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Introdução

 NB: doença complexa com alto impacto 
nutricional

 Muito poucas publicações relacionadas à 
nutrição

 Projeto em apreciação ética pelo HCFUMUSP
 Após aprovação aqui, deverá passar pelo 

comitê de ética da CUMC



Consenso Brasileiro de Caquexia/Anorexia (ABCP, 2011) 



Pacientes que 
perderam > 1,0 

escore-z de IMC/I nos 
primeiros 3 meses de 

tratamento tiveram 
mais episódios de 
neutropenia febril 

com bacteremia no 
primeiro ano de 
diagnóstico (p = 

0.010). O mesmo 
ocorreu para perda 

de peso >5 % 
(p=0.004).









Objetivos principais

 Investigar o efeito do tratamento para 
neuroblastoma no estado nutricional, do 
diagnóstico até 1 ano após o término do 
tratamento

 Investigar o efeito do tratamento para 
neuroblastoma na composição corporal, do 
diagnóstico até 1 ano após o término do 
tratamento



Objetivos secundários

 Investigar a associação entre estado 
nutricional e número cumulativo de 
toxicidades grau 3 e 4 durante ciclos 
intensivos da terapia para neuroblastoma

 Investigar a associação entre estado 
nutricional e incidência de novas infecções 
durante os ciclos de terapia associados a 
neutropenia moderada a severa



Objetivos secundários

 Investigar a associação entre estado 
nutricional e sobrevida

 Investigar a associação entre estado 
nutricional e recaída da doença

 Investigar a associação entre estado 
nutricional e custo do tratamento, definido por 
tempo de internação e taxa de reinternação
hospitalar



Objetivos secundários

 Investigar o status sérico de micronutrientes e 
vitamina D durante e após o tratamento para 
neuroblastoma

 Investigar as variações da qualidade de vida 
relacionada à saúde durante e após o 
tratamento, e sua associação com o estado 
nutricional e composição corporal

 Investigar a associação entre a qualidade da 
dieta e o estado nutricional durante e após o 
tratamento para neuroblastoma



Desenho do estudo

 Estudo prospectivo de coorte 
 Amostra de conveniência de pacientes diagnosticados 

com NB AR
 Critérios de inclusão:

 Diagnóstico de NB AR, de acordo com a classificação 
POG/CCG (estádio INSS);

 Consentimento livre e esclarecido do guardião legal para 
participação no estudo. 

 Critérios de exclusão:
 Pacientes que receberam quimioterapia previamente; 
 Primeira avaliação realizada mais de 48 horas do início do 

tratamento.



Visão geral do estudo:
Avaliações nutricionais e coleta de dados

Pontos de coleta de dados: diagnóstico (até 48h início tto), após indução
quimioterápica (7-10 dias), após cirurgia (7-10 dias), na alta da internação

para realização do TCTH, após o término da imunoterapia (7-10 dias), e 6 e 
12 meses após o tratamento.



Procedimentos

 Amostra de 50 crianças com neuroblastoma será 
inserida no estudo ao longo de um período de 2 anos

 Toda a coleta de dados ocorrerá nas visitas clínicas de 
rotina, de acordo com o protocolo de tratamento

 Treinamento para coleta de medidas antropométricas

Identificação 
de paciente 

elegível 
(pesquisadores 

designados) 

Abordagem do 
oncologista 
responsável 
pelo paciente 

Assinatura do 
termo de 

consentimento 
e assentimento 

(≥ 7 anos) 

Coleta de 
dados 

(diagnóstico)



Coleta de dados
 Variáveis demográficas serão coletadas de prontuários 

médicos (data de nascimento, sexo, cidade/estado/país 
de residência, data do diagnóstico e etnia)

 Dados socioeconômicos (renda per capita anual e 
condições de habitação) serão extraídos da seção do 
serviço social dos prontuários. *escore

 Dados de desfechos clínicos: prontuários médicos 
(infecção, toxicidades grau 3 e 4 - NCI CTC, óbito, 
recaída ou progressão de doença, número de dias de 
internação e atrasos no tratamento).

 Base de dados REDCap



Dados dietéticos

 Dois 24h-R não consecutivos e aleatórios serão 
obtidos na mesma semana, um durante a semana e 
um durante o final de semana. O primeiro 24h-R será 
coletado pessoalmente e o subsequente por telefone 
ou durante visita rotineira ao hospital. (diário 
alimentar?)

 Os questionários serão revisados pelo IP para checar 
se estão completos e precisos antes da entrada de 
dados no software brasileiro Avanutri® revolution, 
utilizando bases de dados alimentares brasileiras.





Antropometria e Composição
Corporal

 Medidos por um nutricionista
 Escores-z de IMC, peso e estatura/comprimento para 

idade e sexo serão determinados pelas diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde (OMS)

 Circunferência de braço (CB): OMS até 5 anos e 
Frisancho > 5a // DCT

 Composição corporal será analisada por 
reactância/resistência BIA (Biodynamics BIA 450 -
TBW)



Avaliação de qualidade de vida
relacionada à saúde (HRQL)

 Extensão em que o bem-estar físico, emocional e 
social usual ou esperado de um paciente é afetado por 
uma condição médica ou seu tratamento.

 Administração em série de um instrumento de HRQL 
de modo a capturar tanto o domínio específico (por 
exemplo, dor) e a HRQL global.

 Health Utilities Index (HUI): versão traduzida e 
culturalmente adaptada ao português do Brasil 

 Administração entrevistador-acompanhante relativa à 
última semana

 Questionário para crianças de 2-5 anos / >5a





Dados laboratoriais

 As concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D
[25(OH)D] serão medidas por imunoensaio
quimioluminescente

 Jejum de 4 horas, 3 a 5 mL sangue venoso
 Congelamento de soro e plasma para armazenamento 

em freezer a -80ºC (posterior análise de 
micronutrientes)



Gerenciamento de dados e 
análise estatística

 Colaboração com o Columbia University Medical 
Center (CUMC), localizado em Nova York, EUA

 Os dados serão revisados pela equipe do CUMC, 
Divisão de Oncologia Pediátrica, para a qualidade dos 
dados após a conclusão de cada momento do 
tratamento

 A Universidade Columbia servirá como centro de 
coordenação de dados; Dra. Ladas, co-investigadora
principal, será a IP global do estudo 

 A análise estatística será realizada através da Divisão 
de Bioestatística localizada no CUMC



ESTUDO MULTICÊNTRICO



karina.viani@hc.fm.usp.br

OBRIGADA!
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