten KF et al. Arch Dis Child.2009 e2010)

A Nível Hospitalar   
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• A prevalência de desnutrição, é frequente na criança/adolescente hospitalizado,
podendo os valores oscilarem entre 2,5% a 13%, na dependência dos índices de
classificação utilizados.

• Desnutrição secundária na maioria dos casos está associada a doença.

A Nível Hospitalar   
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Pawellek I et al. Clin Nutr. 2008; Menezes S  et al. Nutrition 2012;  Spagnuolo MI et al. J Pediatr. 2013; Huyentruyt K et al J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2015.



• Passo 1: IMC < Percentil 2 – cotado de 0 ou 2 pontos; 
• Passo 2: Historial Recente de perda de peso – cotado de 0 ou 1 ponto;
• Passo 3: Recente mudança da ingestão alimentar pelo menos na última semana; 
• Passo 4: Influência da condição clínica no estado nutricional do utente, pelo menos na 

próxima semana – cotado de 0 a 2 pontos;

PYMS

• Diagnóstico clínico;
• Alteração da ingestão alimentar;
• Parâmetros antropométricos (diferença de >2  percentis de peso e altura para a idade);

Caraterização do Estado Nutricional

0 1 2

Baixo risco 
nutricional

Risco
nutricional 
moderado 

Alto risco
nutricional

Segundo as curvas de crescimento UK 1990

STAMP
0 1 2

Baixo risco 
nutricional

Risco
nutricional 
moderado 

Alto risco
nutricional

• Existência de alguma doença com risco de desnutrição ou previsão de cirurgia major – 0 ou 
2 pontos;

• Ingestão e perdas – 0 a 1 ponto; 
• Perda de peso ou pouco peso ganho em crianças com menos de 1 ano nas últimas 

semanas/meses – 0 a 1 ponto;
As duas primeiras questões são respondidas pelo profissional de saúde e as duas últimas pelos 
cuidadores. 

STRONGkids

0 1 a 3 4 ou 5

Baixo risco 
nutricional

Médio risco
nutricional 

Alto risco
nutricional

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL



Apreensão da Força da Mão   

Limitações:

> 6 anos de idade
Dor/deficiência dos membros superiores
Incapacidade de execução de medições de força muscular 
Presença de doenças neuromusculares
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• Peso(kg);
• Comprimento/Estatura (cm);
• Perímetro cefálico em crianças <2anos (cm);
• Perímetro braquial (cm);
• Pregas tricipital e subescapular em crianças ≥ 3 meses (mm);

Avaliação Antropométrica

crianças < 2 anos 
• Peso/comprimento (P/C);
• Peso para a idade; 
• Comprimento para a idade;

• z-score de peso/comprimento

≥ 2 anos 
• Índice de Massa Corporal (kg/m2);
• Peso para a idade; 
• Comprimento para a idade;

• z-score de IMC 

Caraterização do Estado Nutricional

z-score <-1 Desnutrição

-1≥ z-score ≤2 Eutrofia

z-score >2 Excesso de peso/obesidade

z-score <-1 Desnutrição

-1≥ z-score ≤1 Eutrofia

z-score >1 Excesso de peso/obesidade

World Health Organization, Child Growth Standards: Length/height for age, weight for age, weight for length and body mass index for age, 2006 
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• Peso (kg);
• Comprimento (cm);

• Aceleração do crescimento - ↑ 0,67 unidades de Z-score

• Desaceleração - ↓ de pelo menos – 0,67 Z-score (Claris et al., 2010;  Schilindwein et al., 2008; Rugolo, 2005)

Avaliação Antropométrica nos primeiros 24 meses

• Prevalência e duração do aleitamento materno exclusivo (AME) e aleitamento materno (AM);
• Início e tipo de alimento introduzido;

Aleitamento Materno e Diversificação Alimentar

(Resultados expressos em percentis e z-scores)

• Antecedentes pessoais da criança/adolescente;
• Diagnóstico atual;
• Hospitalizações anteriores;
• Número de gestações e partos da mãe;
• Hábitos tabágicos e alcoólicos da mãe durante a gravidez;

Antecedentes pessoais da criança/adolescente e do agregado

• Grau I – Factor de stress ligeiro
• Grau II- Factor de stress moderado
• Grau III- Factor de stress grave/severo 

Classificação do grau de patologia

Academia Americana de Pediatria e Associação Dietética Americana
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Avaliação do estado de nutrição de uma população pediátrica internada no Hospital
Pediátrico Integrado/ CHSJoão (n=534)

Caracterização do estado nutricional no momento da admissão hospitalar (z-score
P/C ≤ 24 meses; z-score IMC > 24M).

0-<2 anos
(n=223) 

≥2-≤5 anos
(n=100) 

≥6-≤10 anos
(n=99) 

≥11 – 17 anos
(n=112) 

Total
(n=534) 

Estado Nutricional no 
momento da 
admissão

Classificação n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Desnutrição
Severa

Moderada
Ligeira

4 (1,8%)
13 (5,8%)

48 (21,5%)

3 (3,0%)
3 (3,0%)

11 (11,0%)

3 (3,0%)
2 (2,0%)
6 (6,1%)

1 (0,9%)
5 (4,5%)

10 (8,9%)

11 (2,0%)
23 (4,4%)

75 (14,0%)

Eutrofia 146 (65,5%) 73 (73,0%) 73 (73,3%) 85 (75,9%) 377 (70,6%)

Excesso de peso 10 (4,5%) 5 (5,0%) 12 (12,1%) 10 (8,9%) 37 (6,9%)

Obesidade 2 (0,9%) 5 (5,0%) 3 (3,0%) 1 (0,9%) 11 (2,1%)

20,4% 29,1% 17,6% 

Villares, et al (Espanha, 2013) – 7,8%; 

Groleau, et al (Canadá, 2014) – 13,3%;

Marteletti, et al, (França, 2005): 11%.

Pichler, et al (Inglaterra, 2014) – 27%; 

Pawelleck, et al, (Alemanha, 2008): 24,1%; 

Mârginean, et al (Romênia, 2014): 37%.

>

<

(Thrams C, 2012; Sousa B et al, 2006;  WHO, 1998; Carmo I, 2012; Nunes S, 2008;  Rolland-Cachera M et al, 2006)



• Formação / Informação sobre Princípios Básicos de Nutrição;

•Sessões de Grupo vs Partilha de Experiências;

• Adesão a Estilos de Vida Saudável ( hábitos alimentares saudáveis e
prática de atividade física)
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Privilegiar  a Família  
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Formação Pais/Cuidadores  

Alunas do 4º ano da FCNAUP - 2016
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Privilegiar Atividade Física  

Atividade Física parece ser uma ótima ajuda para melhorar a condição física e  a auto-estima 
da criança/adolescente oncológica e simultaneamente prevenir situações de depressão ou 
de obesidade.



Conclusões   

A avaliação nutricional é de extrema importância a nível clínico. Permitindo sinalizar
situações nutricionais de risco.

Não existe nenhuma medida única capaz de fornecer toda a informação sobre o estado
nutricional, sendo necessário incluir vários componentes: antropométricos, bioquímicos,
exame físico, historia clínica e avaliação da ingesta alimentar.
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É fundamental uma intervenção nutricional precoce, de forma a manter um adequado
estado nutricional antes, durante e depois do tratamento, minimizando os efeitos da
terapêutica e proporcionando ao doente oncológico melhor qualidade de vida.


