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Idade para ser feliz 
 

 “Existe somente uma idade 
  para a gente ser feliz. 

   
  Somente uma época na vida de cada pessoa 

  Em que é possível sonhar e fazer planos 
  E ter energia bastante para realizá-los. 

   
  Uma só idade para a gente se encantar com a vida 

  E viver apaixonadamente 
  E desfrutar tudo com toda intensidade 
  Sem medo nem culpa de sentir prazer. 

   
  Fase dourada em que a gente 

  Pode criar e recriar a vida 
  a nossa própria imagem e semelhança 

  e vestir-se com todas as cores 
  e experimentar todos os sabores 
  e entregar-se a todos os amores 

  sem preconceito nem pudor. 
   

  Tempo de entusiasmo e coragem 
  Em que todo desafio é mais um convite a luta 

  Que a gente enfrenta com toda disposição 
  De tentar algo novo, de novo e de novo 

  E quantas vezes for preciso. 
   

  Essa idade tão fugaz na vida da gente 
  Chama-se presente. 

  E tem a duração do instante que passa.” 
 

Mário Quintana 

 



 

 

RESUMO 

A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) e o Linfoma não-Hodgkin (LNH) estão entre os 
mais frequentes tipos de neoplasias em crianças. A prevenção e controle do câncer devem ser 
priorizados, tendo em vista sua alta prevalência e crescente relevância como causa de morte 
em muitos países, além do grande volume de recursos financeiros consumidos. O nordeste 
brasileiro é pobre em estudos epidemiológicos sobre o câncer infantil. O objetivo deste estudo 
foi traçar o perfil dos pacientes portadores de LLA e LNH admitidos no período de 2001 a 
2005 no Hospital Infantil Albert Sabin. Estudo observacional, descritivo e retrospectivo. 325 
prontuários (254 casos de LLA e 71 de LNH) de pacientes entre 0 e 18 anos e 11 meses foram 
revisados. Os dados foram inseridos em bancos de dados dos programas SPSS 14.0, Epi Info 
3.3.2 e Microsoft Excel 2007.  O ponto de corte para desnutrição foi o escore Z igual a -2 
desvios-padrão. Na análise estatística foram utilizados o teste exato de Fisher, Qui-quadrado, 
Student (t), Mann-Whitney, Shapiro-Wilk, Levene, Log-rank, modelo de regressão de Cox e 
método de Kaplan Meier para análise de sobrevida. O nível de significância foi p<0,05. A 
população deste estudo constituiu-se predominantemente por pacientes do sexo masculino 
(63,4%), faixa etária de 02 a 06 anos (49,8%), cor não-branca (62,5%); provenientes da 
capital e região metropolitana (56,9%) e com prognóstico de alto risco (59,1%). 38,3% 
evoluíram a óbito. As principais manifestações clínicas iniciais foram febre, anemia, 
emagrecimento e cansaço nos casos de LLA; e febre, massa tumoral palpável, anemia e dor 
abdominal nos casos de LNH. O tempo médio de duração das queixas foi de 3,9 meses. 
Crianças de 0-1 e de 13-18 anos apresentaram pior prognóstico. A cor da pele, o prognóstico, 
o protocolo de tratamento e os sintomas/sinais iniciais febre, cansaço e vômito mostraram 
associação significativa em relação aos óbitos. Os protocolos terapêuticos mais utilizados 
foram adaptados do LLA 93 e LNH 95. 31% dos pacientes em uso do LLA 93 e 49,2% em 
uso do LNH 95 evoluíram a óbito. Maior percentual de óbito ocorreu no grupo de alto risco 
(56,94%) e durante a fase de indução (36,11%) do protocolo LLA 93. Entre os pacientes de 
baixo risco, 39,28% faleceram durante a fase de manutenção e 17,85% após o fim do 
protocolo. 48,78% dos pacientes de alto risco faleceram durante a fase de indução. Entre os 
25 casos que utilizavam o protocolo LNH 95 e faleceram, 4% correspondiam a Linfoma de 
alto risco oriundos de células T e 96% de células B. 53,31% (n=15) dos pacientes com 
Linfoma de células B e risco intermediário para recaída faleceram durante o Ciclo A do 
tratamento. Nove pacientes apresentavam alto risco para recaída e 33,34% faleceram na fase 
de Citorredução. O índice de desnutrição para os pacientes com LLA foi de 8,3%, 6,0% e 
5,6% e para LNH foi 12,3%, 14,1% e 15,9% em relação a peso/estatura, peso/idade e 
estatura/idade, respectivamente. Pacientes com LLA apresentaram déficit maior no índice 
peso/estatura, indicativo de um processo de desnutrição aguda. Maior déficit no índice 
estatura/idade entre os pacientes com LNH indica um processo de desnutrição crônica. Os 
resultados acerca da frequência dessas patologias, faixa etária e sexo foram equivalentes aos 
encontrados na maioria dos estudos. O prognóstico inicial e o protocolo terapêutico indicam 
uma possível influência sobre o desfecho do tratamento. Estudos adicionais são necessários 
para avaliar a influência da quimioterapia, cor da pele, estado nutricional e outros fatores 
sobre o tempo de sobrevida do paciente com câncer. Os profissionais de saúde e a população 
leiga precisam conhecer melhor e estar atentos às manifestações clínicas iniciais das 
neoplasias a fim de facilitar o diagnóstico precoce. 
 
Palavras-chave: Leucemia Linfocítica Aguda. Linfoma não-Hodgkin. Perfil. 



 

 

ABSTRACT  
 
The Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) and the Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) are 
among the most frequent types of cancer in children. The prevention and control of the cancer 
must be prioritized, in view of its high prevalence and increasing relevance as cause of death 
in many countries, beyond the great sum of consumed financial resources. The Brazilian 
northeast is poor in epidemiological studies about cancer in the children. The objective of this 
paper was to set the profile of the patients with LLA and LNH admitted in the Hospital 
Infantil Albert Sabin between 2001 and 2005. Observational descriptive and retrospective 
study. 325 medical registers (254 cases of LLA and 71 of LNH) of patients among 0 and 18 
years and 11 months had been revised. The data had been inserted in data bases of the 
programs SPSS 14.0, Epi 3.3.2 Info and Microsoft Excel 2007. A Z-score cut-off point of <-2 
SD was used to classify the malnutrition. The Fisher’s Exact Test, Qui-square, Student (t), 
Mann-Whitney, Shapiro-Wilk, Levene, Log-rank, Cox regression and Kaplan Meier Survival 
Probability Estimates were used in the statistical analyses. The level of significance was 
p<0,05. The population of this study was predominantly male (63.4%), 02 to 06 years age-
group (49.8%), non-white (62.5%), from the capital and metropolitan region (56.9%) and with 
prognostic of high risk (59.1%). 38.3% died. The main clinical manifestations had been fever, 
anaemia, loss of weight and fatigue in the LLA cases; and fever, anaemia, palpable tumor 
mass and abdominal pain in the LNH cases. The mean duration time of the complaints was 
3.9 months. Children with 0 to 1 and 13 to 18 years had presented worse prognosis. The color 
of the skin, the prognosis, the treatment protocol and the initial clinical manifestations (fever, 
fatigue and vomit) had shown significant association in relation to the deaths. The 
therapeutical protocols more used were adapted of the LLA 93 and LNH 95. 31% of the 
patients in use of LLA 93 and 49.2% in use of LNH 95 died. The largest percent of deaths 
were in the group of high risk (56.94%) and in the induction phase (36.11%) of protocol LLA 
93. Between the patients of low risk, 39.28% died during the maintenance phase and 17.85% 
after the end of the protocol. 48.78% of the patients of high risk died during the induction 
phase. Among the 25 cases that used protocol LNH 95 and died, 4% corresponded to 
lymphoma of high risk deriving of the cells T and 96% of the cells B. 53.31% (n=15) of the 
patients with lymphoma of the cells B and intermediate risk to fallen died during the Cycle A 
of the treatment. Nine patients presented high risk for fallen and 33.34% died in the 
cytoreduction phase. The malnutrition indices to the LLA patients were of 8.3%, 6.0% and 
5.6% and to LNH were 12.3%, 14.1% and 15.9% in relation the weight/height, weight/age 
and height/age, respectively. Patients with LLA had presented larger deficit in the index 
weight/height, indicative of a process of acute malnutrition. Larger deficit in the height/age 
index between the patients with LNH indicates a process of chronic malnutrition. The results 
about the frequency of these disease, age-group and gender were equivalents to those 
encountered in the majority of studies. The initial prognosis and the therapeutical protocol 
indicate an influence on the outcome of the treatment. Other studies are necessary to evaluate 
the influence of the chemotherapy, color of the skin, nutritional status and other factors on the 
survival time of the patient with cancer. The professionals of health and the laypeople need to 
know better and to be intent to the initial clinical manifestations of the neoplasm disease in 
order to facilitate the precocious diagnosis. 
 
Keywords: Acute Lymphocytic Leukemia. Non-Hodgkin Lymphoma. Profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer – aspectos gerais 

 
O câncer, definido como uma doença degenerativa, resultante do acúmulo de 

lesões no material genético das células, que induz o processo de crescimento, reprodução e 

dispersão anormal das células (MEDEIROS et al., 2004), constitui um problema de saúde 

pública, cuja prevenção e controle devem ser priorizados, tendo em vista sua alta prevalência 

e crescente relevância como causa de morte em muitos países, além do grande volume de 

recursos financeiros consumidos, e o ônus social, institucional e humano que representa 

(ALMEIDA, 2004). Nos Estados Unidos, bem como nas regiões mais desenvolvidas do 

Brasil, corresponde à segunda causa de morte, sendo suplantado apenas pelas moléstias 

cardiovasculares (KOWALSKI et al., 1996; GUEDES, 2000; MINIÑO, 2006). 

O câncer infantil representa cerca de 2% das neoplasias malignas (RIES et al., 

1999) e se constitui em um importante objeto de estudo em países desenvolvidos 

(FERREIRA; FERNANDES; PINHEIRO, 1997) por representar uma das principais causas de 

óbito por doença entre crianças e ser responsável pela maior perda de potenciais anos de vida 

(RIES et al., 1999). A representatividade do câncer infantil no contexto das moléstias da 

infância e adolescência é das mais expressivas. Alia-se à ocorrência o fato de que muitos e 

bem sucedidos programas de tratamento, em geral de longa duração, determinam um número 

crescente de crianças e jovens que, ao mesmo tempo, encontram-se em tratamento 

oncológico. As expectativas de cura que, em termos genéricos, superam 60% fazem com que 

cada vez mais adultos jovens sejam egressos do tratamento de câncer infantil (SOBOPE, 

2006). 

A taxa de incidência do câncer infantil tem crescido em torno de 1% ao ano. Este 

crescimento tem sido inversamente proporcional ao crescimento da taxa de mortalidade e 

estima-se que a taxa de cura global esteja em torno de 85%. É esperado que, em 2010, um em 

cada 250 adultos seja um sobrevivente de câncer na infância (STEUBER; NESBIT, 1997). 

Em 1998, foram diagnosticados nos Estados Unidos cerca de 12.400 casos novos 

de câncer entre crianças e adolescentes menores de 20 anos, constituindo a primeira causa de 

óbito por doença em crianças maiores de um ano de idade (SMITH; RIES, 2002).  
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No Brasil, o câncer é a terceira causa de morte por doença entre 01 e 14 anos, e no 

município e Estado de São Paulo é a primeira causa de óbito entre 05 e 14 anos de idade, 

excluindo-se as causas externas (RODRIGUES; CAMARGO, 2003).  

O Ceará situa-se em 9º lugar (3,5%) entre os Estados com maiores percentuais de 

óbitos por neoplasias ficando abaixo de Santa Catarina (3,6%), Pernambuco (3,8%), Bahia 

(4,1%), Paraná (7,2%), Minas Gerais (9,7%), Rio Grande do Sul (10,3%), Rio de Janeiro 

(12,2%) e São Paulo (28,6%). No ano de 2003, ocorreram 41.022 óbitos no Ceará registrados 

pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Dentre esses, os óbitos por doenças do 

aparelho circulatório correspondem a 21%, as causas externas a 11,6% e as neoplasias a 

11,3%, excluindo os óbitos por causas mal definidas (26,3%) (CEARÁ, 2004). 

A sobrevida de pacientes com câncer na infância no Brasil está atingindo taxas 

semelhantes aos países desenvolvidos. O Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento das 

Leucemias Linfóides Agudas na Infância (GBTLI), iniciado em 1980, alcançou uma 

sobrevida livre de eventos de 70% em 6,5 anos para todos os grupos de risco (BRANDALISE 

et al., 1993). Para o Linfoma não-Hodgkin a sobrevida livre de eventos está em torno de 85% 

(RODRIGUES; CAMARGO, 2003).  

É preciso que os pediatras estejam atentos que o diagnóstico de câncer na infância 

não é sinônimo de morte e que a detecção precoce e o tratamento especializado e agressivo 

têm alcançado altos índices de cura na atualidade (STARLING; SHEPHERD, 1977).  

O tratamento do câncer começa com o diagnóstico correto em centros de saúde 

especializados, e compreende três modalidades principais (quimioterapia, cirurgia e 

radioterapia), sendo aplicado de forma racional e individualizada para cada tumor específico e 

de acordo com a extensão da doença (INCA, 2006). 

O trabalho coordenado de vários especialistas também é fator determinante para o 

êxito do tratamento (oncologistas pediatras, cirurgiões pediatras, radioterapeutas, patologistas, 

radiologistas), assim como o de outros membros da equipe multiprofissional (enfermeiros, 

assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos). 

 
 

1.2 Leucemia Linfocítica Aguda 

 
 

A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) é responsável por cerca de 75% dos casos 

de leucemia na infância (PIZZO; POPLACK, 1989; LANZKOWSKY, 1995). Seu pico de 

incidência ocorre por volta dos quatro anos de idade, sendo quase duas vezes mais comum em 
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caucasianos (brancos) (BUSATO et al., 2003) do que não-caucasianos e um pouco mais 

frequente em meninos do que meninas (PIZZO; POPLACK, 1989; MEDEIROS et al., 2004; 

CORNACCHIONI et al., 2004).  

A etiologia da LLA ainda é discutível, embora sejam enfatizados como possíveis 

causas os efeitos da irradiação, exposição a alguns tipos de drogas, fatores genéticos, fatores 

imunológicos e exposições a alguns vírus (PIZZO; POPLACK, 1989; LANZKOWSKY, 

1995; KOWALSKY et al, 1996). 

Os sintomas na criança que apresenta LLA podem variar no tempo de duração, 

que oscila desde dias até semanas ou, mais raramente, meses. A anorexia é comum, mas é rara 

a perda de peso (KOWALSKY et al., 1996). A evolução clínica é rápida e a sobrevida de 

pacientes não tratados, ou que respondem mal às terapias, não ultrapassa seis meses. Em geral 

é detectado um aumento volumétrico dos linfonodos superficiais e o diagnóstico clínico é 

relativamente fácil quando existe a tríade febre-anemia-hemorragia (BUSATO et al., 2003). O 

envolvimento extramedular pode ocorrer principalmente no sistema nervoso central (SNC), 

testículos, fígado, rins, baço, ovários e olhos. Os locais de predileção na recaída da LLA são o 

SNC e os testículos (CORNACCHIONI et al., 2004). 

Sendo a leucemia uma doença disseminada em sua apresentação clínica, a 

terapêutica necessita basear-se no uso de fármacos de ação sistêmica capazes de atingir as 

células blásticas nos vários tecidos do corpo humano. Alguns fármacos, como a prednisona ou 

a vincristina, foram usados isoladamente com efetividade de 50%. Melhores respostas foram 

atingidas quando medicamentos com diferentes mecanismos de ação foram usados em 

combinação. De acordo com estudos realizados no Saint Jude Children’s Research Hospital 

(Memphis, EUA), apenas 38% das crianças induzidas com dois medicamentos estavam ainda 

em remissão completa, após três meses de tratamento, enquanto 50% a 60% das que 

receberam três medicamentos estavam em remissão completa contínua após o mesmo período 

(KOWALSKY et al., 1996). 

Nos últimos 40 anos nenhuma outra doença maligna pediátrica teve melhora tão 

significante em sua porcentagem de cura como a LLA. No início da década de 1960 a taxa de 

sobrevida global das crianças acometidas era de 21% aos 05 anos de doença. Em 1997 esta 

taxa situava-se acima de 85%, atestando um inquestionável progresso no seu tratamento 

(BRASIL, 2004).  

A despeito dos melhores tratamentos utilizados mundialmente, 20 a 30% dos 

pacientes portadores de LLA com melhores prognósticos (BUSATO et al., 2003; MEDEIROS 

et al., 2004) e 40 a 50% daqueles com LLA de alto risco apresentam recidivas da doença. 
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Outras abordagens terapêuticas tornam-se então necessárias, através de descobertas de novas 

substâncias, do melhor uso dos medicamentos já conhecidos, da detecção precoce da 

resistência aos fármacos, da quimioterapia mais agressiva com emprego dos fatores de 

crescimento mielóide, do uso dos imunomoduladores, do conhecimento da expressão dos 

genes e finalmente, do estímulo da maturação da célula leucêmica. Todas essas linhas de 

pesquisa visam melhores chances de cura para a criança portadora de LLA (GBTLI LLA, 

1993; MEDEIROS et al., 2004). 

Todavia, hoje, torna-se claro que o sucesso alcançado no tratamento da leucemia 

trouxe um número substancial de sequelas, muitas delas evidenciadas anos após o término da 

terapia. A informação dada pela Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediátrica 

(AIEOP) em 1982 sobre a ocorrência de nove casos de tumor cerebral em crianças leucêmicas 

previamente submetidas à radioterapia craniana, a ocorrência de segunda neoplasia associada 

ao emprego de agentes alquilantes, as alterações ecocardiográficas encontradas em crianças 

submetidas ao tratamento com antraciclinas, justifica adicional preocupação, acrescida aos já 

conhecidos efeitos da irradiação no desenvolvimento neuropsicológico da criança, e a 

tendência atual da exclusão de algumas classes terapêuticas e da radioterapia para as crianças 

com LLA de melhor prognóstico (risco baixo e intermediário) (GBTLI LLA, 1993; 

MEDEIROS et al., 2004). Alguns estudos atuais estão preconizando radioterapia craniana 

somente aos pacientes leucêmicos de alto risco enquanto outros retiram esta modalidade de 

tratamento mediante o uso de altas doses de metotrexate sistêmico (PIZZO; POPLACK, 1989; 

GBTLI LLA, 1993). 

 
 

1.3 Linfoma não-Hodgkin 

 
 

O Linfoma não-Hodgkin (LNH) é um tumor que resulta da multiplicação 

descontrolada de células malignas derivadas de linfócitos T ou B. Apesar de geralmente 

estarem restritos aos tecidos linfóides e baço, não é incomum achar envolvimento na medula 

óssea, principalmente em crianças (LANZKOWSKY, 1995). Pacientes com envolvimento da 

medula óssea acima de 25% são tratados como Leucemia Linfóide Aguda (PIZZO; 

POPLACK, 1989).  

O LNH corresponde a 60% dos linfomas e 05 a 10% das neoplasias da infância. 

Existe uma incidência maior em meninos com relação a meninas (2,5: 1), com pico de idade 
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entre 5-15 anos, e é mais comum em brancos (PIZZO; POPLACK, 1989; LANZKOWSKY, 

1995; KOWALSKY et al., 1996).  

A frequência relativa de LNH é variável entre um país e outro (PIZZO; 

POPLACK, 1989). No mundo, o número de casos novos de LNH é cerca de 287 mil/ano. 

Aproximadamente 60% destes ocorrem em homens. As maiores taxas de incidência 

encontram-se nas regiões desenvolvidas (América do Norte, Europa, Austrália e Nova 

Zelândia). As menores taxas são observadas no centro sul e na parte oriental da Ásia. A 

sobrevida média cumulativa em cinco anos nas regiões desenvolvidas é em torno de 53% e 

nas menos desenvolvidas de 50% (INCA, 2003).  

No Brasil, os maiores valores das taxas médias anuais de incidência, ajustadas por 

idade por 100 mil homens, foram constatados no Distrito Federal (14,1), São Paulo (13,0) e 

Porto Alegre (11,0). Na população feminina, as maiores taxas foram observadas em São Paulo 

(8,6), Distrito Federal (8,6) e Recife (7,6). As menores taxas para homens (2,0) e mulheres 

(1,6) foram observadas na cidade de Belém (INCA, 2003). 

Entre os fatores de risco relacionados encontram-se os fatores genéticos, 

distúrbios imunológicos pós-transplante, uso de difenilhidantoína, crianças tratadas com 

radiação, portadores de HIV (Human lmunnedeficiency Virus) e infecções por Epstein-Barr 

(LANZKOWSKY, 1995; INCA, 2003). Os LNH estão também ligados à exposição a certos 

agentes químicos, incluindo pesticidas, solventes e fertilizantes (PIZZO; POPLACK, 1989; 

BIGNI, 2005). 

A apresentação dos sintomas está associada intimamente ao local de 

acometimento e extensão da doença. Os sítios primários são abdome (30%), mediastino 

(25%), região do pescoço/cabeça e linfonodos cervicais (30%), linfonodos não-cervicais 

(6,5%), enquanto que o restante ocorre na pele, tireóide, espaço epidural e ossos, num total de 

7%. Dependendo do local pode haver dores abdominais, compressão cárdio-respiratória, 

inchaços, anemia, dores de cabeça por aumento de pressão craniana, etc. (LANSKOWSKY, 

1995). 

Vários exames são necessários para diagnóstico e avaliação da extensão (ou 

estadiamento) de LNH em crianças e adolescentes, o que permitirá fazer a seleção adequada 

da forma de tratamento do paciente e estimar seu prognóstico (INCA, 2001; BIGNI, 2005). 

Dentre as ferramentas usadas para diagnóstico e estadiamento da doença, destacam-se 

(KOWALSKY et al., 1996): 

a) história clínica e exame físico; 

b) radiografia simples de tórax; 
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c) ultrassonografia abdômino-pélvica; 

d) tomografia computadorizada e cintilografia óssea ou de corpo inteiro; 

e) exame citológico do líquor, líquido pleural ou peritoneal quando presentes; 

f)    exames bioquímicos como: desidrogenase láctica, ß2-microglobulina e 

transferases;  

g) aspirado de medula óssea: mielograma, imunofenotipagem e citogenética 

convencional; 

h) biópsia de medula óssea e imunohistoquímica. 

 

A modalidade terapêutica primária para todas as histologias e estágios de LNH em 

crianças é a quimioterapia (PIZZO; POPLACK, 1989), mas a imunoterapia está sendo cada 

vez mais incorporada ao tratamento, incluindo anticorpos monoclonais e citoquinas, 

isoladamente ou associados à quimioterapia. Para linfomas com maior risco de invasão do 

sistema nervoso (cérebro e medula espinhal), faz-se terapia preventiva, consistindo de injeção 

de medicamentos quimioterápicos diretamente no líquido cérebro-espinhal, e/ou radioterapia 

que envolva os dois locais (BIGNI, 2005). Nos estádios avançados, a quimioterapia intensiva 

associada à profilaxia da invasão do SNC tem melhorado o prognóstico e elevado a sobrevida 

em cinco anos a até 90% (INCA, 2001). 

 
 

1.4 Tratamento quimioterápico 

 
 

O tratamento de pacientes portadores de câncer pode ser realizado através de 

cirurgia, radioterapia, imunoterapia e quimioterapia. A quimioterapia é o tratamento mais 

empregado e utiliza substâncias químicas, isoladas ou em combinação, que inibem o 

crescimento celular, atuando sobre as moléculas que controlam a divisão e o desenvolvimento 

das células (GUEDES, 2000).  

Para o tratamento medicamentoso do câncer, é possível se utilizar quatro tipos de 

quimioterapias:  

a) neo-adjuvante - diminui a área tumoral para uma cirurgia menos invasiva e 

radioterapia mais eficiente;  

b) adjuvante – utilizada após a retirada cirúrgica ou depois da radioterapia, 

impede a formação de micrometástases;  

c) curativa - considerada seletiva, utilizada somente em alguns tipos de tumores;  
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d) paliativa - aumenta a sobrevida do paciente e/ou sua qualidade de vida 

(MURAD; KATZ, 1996; CASEIRO, 1997; BONASSA, 1998). 

Os agentes antineoplásicos podem ser classificados de acordo com a fase do ciclo 

celular em que atuam, entretanto essa classificação não é absoluta, pois alguns agentes atuam 

em mais de uma fase do ciclo celular, ou utilizam múltiplos mecanismos de ação. Os que 

atuam diretamente sobre uma fase do ciclo celular são conhecidos como agentes de ciclo-

celular específico, já os que apresentam ação independente de fase do ciclo celular são 

chamados de agentes de ciclo-celular não específico. Há ainda alguns produtos não 

classificados que geralmente têm mais de um mecanismo de ação, um ciclo dependente e 

outro não, ou ainda não possuem o mecanismo de ação completamente elucidado (SILVA; 

FONSECA; RODRIGUES, 2005). 

Os quimioterápicos apresentam efeitos indesejáveis agudos e tardios na criança, 

sendo de extrema importância balancear os riscos da terapia contra o risco de recorrência 

tumoral devido a tratamento não adequado. Para que isso seja feito adequadamente, é 

necessário conhecer a biologia tumoral, diferente em cada tumor, a farmacologia dos agentes, 

incluindo o mecanismo de ação, a farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação), a toxicidade, interações entre os fármacos e os mecanismos de resistência 

(PIZZO; POPLACK, 1989; CAMARGO; LOPES; NOVAES, 2000).  

A maioria dos efeitos colaterais resultante da exposição sistêmica a 

antineoplásicos se manifesta principalmente em tecidos de rápida proliferação como medula 

óssea, gônadas e mucosas, acarretando graus variáveis de pancitopenia, infertilidade e 

mucosite, respectivamente, entre outras reações (KOWALSKY et al., 1996). 

Os principais problemas relacionados ao uso de quimioterápicos são que eles não 

possuem ação seletiva sobre os tecidos neoplásicos, apresentam efeito cumulativo, ocasionam 

muitas reações adversas (náuseas, vômitos, alopécia, reações cutâneas, hiperpigmentação) e 

efeitos tóxicos em diversos órgãos como coração, rins e pulmões e os tratamentos mais 

efetivos apresentam um índice terapêutico (relação entre eficácia e toxicidade) muito estreito.  

O tratamento das neoplasias tem como objetivo induzir uma remissão clínica e 

hematológica (ausência de sintomas/sinais e de células leucêmicas jovens), manter a remissão 

através da quimioterapia sistêmica e profilaxia do SNC e tratar as complicações da terapia e 

da doença. Após a obtenção da remissão (fase de indução), duas fases adicionais são 

necessárias: consolidação e manutenção, perfazendo em geral um período que vai de 06 

meses a 02 anos e meio em função da neoplasia tratada. Os protocolos mais modernos 

incluem, na fase de consolidação, dose alta de quimioterapia, utilizando metotrexate 
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endovenoso, com isso tem sido possível diminuir a dosagem ou abolir a radioterapia no SNC 

(LOPES; MENDES, 2000), trazendo vantagens em termos de sobrevida e também 

preocupações adicionais em relação à qualidade de vida devido à sua elevada toxicidade. 

A utilização de protocolos poli-quimioterápicos, introduzidos em 1962 pelos 

centros norte-americanos para o tratamento das leucemias, apresenta várias finalidades, tais 

como evitar resistência aos fármacos, utilizando produtos com mecanismos de ação 

diferentes, ou a utilização de agentes quimioterápicos com diferentes efeitos colaterais em 

diferentes ocasiões, por exemplo, intercalando um agente mielotóxico com outro não 

mielotóxico (CAMARGO; LOPES; NOVAES, 2000). 

A quimioterapia é uma ferramenta fundamental utilizada na grande maioria dos 

tratamentos dos diversos tumores que ocorrem na infância. Desde a sua introdução no 

tratamento de leucemias na infância há mais de 40 anos, o prognóstico da criança com câncer 

melhorou dramaticamente (PIZZO; POPLACK, 1989; CAMARGO; LOPES; NOVAES, 

2000).  

Paradoxalmente os agentes antineoplásicos possuem uma alta potencialidade 

oncogênica, uma vez que interferem diretamente no crescimento/desenvolvimento celular, e 

isso, associado ao aumento da sobrevida decorrente da evolução dos tratamentos, faz 

aumentar a população de jovens e adultos com as chamadas “segundas neoplasias”.  

Indivíduos com história de câncer na infância apresentam 10 a 20 vezes maior 

risco de desenvolver um segundo câncer em relação à população normal. O tempo de 

aparecimento não está bem definido, mas 3 a 12% das crianças desenvolvem nos primeiros 20 

anos. Sugere-se que haja uma relação direta deste fato com o uso de alguns agentes 

quimioterápicos como, por exemplo, os agentes alquilantes (ciclofosfamida, procarbazida, 

nitrosuréia, clorambucil, adriblastina) e os inibidores da topoisomerase II (etoposido, 

teniposido) e com a radioterapia (LOPES; BIANCHI, 2000). 

 
 

1.5 Protocolos terapêuticos 
 
 

O estabelecimento dos grupos cooperativos de tratamento, onde instituições 

diferentes tratam e registram suas crianças de maneira comum, foi importante para a evolução 

do tratamento de várias neoplasias, entre elas a LLA e LNH, na medida em que permite 

conhecer melhor as características peculiares da população local, fornece maior embasamento 

para a escolha do tratamento e favorece a comparação dos resultados. Em 1980, foi criado o 
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Grupo Cooperativo Brasileiro para o Tratamento das Leucemias da Infância, trazendo essa 

filosofia de tratamento do exterior para o nosso meio (CORNACCHIONI et al., 2004).   

Dois protocolos terapêuticos nacionais adotados no tratamento das patologias 

supracitadas, o LLA 93 do Grupo Cooperativo Brasileiro para o Tratamento das Leucemias da 

Infância e o LNH 95 do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento do Linfoma não-

Hodgkin na Infância, com algumas modificações, estão descritos nos anexos B e C e serão 

comentados abaixo. 

 
 

1.5.1 Protocolo do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento da Leucemia Linfóide 

Aguda na Infância – LLA 93 

 
 
Em termos de experiências nacionais, significante e crescente probabilidade de 

cura para a LLA ocorreu através dos estudos multicêntricos GBTLI LLA 80, 82 e 85. Foram 

inscritas 994 crianças nos 03 protocolos, sendo estas oriundas de 80 instituições brasileiras. A 

sobrevida livre de eventos para todos os grupos de risco está em torno de 50% (LLA 80), 58% 

(LLA 82) e 70% (LLA 85). A concepção do protocolo LLA 93 foi fundamentada nos bons 

resultados desses estudos (GBTLI LLA, 1993; MEDEIROS et al., 2004).  

OBJETIVOS - elevar a sobrevida livre de doença para todos os grupos de risco, 

reduzir a taxa de morbi-letalidade secundária ao tratamento e comparar a taxa de sobrevida 

livre de doença nos pacientes tratados com terapia de manutenção durante 02 anos, versus 01 

ano e meio. 

DIAGNÓSTICO – o diagnóstico da LLA é feito quando blastos de origem 

linfóide estiverem presentes na medula óssea em contagem superior a 25% entre as células 

hematopoiéticas. 

A presença de leucemia extra-medular é comprovada através de biópsia do tecido 

removido ou qualquer outro exame que comprove a presença de células leucêmicas no órgão 

em questão. O envolvimento do sistema nervoso central é caracterizado pela presença 

inquestionável de blastos leucêmicos e leucócitos, em quantidade ≥ 5/mm3, no líquor. 

Antes do início do tratamento é necessário realizar os seguintes exames: 

hemograma, dosagem de sódio, potássio, cálcio, uréia, creatinina, ácido úrico, transaminases 

(AST/ALT), fosfatase alcalina (FA), lactato desidrogenase (LDH), exame do líquido 

cefaloraquidiano (LCR), protoparasitológico e radiografia do tórax. Nas contagens 
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leucocitárias acima de 50.000/mm3 ou na presença de grandes massas tumorais a 

ultrassonografia deverá ser solicitada. 

 
ESTRATIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO: 

a) risco básico verdadeiro (RBV) – pacientes com idade ≥ 1 ano e ≤ 10 anos, com 

contagem leucocitária inicial ≤ 10.000/mm3, ausência de massa mediastinal, 

ausência de envolvimento do SNC, hepatoesplenomegalia inferior a 5 cm da 

borda costal medida na linha hemiclavicular; 

b) risco básico (RB) – pacientes com idade ≥ 1 ano e ≤ 10 anos, com contagem 

leucocitária inicial acima de 10.000 e até 50.000/ mm3, e/ou presença de 

massa mediastinal, e/ou, fígado e baço ≥ 5 cm da borda costal medida na linha 

hemiclavicular; 

c) alto risco (AR) – pacientes inferiores a 1 ano e superiores a 10 anos, e/ou 

contagem inicial de leucócitos > 50.000/ mm3, e/ou envolvimento do SNC. 

 
PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO 

 
O planejamento terapêutico compreende 04 (quatro) fases de tratamento:  

a) INDUÇÃO – objetiva alcançar a remissão clínica completa (RCC) em 04 

semanas e tem duração de 43 dias divididos em duas fases (1 a 29 dias e de 30 

a 43 dias). A fase I é constituída pela administração de dexametasona, 

vincristina, daunoblastina, asparaginase, citarabina (Ara-C) e injeção intratecal 

do esquema MADIT (metotrexate, citarabina e dexametasona), cujas doses e 

vias de administração variam conforme o grupo de risco, a idade e resposta ao 

tratamento (Quadro 1). Na fase II a dexametasona, daunoblastina e a 

vincristina são excluídas. Caso os pacientes não atinjam a RCC no dia 43º, 

receberão 06 doses/semana de Ara-C e teniposido como reforço da indução. 

Os processos infecciosos, detectados ao diagnóstico ou durante a indução da 

remissão, representam as mais frequentes complicações durante esta fase do 

tratamento e exige a utilização precoce de antibioticoterapia de amplo 

espectro; 

b) INTENSIFICAÇÃO – inicia-se 01 semana após a fase anterior, tem duração de 

06 semanas e pela primeira vez no GBTLI introduz-se doses intermediárias de 

metotrexate (2g/m2) em infusão contínua por 24 h. Nesta fase, além do 

metotrexate (MTX), utiliza-se o ácido folínico para reduzir os efeitos tóxicos 
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do MTX, a 6-mercaptopurina (6-MP) e o esquema MADIT. Essa fase é 

semelhante para todos os grupos de risco e, de acordo com Laks et al. (2003), 

objetiva reduzir a doença residual mínima (presença de células leucêmicas na 

medula óssea indetectáveis à microscopia eletrônica); 

c) RE-INDUÇÃO – inicia-se 02 semanas após a fase anterior, tem duração de 06 

semanas, a contagem de neutrófilos deverá ser ≥ 500/mm3 e plaquetas ≥ 

100.000/mm3 e é constituída por dexametasona, vincristina, asparaginase, 

MADIT, 6-MP e Ara-C. O grupo de alto risco recebe doses diferenciadas do 

MADIT e radioterapia craniana, com variação de doses em função da idade e 

do comprometimento do SNC; 

d) MANUTENÇÃO – esta fase inicia-se 01 semana após a fase de re-indução, 

visa à erradicação das células leucêmicas residuais (LAKS et al., 2003) e está 

alicerçada no uso do MTX, 6-MP, com pulsos periódicos variando conforme o 

grupo de risco. Para o risco básico verdadeiro (RBV) acrescenta-se o MADIT 

a cada 08 semanas. Para o risco básico (RB), além do MADIT, acrescenta-se 

dexametasona e vincristina.  A terapia de manutenção do grupo de alto risco 

(AR) compreende 02 etapas, onde a primeira é composta por Ara-C, 

asparaginase, vincristina, prednisona e a segunda por vincristina e 

dexametasona, além das duas drogas básicas (MTX e 6-MP). A duração total 

da terapia é definida por sorteio e pode ser de 01 ano e meio ou 02 anos. 

 
Ao final da terapia realiza-se exame físico completo, hemograma, bioquímica 

sanguínea, mielograma e coleta do LCR. Após o término da terapia realiza-se exame clínico e 

hemograma a cada 02 meses no 1º ano, a cada 04 meses no 2º ano, 06 meses no 3º e a cada 12 

meses após este período. 

 
CARACTERÍSTICAS DOS FÁRMACOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS  

 
O elevado grau de toxicidade hematológica, neurológica, gastrointestinal, 

cardíaca, hepática e renal, dentre outras, dos agentes antineoplásicos exige uma série de 

cuidados antes, durante ou após a sua utilização a fim de que se possa obter o efeito 

terapêutico desejado com um mínimo possível de efeitos tóxicos. 

O uso da dexametasona baseia-se no fato de que ela provoca a lise dos 

linfoblastos e linfócitos e inibe a proliferação do tecido linfóide, possui efeito hemostático 

inespecífico em pacientes com plaquetopenia e passa livremente pela barreira 
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hematoliquórica. Porém, ela também pode produzir atrofia muscular, hipopotassemia, 

hipernatremia, hiperglicemia, diabetes mellitus e reduzir a resistência contra infecções, entre 

outros efeitos colaterais. O seu uso deve ter um rigoroso controle clínico, bioquímico e 

eletrolítico (GBTLI LLA, 1993). 

A vincristina bloqueia a mitose no estágio da metáfase do ciclo celular e interfere 

no metabolismo dos aminoácidos. Entre os efeitos indesejáveis causados estão a 

neurotoxicidade, obstipação intestinal, paralisia e atrofia muscular. A depressão medular 

causada é potencializada pelo uso concomitante da dexametasona e utilizada como indicação 

da eficácia do fármaco (ALMEIDA, 2004). A dose máxima administrada não deve exceder 02 

mg/m2 de superfície corporal para pacientes com 12 meses ou mais. No caso de pacientes 

menores de 12 meses a dose em m2 deve ser dividida por 30 e multiplicada pelo peso. Deverá 

ser equivalente a 50% para menores de 06 meses e a 75% para pacientes de 06 a 11 meses 

(GBTLI LLA, 1993). 

A daunoblastina é uma antraciclina com atividade inibidora da síntese de ácidos 

nucléicos, mas o mecanismo de ação não está bem definido. Na LLA, em combinação com a 

vincristina e prednisona, produz remissão completa em 83% dos casos contra 47% dos 

pacientes que não a recebem (ALMEIDA, 2004). A médio e longo prazo, ela é responsável 

por significativas alterações ecocardiográficas, preferindo-se hoje as infusões lentas em 01 

hora, na tentativa de reduz a cardiotoxicidade. Possui efeito carcinogênico, hepatotóxico, 

nefrotóxico, além de causar alopecia, anorexia, rash cutâneo, mucosite, etc (GBTLI LLA, 

1993). 

A asparaginase reduz os níveis circulantes do asparagina, aminoácido que 

algumas células leucêmicas são incapazes de elaborar, inibindo a síntese protéica. A 

toxicidade dose-limitante são as reações de hipersensibilidade caracterizadas por lesões 

urticariformes, calafrios, febre, dispnéia e até anafilaxia. Hipoamilosemia é comum e está 

associada com evidência clínica de pancreatite. Insuficiência renal aguda e manifestações 

relacionadas ao SNC também são observadas durante o tratamento (KOWALSKY et al., 

1996). Possui ação carcinogênica e teratogênica. Também possui ação sinérgica com a 

citarabina e pode reduzir ou abolir o efeito do metotrexate. Seu uso deve ser precedido por 

teste cutâneo ou endovenoso e durante a administração é importante ter anti-histamínicos e 

corticóides ao alcance (GBTLI LLA, 1993).  

A citarabina atua em uma fase específica do ciclo celular (Fase S), promovendo o 

bloqueio da síntese do ácido desoxiribonucléico (DNA). Manifestações de toxicidade 

consistem em imunodepressão, ulcerações em mucosas, neurite, disfunção hepática e renal e 
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outras. O uso intratecal é adequado para os casos de neuroleucemia (GBTLI LLA, 1993) e a 

administração em altas doses para fins de redução do risco de recidivas extramedulares, tal 

qual o metotrexate, representa uma alternativa para alguns serviços brasileiros por razões 

técnicas e econômicas (CORNACCHIONI et al., 2004). Durante o seu uso o paciente deverá 

ser monitorado através de hemograma e contagem de plaquetas, teste de função hepática, 

ácido úrico e creatinina sérica. 

O esquema MADIT é composto pela associação de metotrexate, citarabina e 

dexametasona, administrados conjuntamente por via intratecal, conforme descrito abaixo, 

para tratamento ou profilaxia da leucemia no sistema nervoso central (SNC). 

 
 
IDADE Metotrexate Citarabina Dexametasona 

< 1 ano 6 mg 20 mg Máximo de 2 mg/m2 

>= 1 e < 2 anos 8 mg 30 mg Máximo de 2 mg/m2 

>= 2 e < 3 anos 10 mg 50 mg Máximo de 2 mg/m2 

>= 3 anos 12 mg 70 mg Máximo de 2 mg/m2 

QUADRO 1 – Esquema terapêutico MADIT 

 

O metotrexate (MTX) é um antagonista do ácido fólico que atua na fase S (síntese 

e duplicação do DNA) do ciclo celular, inibindo a biossíntese dos ácidos nucléicos e 

interrompendo a replicação celular (GRONINGER et al., 2004). Pode ser administrado por 

via oral, intramuscular, subcutânea, intratecal e intravenosa. As doses administradas por via 

intravenosa podem variar de 10 mg em bolus até 33 g/m2 de superfície corporal em 24 h de 

infusão contínua. Doses acima de 100 mg/m2 devem ser seguidas por resgate com ácido 

folínico para prevenir o desenvolvimento de toxicidade severa (P.R. VADE-MÉCUM, 1999). 

Altas doses de metotrexate (≥ 1 g/ m2 de superfície corporal) não devem ser dadas a pacientes 

com um nível de creatinina sérica menor que 50% a 75% do normal e qualquer paciente 

suspeito de possuir disfunção renal que receba metotrexate deve ter os níveis plasmáticos 

monitorados de perto e receber ácido folínico se o clearance da droga estiver retardado 

(PIZZO; POPLACK, 1989).  

A importância da utilização do metotrexate em alguns tipos de leucemias e 

linfomas está relacionada ao prolongamento da duração da remissão, aumento do tempo de 

sobrevida livre da doença (tempo decorrido desde a obtenção da remissão clínica até a 
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ocorrência da primeira recidiva), redução da dose ou exclusão da radioterapia craniana em 

alguns grupos de risco (GBTLI LLA, 1993).  

Os efeitos colaterais que exigem maior atenção são dores ou ulcerações 

(mucosites) na boca, lábios, língua, reto, vagina ou em todo o tubo digestivo; depressão 

medular, evidenciada por anemia, leucopenia e plaquetopenia e hepatotoxicidade, que 

provoca quadro de hepatite tóxica, podendo evoluir para cirrose (GBTLI LLA, 1993). A 

administração em altas doses pode causar nefrotoxicidade e neurotoxicidade, particularmente 

quando associada à irradiação craniana (PIZZO; POPLACK, 1989).  

Muitos fatores que aumentam o risco de toxicidade do MTX têm sido descritos na 

literatura incluindo a hidratação inadequada, acidificação da urina, administração 

concomitante com outras drogas (ex: antinflamatórios não esteroidais, agentes nefrotóxicos), 

baixa concentração de proteínas plasmáticas e estado nutricional precário (AQUERRETA et 

al., 2002).  Portanto, faz-se necessário o monitoramento do paciente através de hemograma 

completo, exame de urina, testes de função hepática e renal e determinação dos níveis 

plasmáticos em terapia de altas doses (GBTLI LLA, 1993).  

A mercaptopurina (6-MP) é um antimetabólito específico da fase S do ciclo 

celular de tipo análogo à purina, que interfere na incorporação da adenina e guanina aos 

ácidos nucléicos (GBTLI LLA, 1993). O seu uso diário por via oral é o principal elemento na 

maioria dos esquemas de quimioterapia na fase de manutenção do tratamento, em geral 

associado a doses semanais de MTX. Não existem relatos de que o uso de esquemas mais 

complexos nesta fase superaria essa combinação. O principal efeito colateral é a 

mielotoxicidade, que pode ser evidenciada várias semanas após o início da manutenção. 

Hepatotoxicidade, com aumento dos níveis de transaminases e icterícia colestática, também 

pode ocorrer. Ambos os quadros são revertidos com a suspensão do tratamento (BENIGNA, 

1995).  

O teniposido ou epipodofilotoxina causa um bloqueio pré-mitótico do ciclo 

celular que resulta na destruição das células na fase S (síntese) e G2 (mitose). É utilizada no 

caso de Leucemia Linfocítica Aguda refratária à indução com citarabina. A aplicação deve ser 

endovenosa lenta para evitar hipotensão, reações anafiláticas e flebites locais (GBTLI LLA, 

1993). A mielodepressão é frequentemente limitante da dose, com leucopenia e 

trombocitopenia ocorrendo 7 a 14 dias após o tratamento. A ocorrência de Leucemia não-

Linfocítica Aguda foi relatada em pacientes tratados com este fármaco em associação com 

outros agentes antineoplásicos. As principais toxicidades gastrintestinais são náuseas e 

vômitos, que podem ser controladas com terapia antiemética. Estomatite/mucosite, anorexia, 
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diarréia, dor abdominal e disfunção hepática também podem ocorrer, além de alopecia e 

depressão do SNC (ALMEIDA, 2004). 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  

 
A variável dependente para todas as análises é a sobrevida livre de eventos (SLE), 

definida como o tempo decorrido desde o início do tratamento até a ocorrência de falha 

indutória, recaída, perda de seguimento ou morte. A SLE é calculada para os diferentes 

grupos de pacientes pelo método de Kaplan Meyer e comparada pelo teste log-rank. É 

considerado intervalo de tempo zero o caso do paciente que não alcançar a remissão (GBTLI 

LLA, 1993).  

Com base no significado prognóstico, são consideradas variáveis independentes: a 

idade ao diagnóstico (< 1 ano; ≥ 1 e ≤ 11 ; > 11 anos), a contagem leucocitária (≤ 10 ; > 10 e 

< 50 ; ≥ 50.000/ mm3) e a redução do número de leucócitos no 8º dia de terapia (<50% , 50 – 

90 e > 90%). 

 
 

1.5.2 Protocolo do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento do Linfoma não-Hodgkin 

na Infância – LNH 95 

 
 

Grandes avanços têm ocorrido no tratamento do Linfoma não-Hodgkin na 

infância em todo o mundo. No Brasil, centros especializados já apresentam resultados 

semelhantes aos grandes centros do exterior, com as peculiaridades regionais: maior 

porcentagem de linfomas difusos indiferenciados de pequenas células não clivadas tipo 

Burkitt e não Burkitt, doenças avançadas e pacientes com estado nutricional precário (LNH, 

1995). 

O protocolo LNH 95 foi elaborado com base nos resultados do protocolo 91, onde 

foi observado que os pacientes de baixo risco atingiram 90% de remissão clínica completa 

(RCC) sem uso de radioterapia e antracíclicos (adriblastina, epirorrubicina), os de alto risco 

com Linfoma oriundo de células T atingiram 80% de RCC e os pacientes com Linfoma 

oriundo de células B com alto risco e risco padrão para recaída atingiram 90% de RCC, risco 

intermediário para recaída 70% e alto risco para recaída 50%.  

OBJETIVO – melhorar os resultados do tratamento nos grupos de risco 

intermediário e alto risco para recaída. 
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De acordo com análise realizada em 1998, o protocolo LNH 95 obteve 100% de 

RCC para os pacientes de baixo risco, 95% para alto risco B com risco padrão, 72% para o 

risco intermediário, 64% para alto risco B e 70% para alto risco T. 

DIAGNÓSTICO – de forma geral, o diagnóstico dos linfomas é realizado com 

base na anamnese (história clínica e epidemiológica), exame físico e hemograma completo, 

dosagens bioquímicas para detectar o envolvimento de órgãos como o fígado, rins e coração 

que podem alterar os testes funcionais (LORENZI, 2003), estudo radiológico de tórax, 

ultrassonografia abdominal e aspiração da medula óssea para mielograma (ALVIM et al., 

1996). O exame do líquido cefalorraquidiano é indispensável nos pacientes que apresentam 

sintomatologia neurológica e mesmo naqueles onde não há sinais de comprometimento do 

SNC, porém a doença já se apresenta com infiltração medular. Esse exame deve ser feito 

antes e durante toda a fase de tratamento, atingida ou não a remissão completa (LORENZI, 

2003), definida por Laks et al. (2003) como sendo a presença de quantidade < 5% de blastos 

na medula óssea. O mapeamento ósseo deve ser realizado, mas não pode ser motivo para 

atrasar o início do tratamento (LNH, 1995).  

A histologia tumoral é o modo primário de definição diagnóstica em crianças com 

síndrome clínica sugestiva, ou com um linfonodo persistentemente ampliado, mas é 

importante complementar isto com exames de imunofenotipagem e estudos moleculares para 

fazer a distinção entre os linfomas e outras neoplasias como sarcoma de Ewing, 

rabdomiosarcoma e neuroblastoma (PIZZO; POPLACK, 1989). 

As manifestações clínicas do linfoma são bastante variadas, podendo-se encontrar 

desde indivíduos assintomáticos, nos casos de linfoma indolente, que tiveram o diagnóstico 

por um exame de imagem (ultrassonografia ou tomografia) realizado por outros motivos até 

aqueles que apresentam sintomas gerais como fraqueza, inapetência, febre, sudorese noturna, 

perda ponderal, grandes massas tumorais visíveis (pescoço, axilas, regiões inguinais) ou 

internas (abdome, tórax, crânio), muitas vezes com compressão de estruturas nobres como 

vias respiratórias, aparelho circulatório (artérias e veias), tubo digestivo, vias urinárias e 

sistema nervoso, nos casos de linfoma agressivo.  

Quando a doença compromete a medula óssea, a produção de células sanguíneas 

pode estar comprometida, refletindo-se em anemia, plaquetopenia com possibilidade de 

manifestações hemorrágicas, leucopenia ou leucocitose (excesso de glóbulos brancos pela 

disseminação das células tumorais não funcionais), ambas aumentando a susceptibilidade a 

infecções graves. Por ser uma doença de linfócitos, pode ocorrer ainda produção de anticorpos 

anormais por estas células, que reconhecem elementos do próprio corpo como sendo 
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estranhas, atacando-as, podendo resultar em fenômenos autoimunes como anemia hemolítica 

autoimune, púrpura trombocitopênica imunológica, nefrites e artrites, simulando doenças 

como o lúpus eritematoso sistêmico e a artrite reumatóide (ABRALE, 2006). 

A classificação histológica adotada por este protocolo foi a Working Formulation 

(WF), que até 1994 era das mais conhecidas. Nos protocolos mais recentes ela está sendo 

substituída pela Revised European-American Lymphoma Classification (REAL), publicada 

em setembro de 1994 e adotada pela Organização Mundial da Saúde em 1997 com pequenas 

modificações (LNH, 2000). 

A WF classifica o Linfoma não-Hodgkin infantil em três tipos: LNH 

imunoblástico de grandes células, linfoblástico e de pequenas células não clivadas (Burkitt). 

Cerca de 80% dos Linfomas linfoblásticos são do tipo T, enquanto na LLA predominam as 

células do tipo B precursoras. 

 
CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO DE RISCO E ESTADIAMENTO 

 
Os grupos de risco foram classificados como: 

a) baixo risco – oriundos de células T ou B; 

b) Linfomas de alto risco de células B, 

- com baixo risco para recaída; 

- com risco intermediário para recaída; 

- com alto risco para recaída. 

c) alto risco – oriundos de células T. 

   

Tanto o Linfoma de Hodgkin como o LNH são estadiados de forma semelhante 

utilizando-se a classificação de Ann Arbor, que utiliza a localização de sítios ganglionares 

(CARBONE et al., 1971; ABRALE, 2006): 

I - Comprometimento de 01 grupo de linfonodos ou 01 órgão extralinfático 

II - Comprometimento de 02 ou mais grupos de linfonodos com ou sem 

comprometimento de 01 órgão extralinfático, porém envolvendo apenas 01 dos lados do 

diafragma (músculo que separa o tórax do abdome) 

III - Comprometimento de 02 ou mais grupos de linfonodos com ou sem 

comprometimento de 01 órgão extralinfático, envolvendo ambos os lados do diafragma 

IV - Comprometimento de vários órgãos extralinfático (fígado, pulmão, medula 

óssea) 
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E ainda podem ser subclassificados nos tipos: 

B – Se presença de “sintomas B” (febre, sudorese noturna, perda ponderal > 10% 

peso corpóreo em 06 meses)  

A – Sem “sintomas B” 

E – comprometimento de órgãos extralinfáticos 

S – Se ocorre envolvimento esplênico 

  
PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO 

 
Embora a extensão (estadiamento) da doença deva direcionar, até certo ponto, a 

escolha dos protocolos de tratamento, a modalidade terapêutica primária para todas as 

histologias e estágios do LNH em crianças é a quimioterapia. Crianças com doença limitada 

têm marcadamente melhor prognóstico quando tratadas com quimioterapia do que somente 

com radioterapia. Em pacientes com doença extensiva, a radioterapia pode exercer um papel 

auxiliar e tem sido utilizada em caso de tratamento de emergência quando existe o 

envolvimento do SNC, dos testículos ou obstrução do sistema vascular cerebral (PIZZO; 

POPLACK, 1989). Mas não existe nenhuma indicação para radioterapia de rotina até o 

momento visto que, mesmo no caso do Linfoma linfoblástico, cujos protocolos são 

desenvolvidos com base naqueles utilizados para tratamento da LLA, o paciente com LNH e 

comprometimento do SNC recebe apenas quimioterapia (metotrexate em moderadas ou altas 

doses) intravenosa e intratecal por ser classificado como de baixo risco (LNH, 2000). 

Os fármacos utilizados pelo protocolo LNH 95 para tratamento do Linfoma não-

Hodgkin são, na sua maioria, semelhantes aos utilizados para Leucemia Linfocítica Aguda, 

descritos anteriormente. Acrescenta-se ao esquema a ciclofosfamida (CF), ifosfamida (IFO), 

mesna, adriblastina (ADRI) e etoposido (VP-16). O esquema terapêutico adotado por este 

protocolo está descrito no Anexo C, com algumas modificações nas doses administradas ou 

número de ciclos, realizadas de forma consensual pelos profissionais da instituição onde o 

estudo se desenvolveu. 

 
CARACTERÍSTICAS DOS FÁRMACOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS 

 
Na pediatria oncológica, tanto a ciclofosfamida como a ifosfamida são largamente 

utilizados no tratamento de tumores sólidos, e a ciclofosfamida também é utilizada na 

leucemia aguda. A citotoxicidade desses agentes antineoplásicos é mediada pela ligação dos 

grupamentos alquilas ao DNA, impedindo a sua duplicação, a transcrição do ácido 
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ribonucléico (RNA) e a divisão celular. Como a maioria dos agentes alquilantes, a maior 

toxicidade dose-limitante é a depressão medular, mas cistite hemorrágica é o principal efeito 

citotóxico dose-dependente característico deste grupo (GRONINGER et al., 2004). Outros 

achados frequentes de toxicidade incluem alopecia, mucosite, náuseas e vômitos. Menos 

frequentes são fibrose pulmonar, esterilidade e miocardiopatia (KOWALSKY et al., 1996). 

Em contraste com a ifosfamida, cujo principal efeito tóxico crônico em crianças é a 

nefrotoxicidade (GRONINGER et al., 2004), há pouca evidência de que a ciclofosfamida 

cause toxicidade renal. Em infusão intravenosa da CF em 1 hora, não é necessário a 

associação com a mesna (uroprotetor), mas a hidratação é fundamental. No caso da 

ifosfamida, a infusão é realizada em 30 minutos e, além da hidratação, utiliza-se mesna na 

mesma dose dividida em três tomadas (0, 04 e 08 h após a IFO).  

As propriedades citotóxicas da adriblastina sobre as células malignas e os seus 

efeitos tóxicos em vários organismos parecem estar relacionados com a intercalação dos seus 

anéis planos entre os pares de bases nucleotídeas com consequentes danos à síntese do DNA e 

atividade sobre a membrana lipídica celular. O efeito depressor sobre a medula óssea aumenta 

a incidência de infecções microbianas, atraso na cicatrização e hemorragia gengival 

(ALMEIDA, 2004).  

Especial atenção deve ser dada à toxicidade cardíaca da adriblastina. Uma 

avaliação da função cardíaca através de exames como eletrocardiograma, fração ejetada do 

ventrículo esquerdo e ecocardiograma é recomendada durante o tratamento. A toxicidade 

miocárdica irreversível, manifestada na sua forma mais grave como insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC) que pode ser até fatal, pode ocorrer durante a terapia ou meses após seu 

término. A adriblastina também pode induzir a síndrome de lise tumoral e hiperuricemia em 

pacientes com tumores em rápido crescimento. Medidas farmacológicas apropriadas de 

suporte como hidratação, alcalinização da urina e administração de alopurinol podem prevenir 

ou aliviar essas complicações. Outras reações incluem alopecia, mucosite, náuseas e vômitos.  

O mecanismo de ação das epipodofilotoxinas, etoposido (VP-16) e teniposido 

(VM-26), não é exatamente conhecido, mas está relacionado à inibição da enzima 

topoisomerase II. O etoposido parece induzir, indiretamente, rupturas na alça dupla do DNA, 

inibindo ou alterando a sua síntese (McLEOD, 1997; GRONINGER et al., 2004). Este 

fármaco parece ser dependente do ciclo celular e da fase cíclica específica, induzindo a 

suspensão da fase G2 e destruindo preferencialmente as células desta fase e de fases S tardias 

(ALMEIDA, 2004).  
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A mais significativa toxicidade dose-dependente associada ao tratamento é a 

supressão de medula óssea (GRONINGER et al., 2004). Antes do início da terapia e antes de 

terapias posteriores, recomenda-se a realização dos seguintes exames laboratoriais: contagem 

de plaquetas, hemoglobina, contagem de células brancas e diferencial. Para realizar uma 

terapia posterior, a contagem de plaquetas ou de neutrófilos absoluta não deve ser inferior a 

50.000/mm³. Podem ocorrer reações anafiláticas, cujo tratamento é sintomático, usando anti-

histamínicos, corticosteróides ou agentes para manter a pressão arterial. Em altas doses, o 

etoposido tem induzido a hiperbilirrubinemia, elevado as aminotransferases e a atividade da 

fosfatase alcalina aproximadamente 03 semanas após a administração (KING; PERRY, 2001). 

 

1.6 Avaliação nutricional em oncologia 
  
 

Alterações do estado nutricional, com modificações importantes da composição 

corpórea, são frequentemente observadas em pacientes oncológicos e devidas não só ao 

catabolismo próprio da doença de base como também às várias medidas terapêuticas 

empregadas para o seu controle. Estas incluem procedimentos altamente catabolizantes como 

cirurgias abdominais, radioterapia de cabeça, pescoço e abdome e os ciclos quimioterápicos 

com múltiplas drogas, que em alguns casos implicam na suspensão prolongada da 

alimentação por via natural (CUNHA et al., 1996).  

As complicações do tratamento como náuseas, vômitos, diarréia, mucosite e 

anorexia, reduzem o aporte e a absorção de nutrientes, tornando o paciente vulnerável a 

infecções que, por sua vez, reduzem o apetite e aumentam o requerimento energético, 

agravando o estado de desnutrição (GARÓFOLO et al., 2002). 

O paciente oncológico, geralmente apresenta-se em estado de desnutrição já no 

momento da internação hospitalar. A deficiência nutricional nesta ocasião pode existir de duas 

formas: desnutrição calórica ou global, consequente à simples falta de ingestão de nutrientes e 

caracterizada pela perda de massa muscular e tecido gorduroso, mas com manutenção da 

composição corpórea ou, desnutrição protéica, resultante de condições que aumentam os 

níveis de hormônios catabolizantes (catecolaminas, corticosteróides) e caracteriza-se por 

elevado catabolismo protéico, extravasamento de albumina, perda de gordura e de massa 

muscular, na presença de dieta relativamente equilibrada (CUNHA et al., 1996). 

Vários parâmetros podem ser utilizados para avaliar o estado de depleção 

nutricional: 
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a) anamnese – a história clínica, antecedentes alimentares e farmacológicos, 

situação socioeconômica, podem oferecer dados importantes para avaliação do 

grau de desnutrição; 

b) exame físico – evita o mascaramento da desnutrição pela presença de edemas; 

c) parâmetros bioquímicos – dosagem de proteínas (albumina, transferrina e pré-

albumina) e índice de creatinina por altura; 

d) estado imunológico – realizado através da contagem de linfócitos e testes de 

sensibilidade cutânea, mas com baixa especificidade por sofrer interferência de 

múltiplos fatores (idade, septicemia, radioterapia, etc.). 

 

Medidas antropométricas permitem uma análise mais precisa das alterações 

morfológicas do estado nutricional embora estejam sujeitas a erros inerentes aos métodos de 

aferição. Estas medidas podem ser peso corporal e altura, dobra cutânea do tríceps e perímetro 

muscular do braço (CUNHA et al., 1996). 

Viana et al. (1994) sugeriu que os fatores nutricionais e socioeconômicos 

deveriam ser considerados na avaliação do prognóstico de crianças com leucemia em países 

em desenvolvimento, visto que os resultados obtidos nesses países têm sido inferiores aos 

obtidos em países desenvolvidos, mesmo com o uso de protocolos de tratamento agressivos. 

Este fato tem sido atribuído às más condições socioeconômicas, falhas no sistema de saúde e 

diferenças raciais. 

Embora a prevalência de desnutrição no Brasil esteja diminuindo (6% em 1997), 

esta ainda atinge uma porcentagem superior à de outros países, como os Estados Unidos 

(3,4% em 1994), cuja distribuição de renda é mais adequada. Esse contingente inclui crianças 

com câncer e, portanto, pode estar presente no início do tratamento antineoplásico, 

desfavorecendo o prognóstico, mesmo com o elevado percentual de cura que muitas 

neoplasias malignas pediátricas têm alcançado (GARÓFOLO et al., 2005). 

O tratamento do paciente com câncer exige uma equipe multidisciplinar com 

capacidade de oferecer uma terapia de suporte ampla e eficiente: controle de infecções, 

distúrbios metabólicos, psicológicos, nutricionais, entre outras variáveis. A avaliação do 

estado nutricional do paciente com câncer deve fazer parte da rotina deste tratamento, pois 

este repercute na suscetibilidade a infecções, na resposta terapêutica e no prognóstico 

(GARÓFOLO et al., 2002).  
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A maioria dos estudos epidemiológicos brasileiros sobre câncer infantil concentra-

se nos estados do sul e sudeste (Paraná, São Paulo e Santa Catarina) (LPCC, 2000; SILVA et 

al., 2002; MIRRA et al., 2004), enquanto um ou outro é observado nos estados de Goiás e 

Piauí (BRAGA, 2002; REGO et al., 2003). 

Considerando a escassez desses estudos no nordeste brasileiro e sabendo que as 

diferenças econômicas, sociais, políticas e culturais de uma região podem influenciar de 

forma positiva ou negativa no diagnóstico e resposta ao tratamento de diversas patologias, 

torna-se relevante a realização de um estudo que descreva o aspecto clínico e nutricional dos 

pacientes portadores de Leucemia Linfocítica Aguda e o Linfoma não-Hodgkin em um 

Hospital Público Pediátrico do Ceará, que é considerado Centro de Referência no tratamento 

de Câncer Infantil.  

A escolha dessas patologias baseia-se no fato de que são dois cânceres muito 

comuns na infância e responsáveis por cerca de 42% dos casos admitidos naquela unidade 

hospitalar no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. 
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3 OBJETIVOS  
 
 

3.1 Geral 

 

Traçar o perfil dos pacientes portadores de Leucemia Linfocítica Aguda e 

Linfoma não-Hodgkin admitidos no período de 2001 a 2005 em um Hospital Público 

Pediátrico do Ceará quanto aos aspectos clínicos, nutricionais e resposta ao tratamento, 

mediante uma análise retrospectiva dos prontuários. 

 

3.2 Específicos 

  

a) caracterizar os pacientes quanto ao sexo, faixa etária, cor, peso, altura, procedência,  

estado nutricional, manifestações clínicas, diagnóstico, prognóstico, protocolo 

terapêutico e desfecho do tratamento; 

b) correlacionar cor da pele, manifestações clínicas e protocolo terapêutico com 

diagnóstico, prognóstico e desfecho do tratamento; 

c) analisar a relação entre os óbitos e a classificação de risco e fases de tratamento  do 

protocolo terapêutico LLA 93 do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento da 

Leucemia Linfóide Aguda na Infância; 

d) analisar a relação entre os óbitos e a classificação de risco e fases de tratamento  do 

protocolo terapêutico LNH 95 do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento do 

Linfoma não Hodgkin na Infância; 

e) verificar a prevalência de desnutrição no momento da admissão e a frequência de 

óbitos entre os pacientes desnutridos; 

f) analisar a correlação entre o tempo de sobrevida dos pacientes com Leucemia 

Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin que evoluíram a óbito durante o período 

revisado e o estado nutricional no momento da admissão. 
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4 METODOLOGIA 

 
4.1 Local do estudo  

  
O estudo foi desenvolvido no Hospital Dia Peter Pan (HDPP), anexo do Hospital 

Infantil Albert Sabin (HIAS), unidade terciária de referência pediátrica da rede estadual 

situada em Fortaleza-Ceará.  

O HIAS conta com 287 leitos credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

sendo 237 leitos hospitalares e 50 domiciliares, um Centro de Referência no Diagnóstico do 

Câncer Infantil, Banco de Leite Humano e um Centro de Oncologia Pediátrica em processo de 

construção pela Associação Peter Pan.  

O hospital dispõe de uma equipe com 1.565 profissionais, oferece atendimento 

ambulatorial a cerca de seis mil crianças por mês, proveniente de todos os municípios do 

Estado, apresenta uma taxa média de ocupação de 85% dos leitos, a média de permanência 

geral é de 11 dias e realizou cerca de 6.500 internações de média e alta complexidade em 

2006. 

Em 1978 foram dados os primeiros passos para o tratamento do câncer infantil no 

hospital e em 1998 o Hospital Infantil Albert Sabin foi selecionado como um dos oito 

hospitais brasileiros de referência no tratamento do câncer infantil. No ano 2000, com o apoio 

da sociedade civil e capitaneado pela Associação Peter Pan, foi inaugurado o Hospital Dia 

Peter Pan.  

O HDPP funciona de segunda a sexta, conta com uma equipe composta por 

médicos oncologistas, odontólogos, auxiliares de enfermagem, enfermeiras, farmacêuticos, 

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e psicólogas e hoje realiza uma média de 1000 

atendimentos/mês a pacientes oncológicos na faixa etária de 0 a 18 anos e 11 meses. 

 

4.2 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e retrospectivo, onde foram 

revisados os prontuários dos pacientes com LLA e LNH admitidos no serviço de oncologia do 

HIAS no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005.  

 

 

 



43 
 

 

4.3 Amostra 

 

Nos cinco anos revisados nesse estudo foram cadastrados naquela unidade 

hospitalar, 261 pacientes com LLA e 86 com LNH, perfazendo um total de 347 registros.  

A amostra utilizada nesse estudo foi composta por 325 prontuários (93,6% dos 

casos), sendo 254 casos de LLA e 71 de LNH.  

Um total de 22 (6,3%) prontuários não fez parte do estudo por não ter sido 

localizado em tempo hábil (16) ou por ausência de dados imprescindíveis para o estudo (06).  

 

4.4 Critérios de Inclusão 

 

 Pacientes com idade entre 0 a 18 anos e 11 meses admitidos no Hospital 

Infantil Albert Sabin no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005; 

 Diagnóstico de Leucemia Linfocítica Aguda ou Linfoma não-Hodgkin 

confirmado neste serviço durante o período acima descrito. 

 

4.5 Critérios de Exclusão 

 

 Prontuários não localizados em tempo hábil; 

 Ausência de registro dos dados imprescindíveis para o estudo, tais como: 

idade, peso, altura, história clínica, etc. 

 Pacientes que apresentarem outras patologias que não sejam de interesse do 

estudo. 

 

4.6 Coleta e processamento dos dados 

 

4.6.1 Sistemática geral  

 

A revisão dos prontuários dos pacientes que foram admitidos no serviço de 

oncologia do Hospital Infantil Albert Sabin e tiveram a confirmação diagnóstica de Leucemia 

Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005 

foi realizada pelo pesquisador e por duas acadêmicas do curso de Farmácia da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) devidamente treinadas para análise de prontuários. 
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Após o rastreamento desses pacientes, foi preenchido o questionário (Apêndice 

A), utilizado como instrumento para a coleta de dados, e as informações foram introduzidas 

em um banco de dados do programa SPSS, versão 14.0, para posterior análise estatística. 

Os pacientes com LLA e LNH participantes deste estudo foram diagnosticados, 

classificados quanto ao prognóstico e tratados, basicamente, de acordo com os protocolos 

terapêuticos nacionais descritos anteriormente, LLA 93 e LNH 95, respectivamente, com 

algumas modificações decorrentes de uma ação consensual entre os profissionais da 

instituição. Apenas 3,9% (12) dos pacientes que iniciaram tratamento (n=307) fizeram uso de 

outros protocolos terapêuticos que não serão discutidos neste estudo. 

A avaliação do estado nutricional do paciente no momento da admissão ao serviço 

foi realizada com base nas aferições do peso e estatura registradas nos prontuários e a idade 

foi calculada com base na data de nascimento descrita nos prontuários ou registrada no banco 

de dados da instituição. Os prontuários cujos dados de peso, estatura e/ou idade apresentaram 

incoerência foram excluídos dos cálculos da avaliação.  

Inicialmente os dados da avaliação nutricional foram introduzidos em um banco 

de dados do software EPI INFO versão 3.3.2 (fevereiro, 2005) para cálculo do escore Z 

(medida que avalia quanto o indivíduo se afasta ou aproxima da mediana de referência em 

desvios-padrão). Posteriormente, foram incluídos em uma planilha do Microsoft Office 

EXCEL 2007, para obtenção das médias e frequências de desnutrição por diagnóstico e 

averiguação de uma possível correlação do estado nutricional com o desfecho do tratamento. 

A escolha do escore Z para a avaliação nutricional foi baseada no fato deste 

método ser bem aceito na literatura científica, excelente para estudos de grupos populacionais, 

discriminar melhor os casos extremos e ser facilmente calculado através do programa EPI 

INFO (GOULART, 1997; VITOLO, 2003). 

 A população referência adotada nesse estudo foi a padronizada pelo National 

Center for Health Statistics – NCHS (DIBLEY et al., 1987) e o ponto de corte para avaliação 

individual da desnutrição é o escore Z = - 2 desvios-padrão, conforme recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995).  

Cálculo do escore Z (GIBSON, 1990):  

        Z = (valor individual medido – valor da mediana do padrão de referência) 
desvio-padrão da população de referência 

 
Os indivíduos cujos valores do escore Z não puderam ser calculados por erro ou 

ausência de dados ou porque os valores estavam fora da faixa apropriada (homens até 11,5 
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anos e 145 cm; mulheres até 10 anos e 137 cm e crianças com menos que 49 cm) para o 

índice peso/estatura serão considerados como não avaliados quanto ao escore Z.  

Para o cálculo do tempo de sobrevida foi considerado o período de tempo desde o 

diagnóstico até o óbito por qualquer causa, de acordo com a definição considerada pelo 

protocolo LLA 93 do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento das Leucemias na 

Infância. 

                          

4.6.2 Instrumentos 

 

 APÊNDICE A - Questionário aplicado na revisão de prontuários.  

 ANEXO A – Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Infantil Albert Sabin. 

 ANEXO B – Protocolo terapêutico LLA 93 (modificado). 

 ANEXO C – Protocolo terapêutico LNH 95 (modificado). 

                          

4.6.3 Fonte de dados 

 

• Prontuários médicos (relatos médicos e de enfermagem, prescrições diárias e 

resultados de exames laboratoriais). 

 

4.7 Aspecto ético 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Infantil 

Albert Sabin, sendo aprovado pelo protocolo de nº 32/05 (Anexo A).  

Dado o aspecto observacional do estudo, a pesquisa não representou risco para os 

pacientes selecionados, mas o pesquisador assinou um termo de compromisso para que fosse 

mantida a confidencialidade dos dados pessoais.  
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4.8 Descrição das variáveis 

 

4.8.1 Variáveis relacionadas ao paciente 

 
Variável Definição Tipo 

IDADE Idade (ano) do paciente no dia da admissão. Categórica 

SEXO Sexo do paciente: masculino, feminino. Categórica 

PESO Peso (kg) no dia da admissão ao serviço. Contínua 

ESTATURA Altura (m) no dia da admissão ao serviço. Contínua 

COR  Cor da pele: branca, não branca e não informada. Categórica 

PROCED Procedência do paciente: capital, interior e não 
informada. Categórica 

CIDADE Cidade de origem do paciente. Categórica 
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4.8.2 Variáveis relacionadas à patologia 

 

SINSINT 

 
Manifestações clínicas apresentadas antes da 
admissão ao serviço: anemia, hemorragia, 
cansaço, febre, dor abdominal, emagrecimento, 
vômito, massa tumoral palpável, outros e não 
informa. 
 

Categórica 

TEMPSINT Tempo de apresentação dos sintomas (semanas) Discreta 

TRAONC Tratamento oncológico prévio: SIM ou NÃO Categórica 

TIPOTRAT 
 
Tipo de tratamento oncológico prévio 
 

Categórica 

TEMTRAT 
Tempo que o paciente fez o tratamento 
oncológico anterior ao atual 
 

Discreta 

HEMOPREV 
O paciente fez uso de hemoderivados em 
tratamentos prévios: SIM ou NÃO 
 

Categórica 

TEMPHEMO Tempo que o paciente fez uso de hemoderivados Discreta 

DIAGDEF Diagnóstico definitivo: LLA ou LNH. Categórica 

PROTTRAT Protocolo de tratamento utilizado Categórica 

PROGN 
Prognóstico ou grupo de risco no qual o paciente 
foi classificado: baixo risco, risco intermediário, 
alto risco e não informado. 

Categórica 

DESFECHO 
Situação do paciente no fim do período de 
revisão dos prontuários: em tratamento, 
ambulatório, abandono e óbito. 

Categórica 

ADMTERAP Período compreendido entre a admissão e o 
início da terapia (dias) Discreta 

ADMOB Período compreendido entre a admissão e o 
óbito (dias) Discreta 

TERAPOB Período compreendido entre o início da terapia e 
o óbito (dias) Discreta 

DIAGOB Período compreendido entre o diagnóstico e o 
óbito (dias) Discreta 
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4.8.3 Variáveis relacionadas ao estado nutricional do paciente 

 

Escore Z 

P/E 

Valor correspondente ao escore Z para o peso em relação à 

estatura ao diagnóstico. 
Contínua

Escore Z 

P/I 

Valor correspondente ao escore Z para o peso em relação à 

idade ao diagnóstico. 
Contínua

Escore Z  

E/I 

Valor correspondente ao escore Z para a estatura em relação à 

idade ao diagnóstico. 
Contínua

        
 

4.9 Análise estatística 

 
 

A análise descritiva dos dados foi realizada através de tabelas e gráficos para as 

variáveis categorizadas e através de quadros com medidas de tendência central e medidas de 

variabilidades para as variáveis quantitativas. 

Para a análise de associação entre variáveis categorizadas foi utilizado o teste de 

Qui-Quadrado de Pearson e teste Exato de Fisher. 

Para a comparação de duas populações independentes em relação à média de 

variáveis quantitativas e cuja distribuição é normal foi utilizado o teste t de Student. Para as 

variáveis cuja distribuição não é normal foi usado o teste de Mann-Whitney. 

Para teste de Normalidade da distribuição das variáveis contínuas foi usado o teste 

de Shapiro-Wilk e para igualdade de variâncias o teste de Levene. 

Para análise do tempo de sobrevida dos pacientes foi utilizado o método de 

Kaplan Meier e os resultados comparados pelo teste log-rank. 

Para análise multidimensional dos fatores de risco para o tempo de sobrevida foi 

utilizado o modelo de regressão de Cox de acordo com o método Backward, segundo a 

estatística de Wald. 

O nível de significância considerado nos testes estatísticos foi igual a 5%. 
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FIGURA 1 – Distribuição anual dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda – HIAS, 
Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 

5 RESULTADOS 
 
 

Entre janeiro de 2001 a dezembro de 2005 foram registrados 824 casos de câncer 

infantil no Hospital Infantil Albert Sabin. A Leucemia Linfocítica Aguda ocupa o primeiro 

lugar entre esses casos com 31,7%, a Leucemia Mielóide Aguda o segundo lugar com 12,9 % 

e o Linfoma não-Hodgkin o terceiro lugar com 10,4%.  

Dos 325 (93,6% de 347) prontuários revisados, a LLA sozinha foi responsável por 

78,2% (254) dos casos e a média de registro anual foi de 50 casos de LLA e 14 de LNH. A 

distribuição dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda está descrita na Figura 1, na qual se 

observa certa estabilidade na incidência dos casos. 

O Linfoma não-Hodgkin apresentou uma maior incidência de casos em 2001 e 

menor incidência em 2002, seguida por um discreto aumento nos anos de 2002 a 2005 (Figura 

2). 
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FIGURA 3 – Distribuição demográfica dos casos de Leucemia Linfocítica 
Aguda e Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
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FIGURA 2 – Distribuição anual dos casos de Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 

 

A distribuição demográfica dos casos de LLA e LNH está descrita na Figura 3. 

Podemos observar que a capital (Fortaleza) e sua região metropolitana, definida de acordo 

com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano 2000 (IBGE, 2000), 

contribuem juntas com 56,9% (185 de 325) dos casos estudados. 

41,2%

15,7%

43,1%

Fortaleza Região metropolitana de Fortaleza Interior do Estado
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Os valores médios para idade, peso e altura dos pacientes por sexo e patologia 

estão descritos nas Tabelas 1 e 2. A relação masculino/feminino nos casos de LLA (Tabela 1) 

foi de 1,56:1 e a idade mediana foi de 06 anos para o sexo feminino e 5 anos para  sexo 

masculino. O peso médio e altura dos pacientes com LLA no momento da admissão para os 

pacientes do sexo feminino foram de 24,09 ± 14,54 e 1,16 ± 0,27, respectivamente. Para o 

sexo masculino, a média para peso e altura foi de 27,30 ± 16,25 e 1,21 ± 0,27, 

respectivamente.  

 
TABELA 1 – Valores descritivos da idade, peso e altura dos pacientes com Leucemia 
Linfocítica Aguda, segundo o sexo – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

 LLA 

 Sexo n Média Dp Mínimo Mediana Máximo 

Idade 

(anos) 

Feminino 

Masculino 

99 

155 

6,50 

7,00 

4,26 

4,72 

0,30 

0,20 

6,0 

5,0 

17,00 

18,00 

Peso 

(Kg) 

Feminino 

Masculino 

99 

155 

24,09 

27,30 

14,54 

16,25 

4,35 

6,40 

19,25 

22,00 

70,40 

88,20 

Altura 

(m) 

Feminino 

Masculino 

99 

155 

1,16 

1,21 

0,27 

0,27 

0,57 

0,63 

1,15 

1,16 

1,94 

1,78 

LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; n = nº de casos; dp = desvio-padrão 

 

A relação masculino/feminino nos casos de LNH (Tabela 2) foi de 2,55:1 e a 

idade mediana foi de 06 anos para ambos os sexos. O peso médio e altura dos pacientes com 

LLA no momento da admissão foi de 25,02 ± 15,26 e 1,16 ± 0,27, respectivamente, para o 

sexo feminino. Para o sexo masculino foi de 24,10 ± 11,54 e 1,21 ± 0,21 para peso e altura, 

respectivamente. 
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FIGURA 4 – Distribuição dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda e 
Linfoma não-Hodgkin, segundo a faixa etária – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 

TABELA 2 – Valores descritivos da idade, peso e altura dos pacientes com Linfoma não-
Hodgkin, segundo o sexo – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

 LNH 

 Sexo n Média Dp Mínimo Mediana Máximo 

Idade 

(anos) 

Feminino 

Masculino 

20 

51 

6,70 

7,00 

4,33 

4,08 

1,00 

2,00 

6,00 

6,00 

16,00 

16,00 

Peso 

(Kg) 

Feminino 

Masculino 

20 

51 

25,02 

24,10 

15,26 

11,54 

10,20 

10,60 

17,80 

19,10 

58,00 

55,00 

Altura 

(m) 

Feminino 

Masculino 

20 

51 

1,16 

1,21 

0,27 

0,21 

0,80 

0,87 

1,08 

1,18 

1,70 

1,70 

LNH = Linfoma não-Hodgkin; n = nº de casos; dp = desvio-padrão 

 

As Figuras 4 e 5 mostram a distribuição dos casos de LLA e LNH por faixa etária 

e de acordo com a cor da pele, onde podemos observar a predominância de ambas patologias 

na faixa etária de 02 a 06 anos e cor da pele considerada não branca.    
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FIGURA 6 – Distribuição dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-
Hodgkin de acordo com o grupo de risco – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 

 
 

 

 

As Figuras 6 e 7 mostram a distribuição dos casos de LLA (n=254) e LNH (n=71) 

de acordo com o grupo de risco e desfecho do tratamento no fim do período em estudo. Na 

Figura 6 observa-se a predominância de pacientes com prognóstico de alto risco, 

principalmente nos casos de LNH (77,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

FIGURA 5 – Distribuição dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda e 
Linfoma não-Hodgkin, segundo a cor da pele – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005.
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Quanto ao desfecho do tratamento dos pacientes com LNH (n=71), observa-se que 

50,7% evoluíram a óbito e 33,8% concluíram o tratamento, ou seja, estavam fora de 

protocolo, mas com acompanhamento ambulatorial. Quanto aos pacientes com LLA (n=254), 

34,3% evoluíram a óbito e 41,7% encontravam-se em tratamento no fim do período analisado 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

O índice de abandono definitivo do tratamento foi de apenas 1,2% (n=4) e todos 

os pacientes eram procedentes do interior do estado. 

Na Tabela 3 podemos observar o predomínio, em ambas as patologias, de 

pacientes do sexo masculino (63,4% de 325), na faixa etária de 2 – 6 anos (49,8%), 

provenientes da capital e região metropolitana (56,9%) e com a cor da pele considerada não 

branca (75,5% de 269).  

Os pacientes com LNH apresentaram maior prevalência do prognóstico de alto 

risco (79,7% de 69) e de óbito (51,4% de 70) em relação aos pacientes com LLA. Diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) foi observada entre esses dados.  

No fim do período analisado, 42,2% dos pacientes com LLA e 14,2% daqueles 

com LNH encontravam-se em tratamento e essa diferença foi estatisticamente significativa 

(p<0,001).  

 
FIGURA 7 – Distribuição dos casos de Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-
Hodgkin de acordo com o desfecho do tratamento – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 
a dezembro/2005. 
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Foram excluídos da Tabela 03 os prontuários que não continham dados sobre a 

cor da pele (56), prognóstico do paciente (8) e os que abandonaram o tratamento (4).  

 

TABELA 3 – Características predominantes nos pacientes com Leucemia Linfocítica Aguda 
e Linfoma não-Hodgkin e desfecho do tratamento – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

 LLA LNH p* 

Faixa etária (2 – 6 anos) 48,8% (124/254) 53,5% (38/71) 0,190 
Sexo masculino 61,0% (155/254) 71,8% (51/71) 0,125 
Cor da pele: não branca 73,8% (158/214) 81,8% (45/55) 0,292 
Origem: capital e região 
metropolitana 

55,9% (142/254) 60,6% (43/71) 0,415 

Prognóstico: alto risco 55,2% (137/248) 79,7% (55/69) <0,05 
Desfecho: 
              Óbito 
              Ambulatório 
              Em tratamento 

 
34,7% (87/251) 
23,1% (58/251) 
42,2% (106/251) 

 
51,4% (36/70) 
34,3% (24/70) 
14,2% (10/70) 

 
<0,05 
0,119 
< 0,05 

* Teste exato de Fisher 

 

A Tabela 4 mostra a associação entre as manifestações clínicas iniciais e o 

diagnóstico do paciente. Os pacientes com LLA mostraram maior prevalência de anemia 

(p=0,001), febre (p<0,001), cansaço (p=0,005) e emagrecimento (p=0,06), quando comparado 

com os pacientes com LNH. No grupo de pacientes com LNH, foi observado principalmente: 

febre, massa tumoral palpável, anemia e dor abdominal. Massa tumoral palpável e dor 

abdominal apresentaram diferenças estatísticas significativas (p<0,05) quando comparados 

com a presença destes em pacientes com LLA. Um total de quatro prontuários não 

apresentava informação sobre as manifestações clínicas iniciais e foram excluídos desta 

análise. 

A média do número de manifestações clínicas entre os 321 prontuários que 

continham essa informação foi de 2,92 (± 1,05) e 71,0% (228) apresentavam de 01 a 03 

manifestações. A febre encontrava-se presente em 74,8% (240) dos pacientes, 26,55% (85) 

apresentava febre e anemia e 12,5% (40) apresentavam febre, anemia e emagrecimento. O 

tempo de duração das queixas variou de 15 dias a 09 meses com média de 3,9 meses e 

mediana de 3,0 meses. 
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 TABELA 4 – Prevalência das manifestações clínicas iniciais nos pacientes com Leucemia 
Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin em relação ao diagnóstico – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

Manifestações clínicas 
iniciais 

Diagnóstico 

p* 
LLA 

 
LNH 

 

n casos % n casos % 

Anemia 153 60,5% 26 38,2% 0,001 

Febre 203 80,2% 37 54,4% <0,001 

Massa tumoral palpável 13 5,2% 34 50,0% <0,001 

Dor abdominal 44 17,4% 25 36,8% 0,003 

Cansaço 65 25,7% 7 10,3% 0,005 

Emagrecimento 89 35,2% 17 25,0% 0,061 

Hemorragia 23 9,1% 2 2,9% 0,126 

Vômitos 43 17,0% 16 23,5% 0,380 

Outros 119 47,0% 28 40,6% 0,413 

Total 253 100,0% 68 100,0%  
* Teste exato de Fisher 

 

A Tabela 5 mostra associação entre as manifestações clínicas iniciais e a evolução 

do tratamento a óbito nos pacientes com Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-

Hodgkin. As manifestações clínicas iniciais cansaço, febre e vômito apresentaram uma 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao óbito. Desta análise foram 

excluídos os casos de abandono (4) e os prontuários que não continham informação sobre as 

manifestações clínicas iniciais (4). 
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TABELA 5 – Associação entre manifestações clínicas iniciais nos pacientes com Leucemia 
Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin e os óbitos – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Sintomas   
Óbito 

 Total p(*) 

 
Sim 

 
Não 

 
Anemia Sim n_casos 74 104 178 0,163
   % 41,6% 58,4% 100,0% 
 Não n_casos 47 93 140 
   % 33,6% 66,4% 100,0% 
Hemorragia Sim n_casos 9 15 24 1,000
   % 37,5% 62,5% 100,0% 
 Não n_casos 112 182 294 
   % 38,1% 61,9% 100,0% 
Cansaço Sim n_casos 42 30 72 <0,001
   % 58,3% 41,7% 100,0% 
 Não n_casos 79 167 246 
   % 32,1% 67,9% 100,0% 
Febre Sim n_casos 101 139 240 0,011
   % 42,1% 57,9% 100,0% 
 Não n_casos 20 58 78 
   % 25,6% 74,4% 100,0% 
Dor abdominal Sim n_casos 27 42 69 0,889
   % 39,1% 60,9% 100,0% 
 Não n_casos 94 155 249 
   % 37,8% 62,2% 100,0% 
Emagrecimento Sim n_casos 43 63 106 0,541
   % 40,6% 59,4% 100,0% 
 Não n_casos 78 134 212 
   % 36,8% 63,2% 100,0% 
Vômitos Sim n_casos 30 28 58 0,024
   % 51,7% 48,3% 100,0% 
 Não n_casos 91 169 260 
   % 35,0% 65,0% 100,0% 
Massa tumoral 
palpável 

Sim n_casos 22 24 46 0,144
  % 47,8% 52,2% 100,0% 

 Não n_casos 99 173 272 
   % 36,4% 63,6% 100,0% 
Outros Sim n_casos 35 109 144 <0,001
   % 24,3% 75,7% 100,0% 
 Não n_casos 86 88 174 
   % 49,4% 50,6% 100,0% 

* Teste exato de Fisher 
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 Cinco (05) pacientes haviam se submetido a tratamento oncológico, em um 

período que variou de 10 a 34 meses, antes da data de admissão no HIAS. Destes, 04 

obtiveram o diagnóstico de LLA e 01 de LNH, todos foram classificados como alto risco, 04 

estavam em tratamento no fim do período revisado e 01 havia evoluído a óbito ainda na fase 

de indução da remissão. 

O uso de hemoderivados em período anterior a admissão no HIAS foi confirmado 

em 5,8% (19) dos casos e 63,2% destes o fizeram entre 0,5 e 02 meses antes da admissão. 

Os protocolos de tratamento mais utilizados pelos profissionais do HIAS durante 

o período estudado foram baseados no LLA 93, do Grupo Cooperativo Brasileiro para 

Tratamento da Leucemia Linfóide Aguda na Infância, utilizado em 97,9% dos 240 casos de 

LLA que iniciaram o tratamento e no LNH 95, do Grupo Cooperativo Brasileiro para 

Tratamento do Linfoma não-Hodgkin na Infância, que foi utilizado em 89,5% dos 67 casos de 

LNH que iniciaram o tratamento, com algumas modificações.  

No protocolo LLA 93 somente pequenas modificações foram feitas, por exemplo, 

alteração da via de administração da citarabina de subcutânea para intravenosa em todas as 

fases, utilização de uma dose de ácido folínico por via intramuscular antes das quatro doses 

orais e realização de 02 anos e meio de terapia para todos os pacientes.  

O protocolo LNH 95 necessitou de alterações mais importantes para a efetividade 

do tratamento como, por exemplo, a redução da dose de MTX preconizada para um máximo 

de 2g/m2/dose, em virtude da inexistência de um acompanhamento dos parâmetros 

farmacocinéticos deste fármaco que permitisse maior controle sobre o seu grau de toxicidade 

e maior segurança ao tratamento.  

Um total de 14 pacientes com LLA e 04 com LNH foram a óbito antes de iniciar o 

tratamento. 

Uma possível associação (p<0,05) foi observada entre os protocolos de tratamento 

mais utilizados (LLA 93 e LNH 95) e os óbitos (Tabelas 06 e 07). Foram excluídos desta 

análise todos os pacientes que abandonaram o tratamento e os que foram a óbito antes de 

iniciá-lo.  

Cerca de metade (29/59) dos pacientes que fizeram uso do protocolo LNH 95 

(modificado) foram a óbito dentro do período estudado, o que corresponde a 90,6% dos óbitos 

entre os pacientes com LNH que utilizaram algum protocolo (n=32) (Tabela 6).  

A maioria (69%) dos pacientes que utilizaram o protocolo LLA 93 (modificado), 

excluindo os três casos de abandono, permaneceram vivos até o fim do período analisado 

(Tabela 7).  
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TABELA 6 – Análise da influência do protocolo de tratamento sobre os óbitos dos pacientes 
com Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005.  
 

Óbito 

Protocolo de tratamento 

LNH 95 (modificado)  

Não Sim p* 

n casos % n casos %  

Sim 76 31,3 29 49,2 0,014 

Não 168 68,7 30 50,8  

Total 244 100,0 59 100,0  
* Teste exato de Fisher  

 

TABELA 7 – Análise da influência do protocolo de tratamento sobre os óbitos dos pacientes 
com Leucemia Linfocítica Aguda – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005.  
 

Óbito 

Protocolo de tratamento 

LLA 93 (modificado)  

Não Sim p* 

n casos % n casos %  

Sim 33 46,5 72 31,0 0,022 

Não 38 53,5 160 69,0  

Total 71 100,0 232 100,0  
* Teste exato de Fisher  

 

A Tabela 8 mostra a comparação entre o diagnóstico definitivo e as médias dos 

dias compreendidos entre a admissão e o início da terapia, a admissão e o óbito e o início da 

terapia e o óbito. O tempo compreendido (28,57 dias) entre a admissão e o início da terapia 

dos pacientes com LNH apresentou uma diferença estatisticamente significativa (p < 0,05) em 

relação aos pacientes com LLA (4,85 dias). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

TABELA 8 – Comparação das médias de tempo transcorridos da admissão ao início da 
terapia, da admissão ao óbito e do início da terapia ao óbito por diagnóstico – HIAS, 
Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

 Diagnóstico n Média ep p* 

Período (dias) compreendido entre 
a admissão e o início da terapia 

LLA 240 4,85 1,00 <0,001 

LNH 67 28,57 6,11  

Período (dias) compreendido entre 
a admissão e o óbito 

LLA 87 239,15 42,79 0,560 

LNH 36 110,81 18,52  

Período (dias) compreendido entre 
o início da terapia e o óbito 

LLA 73 282,45 49,29 0,082 

LNH 32 87,66 18,49  
*Teste de Mann-Whitney; LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; n = nº de casos; 
ep = erro padrão 
 

A Tabela 9 mostra a influência de um bom prognóstico inicial sobre o desfecho do 

tratamento. 33% dos pacientes de baixo risco concluíram o tratamento, enquanto apenas 

20,8% dos pacientes de alto risco obtiveram esse desfecho. A prevalência de óbito entre os 

pacientes de alto risco também foi maior (44,3%) em relação aos de baixo risco (25,9%) e 

risco intermediário (30,8%).  

Nas Tabelas 9, 10 e 11 foram retirados os casos de prognóstico (08) e/ou cor da 

pele (56) que não foram registrados em prontuário. 

 
TABELA 9 – Associação entre prognóstico e desfecho do tratamento dos pacientes com 
Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Desfecho do 
tratamento 

Prognóstico do paciente  
Baixo risco Risco intermediário Alto risco 

n casos % n casos % n casos % 
Em tratamento 45 40,2 5 38,5 64 33,3 

Fora de protocolo 37 33,0 4 30,8 40 20,8 

Abandono 1 0,9 0 ------ 3 1,6 

Óbito 29 25,9 4 30,8 85 44,3 

Total 112 100,0 13 100,0 192 100,0 
 

Na Tabela 10 podemos observar um predomínio do prognóstico de alto risco nas 

faixas etárias extremas, 0 a 01 e 13 a 18 anos, enquanto para o prognóstico de baixo risco 

predomina as faixas intermediárias, 02 a 06 e 07 a 12 anos.  
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TABELA 10 – Relação entre prognóstico e faixa etária dos pacientes com Leucemia 
Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Prognóstico do 
paciente  
 

Idade (anos) do paciente 
0 a 1 2 – 6 7 - 12 13 - 18 

n casos % n casos % n casos % n casos % 
Baixo risco 04 22,2 74 47,4 29 29,9 05 10,9 

Risco 

intermediário 
0 -------- 09 5,8 03 3,1 01 2,2 

Alto risco 14 77,8 73 46,8 65 67,0 40 86,9 

Total 18 100,0 156 100,0 97 100,0 46 100,0 
 

Conforme mostra a Tabela 11, a cor da pele apresenta uma diferença 

estatisticamente significativa (p = 0,035) em relação ao prognóstico e os dados mostram que 

existe predominância do prognóstico de alto risco na cor da pele não branca.  

 
TABELA 11 – Prevalência do prognóstico em relação à cor da pele dos pacientes com 
Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Prognóstico do paciente  
Cor da pele 

Branca Não Branca 
n casos % n casos % 

Baixo risco 23 35,9 76 38,4 
Risco intermediário 7 10,9 5 2,5 
Alto risco 34 53,1 117 59,1 
Total 64 100,0 198 100,0 
Teste exato de Fisher p= 0,035  

 

A Figura 8 mostra a associação entre a cor da pele e o desfecho do tratamento dos 

pacientes com LLA e LNH. Os pacientes de cor considerada não branca apresentam maior 

prevalência de óbito (41,9% de 203) quando comparados aos de cor branca (28,8% de 66), o 

que confirma o mau prognóstico desses pacientes, conforme se observa na tabela anterior. 

Nesta análise foram excluídos os casos (n= 56) em que a cor da pele não estava 

registrada nos prontuários. 

 

 

 



62 
 

 

FIGURA 8 – Associação entre cor da pele e desfecho do tratamento dos pacientes com 
Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 12 podemos observar uma tendência a associação (p = 0,053) entre a 

cor da pele e o desfecho do tratamento após a exclusão dos casos de abandono, visto que 

nestes casos desconhecemos o desfecho. 

 

TABELA 12 – Associação entre cor da pele e desfecho do tratamento dos pacientes com 
Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma não-Hodgkin, excluindo-se os casos de abandono – 
HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

Evolução da doença 
Cor da pele 

Branca Não Branca 
n casos % n casos % 

Em tratamento 30 46,2 61 30,3
Fora de protocolo 16 24,6 55 27,4
Óbito 19 29,2 85 42,3
Total 65 100,0 201 100,0
Teste de Qui-Quadrado p=0,053  

 

A análise das variáveis sexo e procedência não mostrou nenhuma influência sobre 

diagnóstico, prognóstico e desfecho do tratamento. Entre os cinco pacientes que haviam feito 

tratamento oncológico antes da admissão, 04 estavam em tratamento e 01 tinha evoluído para 

óbito no fim do período revisado. 
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A Tabela 13 mostra as características dos pacientes portadores de LLA e LNH que 

evoluíram a óbito durante o período analisado. Podemos observar que ocorreram 123 casos de 

óbito, sendo que, 87 pacientes eram portadores de LLA e 36 de LNH, excluindo-se os casos 

de abandono dos quais não sabemos o desfecho. A faixa etária de 02 a 09 anos, a cor não 

branca e o sexo masculino apresentou maior frequência de óbitos em ambas as patologias. 

Houve predominância de óbitos (86,1%) entre os pacientes de alto risco.  

 
TABELA 13 – Características dos pacientes com Leucemia Linfocítica Aguda e Linfoma 
não-Hodgkin que evoluíram a óbito durante o período analisado – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

Variáveis 
Diagnóstico 

LLA LNH 
n casos % n casos % 

Sexo 
        Feminino 
        Masculino 

30 
57 

 
34,5 
65,5 

11 
25 

 
30,5 
69,5 

Faixa etária 
        ≤ 1 ano 
        2 – 9 anos 
        ≥ 10 anos     

 
08 
47 
32 

 
9,2 
54,0 
36,8 

 
--- 
29 
07 

 
--- 

80,5 
19,5 

Cor da pele 
       Branca 
       Não branca 
       Não informa 

 
15 
64 
08 

 
17,2 
73,6 
9,2 

 
04 
21 
11 

 
11,1 
58,3 
30,6 

Prognóstico 
        Risco baixo ou intermediário 
        Alto risco 
        Não informa 

 
 

30 
54 
03 

 
 

34,5 
62,1 
3,4 

 
 

03 
31 
02 

 
 

8,3 
86,1 
5,6 

Protocolo terapêutico 
         LLA 93 
         LNH 95 
        Outros  
        Não iniciou o tratamento 
 

 
72 
--- 
01 
14 

 
82,8 
--- 
1,1 
16,1 

 
--- 
29 
03 
04 

 
--- 

80,6 
8,3 
11,1 

Total 87 100,0 36 100,0 
LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin 

 

Entre os pacientes que foram a óbito e utilizavam o protocolo LNH 95, 86,2% 

(25/29) apresentavam um prognóstico de alto risco. No caso do protocolo LLA 93 esse 

percentual foi de 56,94% (41/72). 
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Entre os 123 casos de óbito registrados, 18 não chegaram a iniciar o tratamento e 

possuíam as seguintes características: eram prioritariamente provenientes do interior do 

estado, de cor não branca, do sexo masculino e com prognóstico de alto risco. 

O tempo mínimo de seguimento (da admissão ao óbito) para os pacientes com 

LLA que foram a óbito durante o período revisado e utilizaram o protocolo LLA 93 (n=72) 

foi de 02 dias e máximo de 1737 dias (4,7 anos) com mediana igual a 66. Dentre esses, 54 

(75%) tiveram um seguimento mínimo de 2,5 anos, 45 (62,5%) faleceram antes da fase de 

manutenção, 20 (27,8%) faleceram durante a fase de manutenção e 07 (9,7%), faleceram após 

finalizar o protocolo.  

Entre os pacientes que fizeram uso do protocolo LLA 93 e encontravam-se vivos 

no fim do período analisado (n=160), 17 tiveram um tempo de seguimento igual ou inferior 

05 meses, tempo necessário para concluir as fases de indução do tratamento, 76 > 05 meses e 

< 2,5 anos e 67 ≥ 2,5 anos. Entre os pacientes que foram acompanhados por um tempo 

suficiente para finalizar o protocolo, 11 ainda encontravam-se em tratamento e três desses 

eram possivelmente decorrentes de recidiva, visto que havia se passado no mínimo 02 anos 

após a conclusão do primeiro tratamento, ou 03 a 04 anos após a admissão ao serviço. 

A frequência relativa dos óbitos por fase de tratamento e grupo de risco dos 

pacientes com LLA em uso do protocolo LLA 93 está descrita nas Figuras 9, 10 e 11.  

Conforme mostrado na Tabela 13, 82,8% (72) dos pacientes com LLA que foram a óbito 

durante o período revisado (n=87) utilizaram o protocolo LLA 93. Nas Figuras 9 e 10 

observamos que a maioria destes pacientes era considerada de alto risco (56,94%) e faleceu 

durante a fase de indução do tratamento (36,11%).  
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FIGURA 10 – Frequência de óbitos de acordo com a classificação de 
risco do protocolo LLA 93 – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 9– Frequência de óbitos por fase tratamento do protocolo LLA 93 – 
HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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Ao analisarmos a associação entre os grupos de risco e a fase do tratamento em 

que o óbito ocorreu, observamos que 39,28% dos pacientes de baixo risco (n=28) faleceram 

durante a fase de manutenção, enquanto que 48,78% dos pacientes de alto risco (n=41) 

faleceram no período dos 43 dias da fase de indução. Dos sete pacientes que faleceram após o 

término do protocolo, cinco eram classificados como de baixo risco. Dois pacientes que 

faleceram nas fases de intensificação e de manutenção não tinham o prognóstico informado e 

apenas um paciente foi classificado como risco intermediário e faleceu durante a fase de 

manutenção. 
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O tempo de seguimento mínimo dos pacientes com LNH que foram a óbito 

durante o período revisado e utilizaram o protocolo LNH 95 (n=29) foi de 05 dias e máximo 

de 349 dias (11,6 meses) com mediana igual a 77. Todos foram acompanhados por um 

período de tempo superior a 04 meses de terapia, tempo suficiente para a conclusão da terapia 

da maioria dos grupos de risco, com exceção dos Linfomas de células T com alto risco de 

recaída, cujo tratamento dura cerca de dois anos. Cinco pacientes (17,24% de 29) foram a 

FIGURA 11 – Frequência de óbitos de acordo com a classificação de risco e fase 
de tratamento do protocolo LLA 93 – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
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óbito de 04 a 08 meses após o fim da terapia. O tempo médio de duração da terapia foi de 80 

dias (mínimo=2 e máximo=338). 

A frequência relativa dos óbitos entre os pacientes com LNH em uso do protocolo 

LNH 95 (modificado) conforme a classificação de risco está descrita nas Figuras 12 e 13.   

Dos 36 pacientes com LNH que foram a óbito, 80,6% (29) utilizaram o protocolo 

LNH 95 (modificado) (Tabela 13). Destes últimos, quatro não foram analisados porque o 

grupo de risco não estava identificado no prontuário e o esquema terapêutico aplicado é 

diferente para cada grupo de risco.  Assim, apenas 25 casos foram analisados, sendo que, 15 

foram classificados como de alto risco de células B com risco intermediário para recaída 

(RIR), 09 de alto risco células B com alto risco para recaída (ARR) e 01 foi considerado de 

alto risco oriundo de células T (ART), o qual foi a óbito durante a fase de reindução. 

 

4,00%

96,00%

Linfoma de alto risco (Células T)

Linfoma de alto risco (Células B)

 
 

FIGURA 12 – Frequência de óbitos por grupo de risco entre os pacientes 
tratados com o protocolo LNH 95 modificado – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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37,50%

Risco intermediário para recaída (Células B)

Alto risco para recaída (Células B)

 
 

 

A frequência relativa dos óbitos entre os pacientes com LNH em uso do protocolo 

LNH 95 modificado conforme as fases do tratamento está descrita nas Figuras 14 e 15. Oito 

pacientes (53,31% de 15) com Linfoma de células B com RIR foram a óbito entre os dias 8 e 

35 (Ciclo A) do tratamento. Três (33,34% de 09) pacientes com ARR foram a óbito durante a 

fase de citorredução ou COP, dois (02) durante o uso do Ciclo D e dois (02) na fase de 

acompanhamento ambulatorial, após o término do protocolo terapêutico.    

13,34%
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6,67% 6,67%

20,01%
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FIGURA 13 – Frequência de óbitos entre os pacientes com linfomas de alto 
risco (Células B) tratados com o protocolo LNH 95 modificado – HIAS, 
Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 

FIGURA 14 – Frequência de óbitos entre os pacientes com linfomas de risco 
intermediário para recaída (Células B) por fase de tratamento, conforme o 
protocolo LNH 95 (modificado) – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
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Entre os pacientes com LNH e uso do protocolo LNH 95 que permaneceram vivos 

(n=30) até o fim do período analisado, excluindo-se um caso de abandono, o tempo mínimo 

de seguimento (admissão ao fim do período revisado) foi de 3,5 meses e máximo de 04 anos e 

nove meses. Seis pacientes encontravam-se em tratamento e, dentre esses, 05 (cinco) 

provavelmente em decorrência de recidivas, visto que haviam concluído o tratamento há, no 

mínimo, seis meses e não eram casos de Linfomas de células T com alto risco para recaída, 

cujo tempo de tratamento é 02 anos.  

A Tabela 14 apresenta a prevalência de desnutrição na população analisada 

considerando como ponto de corte para a desnutrição o valor do escore Z = - 2 desvio-padrão 

(DP) e conforme os índices peso/estatura (P/E), peso/idade (P/I) e estatura/idade (E/I). 

Observa-se na população geral a predominância de pacientes com déficit nutricional em 

relação ao índice peso/estatura (9,3%), o que implica em uma recente ou continuada perda 

severa do peso habitual (desnutrição aguda). Os pacientes com Linfoma não-Hodgkin (LNH) 

apresentaram uma maior prevalência de déficit antropométrico em relação aos três índices 

quando comparados aos pacientes com Leucemia Linfocítica Aguda (LLA). A desnutrição 

aguda, caracterizada através do índice P/E, foi prevalente (8,4%) entre os pacientes com LLA, 

enquanto que o índice E/I indicou maior prevalência (15,9%) de desnutrição crônica entre os 

pacientes com LNH. 

Um total de 03 pacientes com LLA foram retirados dos cálculos de avaliação 

nutricional por incoerência dos dados registrados. Não puderam ser avaliados em relação ao 

33,34% 

11,11%
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22,22%
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FIGURA 15 – Frequência de óbitos entre os pacientes com linfomas de alto 
risco para recaída (Células B) por fase de tratamento, conforme o protocolo 
LNH 95 (modificado) – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 



70 
 

 

índice P/E, um total de 59 (23,2% de 254) pacientes com LLA e 12 (16,9% de 71) com LNH 

por encontrarem-se fora dos limites de cálculo do programa (homens até 11,5 anos e 145 cm; 

mulheres até 10 anos e 137 cm e crianças com menos que 49 cm). Além disso, mais dois (02) 

pacientes com LNH e 01 com LLA não foram analisados em relação ao índice P/E por causa 

de um provável erro no registro da altura. 01 paciente com LLA não foi avaliado em relação 

ao índice P/I devido à incoerência no registro da idade. Em relação ao índice E/I, 02 pacientes 

com LNH e 02 com LLA foram retirados da análise por causa de um provável erro no registro 

da idade. 

 
TABELA 14 – Prevalência de desnutrição em pacientes com LLA e LNH segundo o escore Z 
dos índices antropométricos (peso/estatura, peso/idade e estatura/idade) – HIAS, Fortaleza-
CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 
 

Diagnóstico 

Escore Z < - 2 DP 

P/E 
   n              % 

P/I 
   n              % 

E/I 
    n                    % 

LLA 16 8,4 (n=191) 15 6,0 (n=250) 14 5,6  (n=249) 

LNH 07 12,3 (n=57) 10 14,1 (n=71) 11 15,9 (n=69) 

Total 23 9,3  (n=248) 25 7,8   (n=321) 25 7,9  (n=318) 

LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; P/E = peso por estatura; P/I = 
peso por idade; E/I = estatura por idade; DP = desvio-padrão; n= nº de casos     
 

A Tabela 15 mostra a frequência de óbitos entre os pacientes desnutridos (escore 

Z < - 2 DP) portadores de LLA e LNH por índice antropométrico. Houve predominância de 

óbitos entre os pacientes portadores de LLA com déficit no índice peso/idade. No caso de 

LNH, a predominância de óbitos ficou por conta dos pacientes desnutridos em relação ao 

índice estatura/idade.  
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TABELA 15 – Frequência de óbitos entre os pacientes desnutridos portadores de LLA e LNH 
por índice antropométrico – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
  
 

Diagnóstico 

Evolução da 

doença 

Escore Z < - 2 DP 

P/E 
   n         % 

P/I 
   n       % 

E/I 
    n      % 

LLA Óbito 08 50,0 09 60,0 05 35,7 

 Não óbito 08 50,0 06 40,0 09 64,3 

 Total 16 100,0 15 100,0 14 100,0 

LNH Óbito 04 57,1 05 50,0 09 81,8 

 Não óbito 03 42,9 05 50,0 02 18,2 

 Total 07 100,0 10 100,0 11 100,0 

LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; P/E = peso por estatura; P/I = 
peso por idade; E/I = estatura por idade; DP = desvio-padrão; n= nº de casos          
   

O Quadro 2 descreve o tempo de sobrevida dos pacientes com LLA que evoluíram 

a óbito em função do estado nutricional. A média do tempo de sobrevida desses pacientes 

ficou por volta de 234 dias para qualquer um dos índices antropométricos, independente do 

estado nutricional. Somente os pacientes desnutridos em relação ao índice P/E apresentaram 

uma diferença maior entre os tempos de sobrevida, sendo 140 dias para os desnutridos e 231 

para aqueles bem nutridos ou eutróficos.  
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Escore Z  
P / I 

n 
casos Média ep IC com 95% de 

Confiança Med ep IC com 95% de 
Confiança 

   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2 dp 76 253,474 48,196 159,009 347,938 52,000 12,532 27,438 76,562

 < - 2 dp 9 126,556 56,487 15,841 237,271 58,000 16,398 25,860 90,140

Total 85 240,035 43,643 154,495 325,576 54,000 10,749 32,931 75,069
 

Escore Z 
E /I 

n 
casos Média ep IC com 95% de 

Confiança Med ep IC com 95% de 
Confiança 

   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2 dp 79 250,557 46,558 159,303 341,811 54,000 10,856 32,723 75,277

 < - 2 dp 5 117,600 74,464 0,000 263,549 58,000 36,150 0,000 128,853

Total 84 242,643 44,087 156,232 329,053 54,000 10,079 34,246 73,754

Escore Z  
P / E  

 n 
casos Média ep IC com 95% de 

Confiança Med ep IC com 95% de 
Confiança 

   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2 dp 53 231,679 53,772 126,285 337,073 49,000 13,518 22,505 75,495

 < - 2 dp 8 140,500 75,441 0,000 288,365 10,000 36,770 0,000 82,068

Total 61 219,721 47,751 126,129 313,313 49,000 13,945 21,668 76,332

Med = mediana; ep= erro padrão; IC = intervalo de confiança; LI = limite inferior; LS = limite 

superior. 

 

As curvas de sobrevida dos pacientes com LLA que evoluíram a óbito durante o 

período revisado segundo o estado nutricional, estão dispostas nas Figuras 16, 17 e 18. 

Nenhuma relação estatisticamente significativa foi observada entre o tempo de sobrevida do 

paciente desnutrido e do paciente eutrófico, conforme os índices antropométricos peso/idade, 

estatura/idade e peso/estatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Valores descritivos do tempo de sobrevida dos pacientes com Leucemia 
Linfocítica Aguda que foram a óbito, segundo o estado nutricional avaliado com base nos 
índices antropométricos peso/idade, estatura/idade e peso/estatura – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 



73 
 

 

FIGURA 16– Curva de sobrevida dos pacientes com Leucemia Linfocítica 
Aguda que foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice 
peso/idade – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 

FIGURA 17 – Curva de sobrevida dos pacientes com Leucemia Linfocítica 
Aguda que foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice 
estatura/idade – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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FIGURA 18 – Curva de sobrevida dos pacientes com Leucemia Linfocítica 
Aguda que foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice 
peso/estatura – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 3 descreve o tempo de sobrevida dos pacientes com LNH que 

evoluíram a óbito em função do estado nutricional. A média do tempo de sobrevida dos 

pacientes analisados em relação aos índices antropométricos P/I, E/I e P/E ficou por volta de 

30 dias, independente do estado nutricional. Em relação ao índice P/E, os pacientes 

desnutridos apresentaram um tempo de sobrevida maior, mas devemos considerar o pequeno 

número da amostra.  
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Escore Z 
P / I 

n  
casos Média ep IC com 95% de 

Confiança Med ep IC com 95% de 
Confiança 

   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2  29 90,862 20,337 51,001 130,723 43,000 31,395 0,000 104,534

 <  - 2  4 27,000 20,732 0,000 67,636 7,000 4,000 0,000 14,840

Total 33 83,121 18,344 47,167 119,075 37,000 23,542 0,000 83,142
      
Escore Z 

E /I 
n  

casos Média ep IC com 95% de 
Confiança Med ep IC com 95% de 

Confiança 
   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2 dp 24 93,125 22,677 48,678 137,572 43,000 25,107 0,000 92,210

 <  - 2 dp 9 56,444 29,501 0,000 114,267 13,000 4,472 4,235 21,765

Total 33 83,121 18,344 47,167 119,075 37,000 23,542 0,000 83,142
      
Escore Z 

P / E  
n 

casos Média ep IC com 95% de 
Confiança Med ep IC com 95% de 

Confiança 
   LI LS   LI LS 
 ≥ - 2 dp 26 73,192 20,781 32,462 113,923 14,000 5,099 4,006 23,994

 <  - 2 dp 3 114,000 72,959 0,000 256,999 89,000 71,035 0,000 228,229

Total 29 77,414 19,762 38,680 116,147 16,000 6,279 3,693 28,307

  Med = Mediana; ep= erro padrão; IC = intervalo de confiança; LI = limite inferior; LS  =  limite  

  superior. 

 

As curvas de sobrevida dos pacientes com LNH que evoluíram a óbito durante o 

período revisado em função do estado nutricional estão dispostas nas Figuras 19, 20 e 21. Em 

nenhum dos casos observa-se diferença estatística significativa entre o tempo de sobrevida e o 

estado nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Valores descritivos do tempo de sobrevida dos pacientes com Linfoma não-
Hodgkin que foram a óbito, segundo o estado nutricional avaliado conforme os índices 
antropométricos peso/idade, estatura/idade e peso/estatura – HIAS, Fortaleza-CE, 
janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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FIGURA 19 – Curva de sobrevida dos pacientes com Linfoma não-Hodgkin que 
foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice peso/idade – HIAS, 
Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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FIGURA 20 – Curva de sobrevida dos pacientes com Linfoma não-Hodgkin que 
foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice estatura/idade – 
HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 
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FIGURA 21 – Curva de sobrevida dos pacientes com Linfoma não-Hodgkin que 
foram a óbito, segundo o estado nutricional conforme o índice peso/estatura – 
HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a dezembro/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média do escore Z para a relação peso/estatura dos pacientes com LLA foi de    

-0,02  ± 1,51, com mediana igual a -0,07. Em relação aos pacientes com LNH, a média foi de 

-0,15 ± 1,63, com mediana igual a -0,09 (Tabela 16). Ambos os grupos podem ser, portanto, 

considerados eutróficos (escore Z ≥ - 2 DP) em relação ao índice P/E. 
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TABELA 16 – Valores descritivos do escore Z para a relação peso/estatura dos pacientes 
com LLA e LNH em função do estado nutricional – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Diagnóstico Escore Z 
(P/E) n Média DP Mínimo Mediana Máximo 

 < - 2 DP 16 -2,52 0,45 -3,80 -2,33 -2,12 

LLA        

 ≥ - 2 DP 175 0,19 1,36 -1,94 0,07 4,91 

Total  191 -0,02 1,51 -3,80 -0,07 4,91 

 < - 2 DP 07 -2,74 0,73 -4,15 -2,60 -2,01 

LNH        

 ≥ - 2 DP 50 0,22 1,37 -1,87 0,14 4,65 

Total 57 -0,15 1,63 -4,15 -0,11 4,65 
LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; P/E = peso por estatura; n = nº de 
casos; DP = desvio-padrão     

 

Para a relação peso/idade a média do escore Z para os pacientes com LLA foi de 

0,00 ± 1,54, com mediana igual a -0,08, e para os pacientes com LNH foi de -0,58 ± 1,28, 

com mediana igual a -0,43 (Tabela 17). Considerando o ponto de corte para desnutrição em – 

2 DP, ambos os grupos podem ser considerados eutróficos. 

 

TABELA 17 – Valores descritivos do escore Z para a relação peso/idade dos pacientes com 
LLA e LNH em função do estado nutricional – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Diagnóstico Escore Z 
(P/I) n Média DP Mínimo Mediana Máximo 

 < - 2 DP 15 -2,24 0,71 -4,62 -2,43 -2,07 

LLA        

 ≥ - 2 DP 235 0,17 1,42 -1,98 0,02 5,25 

Total  250 0,00 1,54 -4,62 -0,08 5,25 

 < - 2 DP 10 -2,48 0,50 -3,79 -2,41 -2,09 

LNH        

 ≥ - 2 DP 61 -0,26 1,08 -1,98 -0,37 3,94 

Total 71 -0,58 1,28 -3,79 -0,43 3,94 
LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; P/I = peso por idade; n= nº de 
casos; DP = desvio-padrão     
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Considerando o índice estatura/idade, a média do escore Z para pacientes com 

LLA foi de 0,06 ± 1,55, e mediana igual a -0,11. Para os pacientes com LNH a média foi de   

-0,56 ± 1,54 e mediana igual a -0,40 (Tabela 18). De uma forma geral, observa-se que a 

população estudada encontra-se dentro do padrão de normalidade do estado nutricional 

(escore Z entre – 2 e + 2 DP). 

 

TABELA 18 – Valores descritivos do escore Z para a relação estatura/idade dos pacientes 
com LLA e LNH em função do estado nutricional – HIAS, Fortaleza-CE, janeiro/2001 a 
dezembro/2005. 
 

Diagnóstico Escore Z 
(E/I) n Média DP Mínimo Mediana Máximo 

 < - 2 DP 14 -2,66 0,65 -4,55 -2,51 -2,05 

LLA        

 ≥ - 2 DP 235 0,22 1,44 -1,98 0,01 5,99 

Total  249 0,06 1,55 -4,55 -0,11 5,99 

 < - 2 DP 11 -2,98 1,19 -6,50 -2,63 -2,23 

LNH        

 ≥ - 2 DP 58 -0,10 1,11 -1,95 -0,17 2,61 

Total 69 -0,56 1,54 -6,50 -0,42 2,61 
LLA = Leucemia Linfocítica Aguda; LNH = Linfoma não-Hodgkin; E/I = estatura por idade; n= nº de 
casos; DP = desvio-padrão     
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6 DISCUSSÃO 

 

A Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) ocupou o primeiro lugar entre os casos de 

câncer infantil registrados no Hospital Infantil Albert Sabin entre janeiro de 2001 e dezembro 

de 2005. Esse dado é condizente com os dados da Fundação Oncocentro de São Paulo 

(FOSP), a qual informa que no período de 2000 a 2002 foram registrados nas 63 instituições 

cadastradas junto à FOSP um total de 3173 casos novos de tumores infantis, sendo que as 

leucemias ocuparam o primeiro lugar com 28,6% dos casos e os linfomas o segundo com 

17,2% (FOSP, 2004). Braga (2002) cita que em Goiânia, no período de 1989 a 1996, as 

neoplasias mais comuns foram as leucemias, concentrando 27% de todos os tumores infantis, 

e que a frequência de LLA entre as leucemias foi de 66%. 

No estudo supracitado, observou-se declínio, com significância estatística, nas 

taxas de incidência de todos os tumores em crianças de 0 a 4 anos e dentre aquelas com idade 

entre 10 e 14 anos. Entretanto, os coeficientes se mantiveram estáveis na análise conjunta para 

todas as faixas etárias (BRAGA, 2002). No nosso estudo a incidência de LLA apresentou 

certa estabilidade no decorrer dos anos analisados, porém o LNH apresentou incidência 

variável, sendo crescente entre os anos de 2002 a 2005. 

Quanto à procedência, no nosso estudo observou-se que a maioria dos pacientes 

(56,9%) era proveniente da capital e região metropolitana, o que difere de estudos realizados 

em algumas unidades daquele hospital onde a maioria dos pacientes admitidos era 

proveniente do interior do estado (SANTOS, 2002; OLIVEIRA, 2004), mas isso poderia ser 

justificado pela dificuldade de acesso ao atendimento médico na capital, ou mesmo a 

possíveis falhas no diagnóstico das doenças, decorrentes das precárias condições da 

assistência médica no interior.  

Com relação à frequência por sexo (masculino) e faixa etária (02 a 06 anos), os 

nossos resultados foram semelhantes aos descritos em alguns estudos nacionais (ALVIM et 

al., 1996; LPCC, 2000; SILVA et al., 2002; CORNACCHIONI et al., 2004) e internacionais 

(RIES et al., 1999; SCHILLINGER et al., 1999; FISHER, 2004), onde se observou a 

predominância do câncer infantil no sexo masculino e em menores de 05 anos de idade. 

A predominância de pacientes considerados de cor não-branca difere de outros 

estudos brasileiros (SILVA et al., 2002; CORNACCHIONI et al., 2004) e internacionais (PUI 

et al., 2003), o que poderia ser justificado pelas particularidades regionais visto que, de 

acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado no 
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ano 2000, a população negra destacou-se nas regiões Norte e Nordeste com participação 

superior a 65% (BRASIL, 2007).  

Os dados deste estudo mostram que a maioria dos pacientes com LNH foi 

classificada no grupo de alto risco (77,5%). Quando esse índice foi correlacionado com os 

casos de LLA apresentou uma diferença estatisticamente significativa (p < 0,001). A 

existência de diferentes subtipos histológicos e apresentações clínicas (BIGNI, 2005), a 

grande semelhança do Linfoma linfoblástico com a Leucemia linfoblástica, sendo distinguível 

principalmente pela presença de infiltração medular por células leucêmicas em quantidade < 

25% (PIZZO; POPLACK, 1989) pode ser um fator que dificultam o diagnóstico precoce do 

LNH e leva à detecção da doença em estágios avançados. Este fato é confirmado neste estudo 

pelo maior tempo decorrido desde a admissão até o início da terapia nos casos de LNH (média 

de 28,57 ± 6,11 dias) quando comparado aos de LLA (4,85 ± 1,0) e a frequência de óbitos 

entre os pacientes com LNH, que também foi maior e apresentou diferença estatística 

significativa (p = 0,012). Além disso, o paciente com LNH evoluiu a óbito em um período de 

tempo mais curto do que o portador de LLA. 

Segundo a literatura, a tríade febre, palidez (considerado neste trabalho como 

anemia) e hemorragia é bastante frequente entre as manifestações clínicas da LLA, bem como 

o aumento dos linfonodos e/ou dor abdominal nos casos de LNH, mas a sintomatologia 

geralmente está mais associada aos órgãos envolvidos (SNC, testículos, ossos, mediastino) ou 

ao tipo histológico do tumor (KOWALSKY et al., 1996). Em nosso estudo, as manifestações 

clínicas mais frequentes entre os pacientes com LLA foram: febre (80,2%), anemia (60,5%), 

emagrecimento (35,2%) e cansaço (25,7%). A febre, a anemia e o cansaço apresentaram uma 

diferença estatisticamente significativa em relação aos mesmos sintomas nos pacientes com 

LNH. A presença de sangramentos, dor óssea e hepatoesplenomegalia, não apresentaram a 

relevância clínica descrita em outros estudos (RODRIGUES, 2002; REGO et al., 2003; 

BUSATO et al., 2003). 

Além da febre e anemia, presença comum nas neoplasias hematológicas, os 

pacientes com LNH apresentaram maior prevalência de dor abdominal e massa tumoral 

palpável em relação aos pacientes com LLA e estes dados diferiram significativamente (p< 

0,05). Essa diferença é condizente com o quadro clínico da patologia que varia em função do 

local de acometimento e classificação histológica do tumor. Segundo o Protocolo LNH 2000 

do Grupo Cooperativo Brasileiro para Tratamento do Linfoma não-Hodgkin na Infância, na 

região nordeste do Brasil ocorre um predomínio do Linfoma de Burkitt, cuja manifestação 

clínica mais frequente é o acometimento abdominal seguida pelo surgimento de uma massa 
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tumoral de crescimento rápido (KOWALSKY et al., 1996). O envolvimento da medula óssea, 

linfonodos e mediastino é mais comum nos casos de Linfomas linfoblásticos (PIZZO; 

POPLACK, 1989).  

No presente estudo o tempo médio de duração das queixas foi de 3,9 meses e 

mediana de 3,0 meses. De forma similar, Rodrigues (2002) encontrou em um estudo realizado 

com pacientes entre 0 e 18 anos com diagnóstico de neoplasia maligna, admitidos no Hospital 

do Câncer de São Paulo de 1991 a 2002, um tempo médio de duração da queixa variando de 1 

dia a 144 meses, média de 4,6 e mediana de 2,0 meses. O autor observou também que o 

melhor nível escolar da mãe reduziu o tempo de queixa entre os portadores de LLA e que o 

encaminhamento do paciente a um Centro de Referência reduziu esse tempo entre os 

portadores de LNH e sugere haver necessidade de campanhas de esclarecimento sobre os 

sinais do câncer infantil entre a população leiga e os profissionais de saúde, considerando que 

o diagnóstico precoce e a escolha do tratamento adequado resultam em maiores índices de 

cura do câncer. 

Ao estabelecermos a correlação entre as manifestações clínicas iniciais e a 

evolução do paciente a óbito, encontramos uma diferença estatística significativa entre os 

pacientes que apresentavam febre, cansaço e vômito e foram a óbito em relação aos que não 

foram a óbito. O cansaço e a febre estão relacionados à depressão da função medular normal, 

onde se observa a redução das células da série vermelha e falência da série branca com 

redução dos leucócitos normais e consequentemente a ocorrência de infecções (LOPES; 

MENDES, 2000; MEDEIROS et al., 2004).  

Conforme citado anteriormente, a presença de vômitos, náusea e outros sintomas 

gastrointestinais reduzem o aporte e a absorção de nutrientes pelo organismo tornando-o mais 

susceptível a infecções (GARÓFOLO et al., 2002), podendo também estar relacionado a 

infiltrações no SNC. Sabendo que a presença desses sintomas pode estar associada à 

ocorrência de infecções e estas podem indicar um prognóstico desfavorável à evolução do 

tratamento, medidas de suporte como antibioticoprofilaxia podem ser adotadas com maior 

precocidade favorecendo o desfecho.  

A utilização de protocolos terapêuticos nacionais por várias instituições brasileiras 

é um fator importante que auxilia na comparação dos estudos epidemiológicos e permite 

avaliar a influência das disparidades regionais relacionadas à raça, status socioeconômico e 

meio ambiente sobre o desfecho dos tratamentos.  

A unidade hospitalar analisada nesse estudo utilizou primordialmente os 

protocolos nacionais LLA 93, que sugere um índice de resposta em torno de 70% para todos 
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os grupos de risco, e o LNH 95 (índice de resposta de até 100% para os grupos de baixo de 

risco e de 60 a 95% para os de alto risco).  

Analisando a influência do protocolo utilizado sobre os óbitos, encontramos uma 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,02) entre os pacientes que utilizaram o LLA 93 

(modificado) e não foram a óbito (69%) e aqueles que foram a óbito (31%). Neste caso, o 

índice de resposta ao tratamento foi condizente com o sugerido pelo protocolo original (70%).  

Considerando que a maioria dos pacientes com LNH pertencia ao grupo de alto 

risco, o índice de resposta ao tratamento (50,8%) com o protocolo LNH 95 (modificado) ficou 

abaixo do índice sugerido pelo protocolo original.  

Isso reforça a necessidade de estudos epidemiológicos regionais e locais que 

permitam conhecer melhor o perfil desses pacientes, facilitem o diagnóstico precoce e a 

escolha do tratamento e de maior suporte técnico e financeiro para a aplicação do mesmo. 

Correlacionando o prognóstico do paciente com desfecho do tratamento, 

independente da patologia, verifica-se que o percentual de óbitos no grupo de alto risco foi 

maior em relação aos de risco baixo ou intermediário, resultado condizente com o que 

descreve a literatura, onde o percentual de óbito é maior nos grupos de risco de pior 

prognóstico (ALVIM et al., 1996; FERNANDES, 1996; SILVA et al., 2002). Porém, 

devemos considerar o curto tempo de seguimento dos pacientes admitidos em 2005, onde um 

total de 28 (45,2% de 62) pacientes foi acompanhado por um período inferior ao tempo médio 

entre a admissão e o óbito desta população (07 meses).  

Diferença estatística significativa foi observada ao associarmos cor da pele com 

prognóstico, sendo que a cor da pele considerada não branca apresentou maior probabilidade 

de prognóstico de alto risco (p = 0,035) e uma tendência à associação com a evolução do 

tratamento a óbito (p = 0,053), em relação à cor branca.  Porém, a baixa homogeneidade da 

amostra populacional quanto à cor da pele (> 70% de cor não branca) pode ter interferido 

neste resultado.  

A literatura é rica na citação da possível influência da raça ou cor da pele sobre os 

resultados da terapia para LLA, mas os resultados são contraditórios. Pui et al. (2003), 

realizaram uma pesquisa no Saint Jude Children’s Research Hospital de Memphis , de 

dezembro/1991 a julho/1998, com 412 crianças e adolescentes com LLA (68 de cor preta, 338 

branca e 06 de outras raças) submetidas às mesmas condições de tratamento e concluíram que 

crianças de cor preta podem esperar a mesma elevada taxa de cura obtida em crianças brancas 

se tiver igual acesso a terapia antileucêmica efetiva (PUI et al., 2003).  
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Contrariamente ao estudo anterior, Kadan-Lottick et al. (2003), em um estudo 

envolvendo 4952 indivíduos com LLA e idade menor que 20 anos, concluíram que crianças 

pretas, hispânicas e americanas têm pior probabilidade de sobrevida com relação a crianças 

brancas ou asiáticas, mas este resultado só foi evidente em crianças diagnosticadas entre a 

idade de 1 a 9 anos e pode estar influenciado pela baixa frequência da população de cor preta 

(7,2%), pelos diferentes tratamentos aplicados e por fatores biológicos e sociais.  

Em relação aos pacientes com LNH, não foi localizado nenhum estudo mostrando 

a influência da cor da pele sobre o prognóstico e desfecho do tratamento. A histologia do 

tumor, o estadiamento, o tratamento realizado, o estado nutricional e a idade são os fatores 

prognósticos mais citados na literatura. Sendo que, a importância prognóstica da idade não 

está claramente estabelecida por causa da escassez de trabalhos envolvendo crianças menores 

de 2 ou até 3 anos (ALVIM et al., 1996). 

Os resultados da avaliação dos óbitos de pacientes com LLA que utilizaram o 

protocolo LLA 93 (modificado), maior percentual de óbitos entre os pacientes de alto risco e 

na fase de indução da remissão, são justificáveis, mas diferem parcialmente do resultado, por 

exemplo, do protocolo LLA 85, onde o maior número de óbitos (12,3%) ocorreu na fase de 

manutenção, possivelmente relacionado aos pulsos com doses elevadas de corticóides nos 

grupos de risco baixo e intermediário e a mais intensa neutropenia/imunosupressão estimulada 

no grupo de alto risco (BRANDALISE et al., 1993).  

Rego et al. (2003), em um estudo realizado em Teresina/Piauí com 230 pacientes 

(77% menores de 18 anos) com LLA, obteve 11% de taxa de mortalidade na fase de indução e 

considerou elevada, embora a mortalidade durante a fase de manutenção tenha sido maior. Os 

autores relacionaram essa mortalidade à alta frequência de febre e infecção observada nestes 

pacientes no momento do diagnóstico.  

No nosso estudo a taxa de mortalidade durante a indução foi de 11,2% (26 de 

232). Em relação ao grupo de risco, a literatura é unânime em afirmar que este é um fator 

prognóstico desfavorável para a evolução do tratamento, tanto em decorrência das 

deficiências geradas pela patologia quanto da necessidade de um tratamento mais agressivo. 

O esquema terapêutico para obtenção da remissão clínica completa (RCC) em 

pacientes de alto risco inclui: citarabina em doses intermediárias (1,5 g/m2/dia) associada a 

vincristina, daunoblastina, asparaginase e corticóides. A hipoplasia severa da medula óssea 

obtida pode levar a quadros de infecção resultante da granulocitopenia, hemorragia devido à 

trombocitopenia, além de dano renal e hepático. As infecções detectadas no momento do 

diagnóstico ou adquiridas na fase de indução, associadas à baixa capacidade de resposta 
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imunológica do paciente de alto risco, pode ser a principal causa do número elevado de óbitos 

nesta fase podendo, no entanto, ser reduzido através de medidas de suporte como, por 

exemplo, o uso de antibióticos, transfusão de sangue e nutrição suplementar (BUSATO et al., 

2003). Ainda de acordo com Busato et al. (2003), 95% das crianças com LLA entram em 

remissão após um mês de tratamento com esse esquema.  

Elevado percentual de óbitos na fase de intensificação também foi observado em 

todos os grupos de risco podendo estar relacionado à toxicidade relativa à terapia com altas 

doses de metotrexate (2 g/m2/dia). A eficácia do uso de MTX em altas doses (HDMTX), 

principalmente em pacientes com LLA, tem sido comprovada em vários estudos 

(ABROMOWITCH et al., 1988; TREON; CHABNER, 1996; MILLOT et al., 2001), porém o 

seu uso deve ser acompanhado por rigorosas medidas de suporte (hiperhidratação, 

alcalinização urinária, avaliação das funções hepáticas e renais, monitoramento do nível 

sérico e adequado resgate com ácido folínico) para que seja obtido o máximo de eficácia com 

um mínimo de prejuízo na qualidade de vida do paciente decorrente do seu elevado grau de 

toxicidade.  

Um estudo realizado por Von Hoff et al. (1977) registrou 6% de incidência de 

óbito relacionada ao fármaco em uma população de 498 pacientes tratados com HDMTX. 

Destes óbitos, 80% foram atribuídos à mielosupressão severa, resultando em sepse ou 

hemorragia, e 20% à falência renal. Treon e Chabner (1996) citam em seu artigo que 

pacientes jovens apresentam toxicidade moderada e tolerável quando tratadas com HDMTX, 

ao contrário dos pacientes idosos. 

A ocorrência de maior frequência de óbitos (39,28%) na fase  de manutenção do 

tratamento de pacientes classificados como de baixo risco e após o fim do protocolo (17,85%) 

merece uma atenção especial, em virtude de que esses pacientes recebem uma terapia menos 

intensiva durante todas as fases do tratamento e particularmente nesta fase, onde é constituída 

basicamente por 6-mercaptopurina (6-MP) via oral e MTX intramuscular, o que reduz boa 

parte das complicações decorrentes da toxicidade. Teoricamente esses pacientes também 

apresentam melhores condições de resposta à indução da remissão e, portanto, espera-se que 

obtenha uma boa evolução. 

As possíveis causas para a recidiva durante a fase de manutenção, conforme 

citado por Benigna (1995), são a resistência às drogas e o efeito subótimo da quimioterapia 

devido à exposição sistêmica inadequada ou falta de adesão ao tratamento.  

Alguns trabalhos chamam a atenção para as variações interindividuais no 

metabolismo da 6-MP e sugerem que crianças recebendo doses aparentemente semelhantes, 



86 
 

 

quando calculadas de acordo com a superfície corporal, podem estar expostas sistemicamente 

a quantidades substancialmente diferentes do fármaco e estarem mais sujeitas a recidivas 

medulares (LAFOLIE et al., 1986; KOREN et al., 1990).  

De forma semelhante a 6-MP, o MTX tem sido relacionado a grandes variações 

no metabolismo interindividual ou intraindividual do mesmo, resultando em concentrações 

séricas mais elevadas e tóxicas ou mais baixas e ineficazes (BENIGNA, 1995). Diante disso, 

sugere-se que o perfil farmacocinético da cada criança deveria ser estudado no início do 

tratamento ou durante cada fase para se alcançar exposição sistêmica adequada.  

A importância da adesão ao tratamento como fator prognóstico para o desfecho 

dos tratamentos tem sido bastante estudada nas últimas décadas (TEBBI et al., 1986; SMITH 

et al., 1979; BENIGNA, 1995) e a maior frequência de óbitos pós-remissão entre os pacientes 

de baixo risco deste estudo pode estar relacionada a falhas na adesão visto que, crianças 

portadoras desta neoplasia, ao alcançarem a remissão, tornam-se praticamente assintomáticas, 

mas necessitam continuar sob tratamento prolongado e complexo.  

Diante deste quadro, pode haver uma minimização da importância da 

continuidade do tratamento por parte dos familiares ou do próprio paciente, assim como, 

diante de um bom prognóstico, pode haver descuido do profissional médico em estar atento 

aos indícios de falhas na adesão, resultando em recidivas, as quais, quando ocorrem na fase de 

manutenção, apresentam prognóstico precário, com poucas chances de uma segunda remissão 

em longo prazo (BUSATO et al., 2003). 

Poucos estudos analisam a relação entre os óbitos e a quimioterapia aplicada nos 

casos de LNH, principalmente em crianças, o que dificulta a análise dos resultados. Juntem-se 

a isso, as limitações deste estudo referentes ao número relativamente pequeno da amostra 

(n=60) e as dificuldades próprias de um estudo retrospectivo com base nas informações 

registradas em prontuários.  

Dos 29 casos de óbitos ocorridos entre os pacientes que fizeram uso do protocolo 

LNH 95 (modificado), quatro (04) não puderam ser analisados por não conterem no 

prontuário informações claras quanto ao grupo de risco e terapêutica aplicada. Porém, 

algumas hipóteses podem ser levantadas quanto à frequência elevada de óbitos (53,31% de 

15) durante o Ciclo A do tratamento dos Linfomas de células B com risco intermediário para 

recaída (RIR) se observarmos que foram administradas doses menores de MTX (máximo de 2 

g/m2) do que aquela preconizada pelo protocolo LNH 95 original (5 g/m2), podendo este fato 

ter influenciado desfavoravelmente na evolução desses pacientes, conforme discutido 

anteriormente, sem descartar outros possíveis fatores prognósticos. No Ciclo C a dose 
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preconizada pelo protocolo é de 8 g/m2 para os casos de alto risco e risco intermediário de 

células B, o que mais uma vez difere da dose máxima utilizada na instituição devido à 

ausência de um acompanhamento individual da farmacocinética do metotrexate. 

Resultados parciais do protocolo LNH 95, analisados em 1998, indica que 72% 

dos pacientes com Linfoma de células B com RIR atingiram a remissão clínica completa 

(LNH, 2000). No nosso estudo não temos dados suficientes para saber quantos pacientes 

obtiveram RCC durante o tratamento, mas podemos afirmar que 24 pacientes (40% de 60) 

permaneceram vivos até a conclusão do protocolo. De forma semelhante ao protocolo LNH 

95, no nosso estudo também houve predominância de Linfomas de células B com RIR (44,4% 

de 54, excluídos os grupos de risco não definidos). 

Um estudo desenvolvido por Alvim et al. (1996) englobando 43 crianças menores 

de 14 anos com LNH, em uso de três diferentes protocolos e após um tempo de seguimento 

mediano de 4,7 anos, obteve os seguintes resultados em relação aos óbitos versus 

quimioterapia: 13 pacientes foram a óbito (30,2% de 43), 02 (15,3% de 13) faleceram antes 

do início da quimioterapia, 06 (46,2% de 13) durante a fase inicial (indução) e 03 (23,1% de 

13) após recidiva da doença, 01 em remissão e outro por resistência primária. 

Com o uso do protocolo LNH 95 (modificado), obtivemos 48,3% (29 de 60) de 

óbitos, 20% (5 de 25) na fase de citorredução (COP) e 20% após o fim do protocolo, o que 

poderia ser atribuído a recidivas. Devemos considerar aqui o curto tempo de seguimento dos 

pacientes e que muitos casos de pacientes que falecem após o fim do protocolo não retornam 

ao hospital, portanto, não são contabilizados.  

Ainda em Alvim et al. (1996), a maior ocorrência de óbitos no início da indução 

foi atribuída aos uso de ciclofosfamida em altas doses (1200 mg/m2) que acarretou toxicidade 

metabólica letal. Mas este dado não está claramente comprovado na literatura e o protocolo 

LNH 95 utiliza doses consideradas baixas, com exceção dos casos de Linfoma de células T 

com alto risco para recaída onde se utiliza 01 g/m2. 

As neoplasias malignas da infância são um grupo distinto de doenças, diferindo na 

localização, tipo histológico, natureza e comportamento biológico do tumor, repercussões, 

prognóstico, planejamento terapêutico e faixa etária de incidência. Tais diferenças 

influenciam as condições nutricionais, de tal modo que, alguns pacientes apresentam 

desnutrição já ao diagnóstico, enquanto outros têm maior risco de desenvolver desnutrição 

durante o tratamento (GARÓFOLO et al., 2005). 

A preocupação em relação à análise do estado nutricional como possível fator 

prognóstico para a sobrevida desses pacientes foi decorrente da observação compartilhada por 
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especialistas da área de que a desnutrição dificultaria o tratamento das crianças, seja 

diminuindo a tolerância a quimioterapia, seja predispondo a infecções mais frequentes e 

graves.  

A influência do estado nutricional sobre a evolução das leucemias linfoblásticas 

agudas foi demonstrada em vários estudos desde 1975, quando pesquisadores americanos 

observaram não haver diferença significativa na evolução dos pacientes classificados abaixo 

do percentil 25, entre o percentil 25 e o 75 e acima do percentil 75 considerando a altura/idade 

ou peso/idade ao diagnóstico (BENIGNA, 2002).  

Em 1989, um grupo de hematologistas mexicanos demonstrou a influência 

negativa da desnutrição sobre o prognóstico da LLA infantil. Naquele estudo os autores 

observaram que 37% das crianças com LLA de baixo risco apresentavam desnutrição ao 

diagnóstico e que a sobrevida livre de doença em 04 anos foi de 83% para as crianças bem 

nutridas e 26% para as mal nutridas (LOBATO-MENDIZÁBAL et al., 1989). 

Pesquisadores brasileiros demonstraram a influência do estado nutricional e da 

situação socioeconômica sobre a evolução das crianças com leucemias nos estudos realizados 

por Viana et al. (1994) em 128 crianças brasileiras portadoras de leucemia linfóide. Os 

autores demonstraram que 21,2% dos pacientes eram desnutridos, quando P/I foi o índice 

nutricional aplicado. Quando o índice aplicado foi E/I, 17,4% dos pacientes apresentaram 

desnutrição. A alta prevalência de desnutridos não diferiu da prevalência de desnutrição entre 

as crianças brasileiras, quando os autores compararam os seus resultados com esta população, 

explicando assim o alto índice de desnutridos. Além disso, os autores ainda concluíram que as 

crianças consideradas desnutridas (escore Z < -2 DP) em relação ao índice E/I tiveram uma 

taxa de recaída 8,2 vezes maior do que as bem nutridas.  

Em nosso estudo, os pacientes com LLA apresentaram uma prevalência de 

desnutrição bem menor do que o anteriormente descrito, sendo 6,0% para o índice P/I, 5,6% 

para E/I e 8,4% para P/E. A maior frequência de desnutridos em relação a peso/estatura indica 

um processo de desnutrição aguda ou recente, provavelmente relacionado ao desenvolvimento 

da própria patologia. Borim et al. (2000), em um estudo com 38 crianças portadoras de LLA 

em um hospital do interior paulista, encontrou valores bem maiores de desnutrição, 31,5%, 

34,2% e 21%, respectivamente, para P/I, E/I e P/E.  

Uma maior frequência de óbitos (60%) ocorreu em relação ao índice P/I entre os 

portadores de LLA com escore Z < -2 DP do nosso estudo, conforme observado também por 

Borim et al. (2000). O déficit nutricional em relação a peso/idade expressa tanto desnutrição 

aguda como crônica. Diante deste quadro sugere-se que, para obtenção de bons resultados no 
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tratamento da LLA, o paciente deve ser analisado tanto do ponto de vista da gravidade da 

patologia quanto no aspecto socioeconômico. 

Apesar do curto tempo de seguimento deste estudo não permitir uma análise 

completa da sobrevida livre da doença ou de eventos, analisamos o tempo de sobrevida dos 

pacientes que foram a óbito no período do estudo e observamos que a média do tempo de 

sobrevida dos pacientes desnutridos foi menor do que daqueles bem nutridos, independente do 

índice antropométrico utilizado. Apesar deste resultado, as curvas de sobrevida não 

apresentaram diferença estatística significativa e faz-se necessário estudos mais longos e que 

englobem outras variáveis, a fim de descartar ou considerar verdadeira a hipótese de uma 

influência desfavorável da desnutrição sobre o desfecho do tratamento. 

Daly et al. (1998) estudaram a resposta ao tratamento quimioterápico, cirúrgico 

e/ou radioterápico entre 140 pacientes norte-americanos desnutridos e portadores de 

neoplasias. Os autores demonstraram que a imunidade celular apresenta uma correlação direta 

e significativa com os parâmetros utilizados na avaliação dos índices nutricionais e que os 

pacientes com uma resposta imunológica deficiente apresentam uma frequência maior de 

desnutrição grave, níveis séricos de albumina baixos, linfopenia mais acentuada, resposta 

inferior ao tratamento quimioterápico e morbidade maior no período pós-cirúrgico. 

A presença de desnutrição energético-protéica (DEP) ao diagnóstico nas crianças 

portadoras de LLA parece ser comum em determinados países, por exemplo, no México e 

Brasil. Quando os critérios estabelecidos são os índices de peso para a idade (P/I) ou estatura 

para idade (E/I), observa-se que 20% a 50% deste grupo de crianças são desnutridas (BORIM 

et al., 2000). 

Sabendo-se que a DEP é frequente entre as crianças portadoras de LLA, 

principalmente nos países em desenvolvimento e que ela, associada a fatores 

socioeconômicos e culturais, pode influir negativamente no tratamento e no prognóstico dos 

pacientes, é necessário estabelecer uma rotina para a avaliação nutricional ao diagnóstico e 

durante o tratamento de todos os pacientes de uma unidade de oncologia pediátrica, bem 

como, o acompanhamento nutricional realizado por profissional especializado, para prevenção 

ou intervenção terapêutica (BORIM et al., 2000). 

Com relação à influência do estado nutricional sobre o LNH na infância, são 

escassos os estudos desse aspecto, faltando, na maioria dos casos, análise estatística adequada 

do significado desse possível fator prognóstico.  

Alvim et al. (1996), em um estudo com 43 crianças de 0 a 14 anos portadoras de 

LNH, não observou diferença significativa na sobrevida de crianças desnutridas (71,5% 
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±12,1%) em relação à sobrevida de crianças eutróficas (68,2% ±8,9%) em relação ao índice 

P/I, porém estes resultados podem estar comprometidos pelo tamanho relativamente pequeno 

da amostra.  

Devido ao curto tempo de seguimento dos pacientes no nosso estudo, como citado 

anteriormente, não foi possível a realização da análise de sobrevida para fins comparativos, 

mas sabemos que a média do tempo de sobrevida dos pacientes que foram a óbito durante o 

período estudado foi de 90 dias para as crianças eutróficas e 27 para as desnutridas em relação 

ao índice P/I e que esta correlação não apresentou diferença estatística significativa. 

De forma contrária ao nosso estudo, cujos pacientes com LNH apresentaram 

12,3%, 14,1% e 15,9% de desnutrição em relação aos índices P/E, P/I e E/I, respectivamente, 

na população estudada por Alvim et al. (1996) o índice de desnutrição  quanto ao escore Z 

para P/I foi de 33%, bem maior do que os 9,3% para E/I.  

O déficit maior no índice estatura/idade em nosso estudo é indicativo de um 

processo de desnutrição crônica que estaria mais relacionado a precárias condições 

socioeconômicas. O maior número de óbitos também ocorreu entre os pacientes com déficit 

no escore Z para o índice estatura/idade.  

O referido resultado pode ser associado a uma resposta precária ao tratamento em 

decorrência, por exemplo, da redução na dose dos quimioterápicos calculados com base na 

superfície corporal ou ao atraso ou descontinuação dos ciclos de quimioterapia por questões 

financeiras, porém, faz-se necessário o desenvolvimento de novos estudos que abordem os 

aspectos socioeconômicos, análise individual das doses administradas e adesão ao tratamento 

a fim de avaliar a significância dessa associação.  
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7 CONCLUSÃO  

 

• A população estudada constituiu-se predominantemente por pacientes do sexo 

masculino, na faixa etária de 02 a 06 anos, considerados de cor não-branca e 

provenientes da capital e região metropolitana. 

• A LLA foi a neoplasia mais incidente (31,7% dos casos de câncer) e apresentou 

reduzida variação na incidência no decorrer dos anos. 

• A maioria dos pacientes com LLA e LNH apresentou um prognóstico de alto risco e 

38,3% evoluíram a óbito.  

• Os pacientes com LNH apresentaram pior prognóstico (p<0,001) e maior frequência 

de óbitos (p=0,012) em relação aos portadores de LLA.  

• As principais manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes com LLA no 

momento da admissão foram: febre, anemia, emagrecimento e cansaço. Entre os 

pacientes com LNH, foram: febre, massa tumoral palpável, anemia e dor abdominal. 

• O tempo médio de duração das queixas, da observação do sintomas/sinais até a 

consulta inicial, foi de 3,9 meses.  

• A cor da pele não branca mostrou maior probabilidade de apresentar um prognóstico 

de alto risco (p = 0,035) e uma tendência a associação (p = 0,053) foi observada entre 

a cor da pele e o desfecho do tratamento.  

• A análise da influência do protocolo terapêutico sobre os óbitos mostrou uma 

associação estatisticamente significativa em relação aos protocolos LLA 93 (p=0,014) 

e LNH 95 (p=0,022) modificados.  

• Os pacientes que utilizaram o protocolo LLA 93 apresentaram maior percentual de 

óbito no grupo de alto risco e durante a fase de indução da remissão.  

• Elevado número de óbitos foi observado durante a fase de intensificação do protocolo 

LLA 93 (25% de 72) e durante a fase de manutenção e pós-tratamento dos pacientes 

de baixo risco.  

• Maior frequência de desnutrição foi observada nos pacientes com LLA em relação ao 

índice peso/estatura, indicativo de desnutrição aguda e possivelmente relacionado ao 

desenvolvimento da própria patologia. 

• Pacientes com LNH apresentaram um déficit maior no índice estatura/idade, indicativo 

de um processo de desnutrição crônica e sugestivo de precárias condições 

socioeconômicas. 
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• Uma maior frequência de óbito entre os pacientes desnutridos foi observada em 

relação ao índice peso/idade no caso de LLA e em relação a estatura/idade no caso de 

LNH. 

• Nenhuma relação estatística significativa foi observada entre o estado nutricional e a 

sobrevida dos pacientes com LLA e LNH que evoluíram a óbito, embora a média do 

tempo de sobrevida dos pacientes bem nutridos tenha sido maior do que a média dos 

pacientes desnutridos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• O tempo prolongado de duração das queixas alerta para a necessidade de campanhas 

de esclarecimento sobre as manifestações clínicas do câncer entre a população leiga e 

os profissionais de saúde a fim de facilitar o diagnóstico precoce. 

• A possível associação entre o protocolo terapêutico utilizado e a evolução do paciente 

a óbito ressalta a importância da escolha do tratamento, reforça a necessidade de 

estudos epidemiológicos regionais e locais que permitam conhecer o perfil dos 

pacientes facilitando essa escolha e de maior estruturação dos serviços de saúde nas 

áreas diagnóstica e de acompanhamento terapêutico. 

• O elevado número de óbitos nas fases finais e de intensificação do protocolo LLA 93 

sugere que seja realizado o monitoramento farmacocinético rotineiro dos pacientes a 

fim de conhecer as variações interindividuais no metabolismo das drogas, detectar 

falhas na adesão ao tratamento, obter menor toxicidade dos fármacos e maior 

efetividade do tratamento. 

• Faz-se necessário o desenvolvimento de estudos que abordem os aspectos 

socioeconômicos, a análise individual das doses administradas e adesão ao tratamento, 

conjuntamente com o estado nutricional, a fim de avaliar a influência prognóstica da 

desnutrição sobre o desfecho do tratamento dessas neoplasias. 
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APÊNDICE A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cor da Pele: Procedência:
 Fem (   )           Masc (   ) Branca (   )      Não Branca (   )      Não Informado(   ) Capital (   )       Interior (   )     Não Informado(   )

Neoplasia (   ) Não (   ) Sim Hipertensão (   ) Não (   ) Sim
Pneumonia (   ) Não (   ) Sim Diabetes (   ) Não (   ) Sim
Alergia (   ) Não (   ) Sim Tuberculose (   ) Não (   ) Sim
Asma (   ) Não (   ) Sim Asma (   ) Não (   ) Sim
Tuberculose (   ) Não (   ) Sim Neoplasia (   ) Não (   ) Sim
Hepatite (   ) Não (   ) Sim Pneumonia (   ) Não (   ) Sim
Alterações genéticas (   ) Não (   ) Sim Alterações genéticas (   ) Não (   ) Sim
Epilepsia (   ) Não (   ) Sim Outros (   ) Não (   ) Sim
Anemia (   ) Não (   ) Sim Não Informado (   ) Não (   ) Sim
Doenças imunológicas (   ) Não (   ) Sim Tipo de neoplasia:
Outros (   ) Não (   ) Sim Grau de parentesco do familiar que apresentou neoplasia: 
Não informado (   ) Não (   ) Sim 1- Pai 2- Mãe 3- Irmão
Tipo de neoplasia: 4- Avós 5- Tios 6- Não Informado 7- Outros

Exposição a inseticidas domésticos (   ) Não    (   ) Sim Data de Admissão:             /             / 
Exposição a agrotóxicos (   ) Não    (   ) Sim Sinais e sintomas iniciais:
Pais fumantes (   ) Não    (   ) Sim Anemia     (   ) Não      (   ) Sim
Mãe alcoólatra (   ) Não    (   ) Sim Hemorragia     (   ) Não      (   ) Sim
Exposição a derivados de Benzeno (   ) Não    (   ) Sim Cansaço (   ) Não      (   ) Sim 
Exposição a narcóticos (   ) Não    (   ) Sim Febre (   ) Não      (   ) Sim 
Exposição a radiação (   ) Não    (   ) Sim Dor abdominal (   ) Não      (   ) Sim 
Outros (   ) Não    (   ) Sim Emagrecimento (   ) Não      (   ) Sim 
Medicamento de uso crônico (   ) Não    (   ) Sim Vômito (   ) Não      (   ) Sim

Massa tumoral palpável (   ) Não      (   ) Sim 
Qual o medicamento de uso crônico? Outros (   ) Não      (   ) Sim 

Não informado
Há quanto tempo? 

O Paciente submeteu-se a algum tipo de tratamento oncológico previamente ? (   ) Não (   ) Sim

Qual o tipo de tratamento? Há quanto tempo? 

Necessitou usar hemoderivados em tratamentos prévios? (   ) Não (   ) Sim

Há quanto tempo ?

Diagnóstico definitivo:          (   ) LLA              (   ) LNH Data do diagnóstico definitivo:                  /                      / 

Protocolo de tratamento: Data de início da terapia:                        /                     / 

Grupo de risco:

Desfecho do tratamento:     (   ) Em tratamento                (   ) Fora de protocolo                (   ) Abandono               (   ) Óbito
Data do óbito:                      /                          /

Data do preenchimento:              /                 / Assinatura do responsável pelo preenchimento:

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PESSOAIS ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES

(   ) Baixo risco                (   ) Risco intermediário                (   ) Alto risco               (   ) Não informado

REVISÂO DE PRONTUÁRIOS

                 (   ) Não    (   ) Sim

Idade (ano): Peso (Kg): Altura (metro):

Sexo:

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS                                DADOS RELATIVOS À PATOLOGIA

 
       QUESTIONÁRIO APLICADO NA 

Cidade de Origem (se for do interior):
____________________________________________________________________________________________________________________
______ 

Iniciais do Paciente N.° do Registro Ano:

DADOS PESSOAIS
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 ANEXO A 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Infantil 

Albert Sabin. 
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