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RESUMO 

Elman I. Crianças portadoras de câncer: análise dos limiares de 

detecção dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil. São 

Paulo; 2005. [Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da 

USP]. 

A leucemia é o tipo de câncer mais comum na infância. Aproximadamente 

50% dos pacientes com câncer reportam anormalidades no comportamento 

alimentar. Ocorre redução no apetite, alterações no paladar, náuseas, 

dentre outros. O conhecimento dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n

propiltiouracil, podem contribuir na compreensão da aceitação alimentar e na 

preservação do adequado estado nutricional. Objetivo: Identificar os 

limiares de detecção para os gostos básicos e sensibilidade ao PROP, 

segundo estado nutricional, idade, sexo e fase de tratamento de crianças 

portadoras de LLA. Metodologia: Participaram 40 crianças de 6 a 15 anos, 

seguindo Protocolo GBTLI 99, atendidas em três instituições. Avaliou-se o 

estado nutricional pelo IMC. Foi aplicado teste de Threshold para 

determinação dos limiares dos gostos básicos. Para sensibilidade ao PROP, 

utilizou-se o teste do papel filtro e escala hedônica facial de 5 pontos. 

Aplicaram-se testes não paramétricos com auxílio do SPSS. Resultados e 

discussão: Conforme parâmetros utilizados, os dados obtidos não foram 

estatisticamente significantes para as variáveis analisadas. Os meninos 

mostram-se mais sensíveis aos gostos básicos; e o grupo etário de 11 a 14 

anos apresentou maior sensibilidade para o doce e salgado e o de 6 a 10 

anos para os demais gostos; a maioria da população encontrava-se eutrófica 

e em fase de manutenção, não permitindo caracterização segundo estas 

variáveis. Os meninos mostraram-se em maior proporção como não 

sensíveis ao PROP. Os resultados obtidos diferem dos de crianças 

saudáveis. Conclusão: A caracterização feita demonstra especificidades 

desta população e diferenças em relação a das crianças saudáveis. 

Descritores: criança, leucemia, limiar. 



ABSTRACT 

Elman I. Cancer bearer children: Thresholds analysis of basic taste 

detection and sensitivity to 6-n-propylthiouracil. São Paulo; 2005. 

[Dissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Leukemia is the most common kind of cancer during childhood. Nearly 50% 

of cancer patients are reported to show abnormalities in their food intake 

behavior. They feel loss of appetite, taste alteration, nausea, among others. 

The sensorial analysis may contribute to the understanding of food 

acceptance and to the maintenance of the adequate nutritional condition. 

Objective: Identifying the thresholds of basic taste detection and sensitivity 

to PROP according to nutritional state, age, sex and treatment phase of 

children who bear Acute Lymphocytic Leukemia. Methodology: 40 children 

from 6 to 15 years old, from three different institutions, were analyzed 

according to Protocol GBTLI-99. Their nutritional condition was assessed by 

BMI. The threshold test for the detection of basic tastes was applied. For the 

evaluation of PROP sensitivity, a paper filter and a 5-point facial hedonic 

scale test was carried out. Non-parametrical tests were also conducted with 

the help of SPSS. Results and Discussion: According to the used 

parameters, the data obtained were not statistically meaningful for the 

analyzed variables. Boys showed more sensitivity to basic tastes; the 11 to 

14-year olds demonstrated more sensitivity to sweet and salty tastes and the 

6 to 1 O-year olds to the other tastes. Most of the subjects were eutrophic and 

in the maintenance phase, which did not allow characterization according to 

these variables. Boys showed non-sensitivity to PROP in a higher proportion. 

Results obtained are different from healthy children's. Conclusion: The 

undertaken characterization shows features of this population and 

differences when compared to healthy children. 

Describers: children, leukemia, threshold. 
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1. Introdução e Justificativa 

1.1 Câncer na infância: Leucemia Linfóide Aguda 

TEIXEIRA et ai (2000), consideram câncer na infância toda neoplasia 

maligna que acomete aqueles indivíduos menores de 15 anos. 

Aproximadamente uma criança em cada 600 pode desenvolver câncer 

durante a infância (VOÜTE 1991), sendo a leucemia o tipo mais comum 

nesta população (LATORRE 2000). 

As neoplasias que atingem crianças são diferentes das que ocorrem 

em adultos: 30% leucemias (dos quais 80% são leucemia linfóide aguda), 

15% tumores do sistema nervoso central, 14% tumores de ossos e partes 

moles, 10% linfomas, 7% neuroblastoma e 6% tumores renais (PRECIOSO 

et ai 1994). 

Segundo estimativas do INCA (2005), as leucemias ocupam o 9° lugar 

de incidência em homens e mulheres, totalizando uma estimativa de 9.190 

casos para o ano de 2005, dos quais a maior parte (2.490) localiza-se em 

São Paulo. 

Leucemias agudas são neoplasias primárias de medula óssea 

caracterizadas por formarem um grupo heterogêneo de doenças, nas quais 

existe a substituição dos elementos medulares e sangüíneos normais por 

células imaturas ou diferenciadas denominadas blastos, bem como acúmulo 

destas células em outros tecidos. A leucemia linfóide aguda possui bom 

prognóstico, com 95% de remissão completa em casos tratados com 

quimioterapia (TEIXEIRA et ai 2000). As leucemias linfóides agudas (LLA) 

incidem na população de O a 14 anos em uma freqüência de 1/25.000 

indivíduos/ano e o risco de desenvolver a doença nos primeiros 10 anos é 

de 1/2.880. A LLA é mais comum em crianças brancas do que negras (1,8:1) 

e em meninos do que meninas (1,2:1) (PEDROSA e LINS 2002). A etiologia 

ainda não está determinada, embora sejam enfatizados como possíveis 

causas: efeitos da irradiação, exposição a drogas antineoplásicas, fatores 



genéticos associados, imunológicos e exposição a alguns vírus (LOPES e 

MENDES 2000). 

1.2 A doença e seu tratamento 

A quimioterapia é o nome genérico ao tratamento de qualquer doença 

por meio de substâncias químicas citotóxicas, estes agem nas mais diversas 

fases do ciclo celular, promovendo ao final a morte celular ou a 

impossibilidade de divisão da mesma (SILVA e ALMEIDA 2000). 

Segundo LOPES e MENDES, em 2000, o tratamento das leucemias 

na infância corresponde a um exemplo de sucesso terapêutico e tem como 

objetivos: indução a uma remissão clínica e hematológica, manutenção 

através da quimioterapia sistêmica e profilaxia do sistema nervoso central, e 

tratamento das complicações da terapia e da doença. Após a obtenção da 

remissão, duas terapias adicionais são necessárias: consolidação e 

manutenção. 

O tratamento da LLA é prolongado, variando de 2 a 3 anos. Embora 

os esquemas terapêuticos possam mudar entre os diversos centros, os 

protocolos modernos invariavelmente são constituídos de cinco fases: 

indução de remissão, intensificação-consolidação, reindução, prevenção da 

leucemia no sistema nervoso central e continuação ou manutenção de 

remissão (PEDROSO e LIMA 2002). 

No tratamento do câncer são fundamentais os protocolos de 

diagnóstico e tratamento. Recomenda-se que todo centro de oncologia deva 

tê-los e aplicá-los (LIMA et ai 1993). 

No Brasil, na década de 80, deu-se início ao primeiro protocolo 

brasileiro multicêntrico de tratamento da LLA infantil, formando-se assim o 

Grupo Cooperativo Brasileiro de Tratamento de Leucemia Linfóide Aguda na 

Infância (GBTLI-LLA-80). Desde então, três estudos multicêntricos foram 

realizados e concluídos (1982,1985,1993). A partir destes resultados, 

observou-se uma crescente possibilidade de cura para a criança portadora 
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de LLA no Brasil, com curvas de sobrevida livre de eventos para todos os 

grupos de risco que saíram de 50% no GBTLI-LLA-80 para índices de 70% 

no GBTLI-LLA-93 (LOPES e MENDES 2000; LEE e PETRILLI 2004). 

Todos estes protocolos adotaram, como critério de risco, os dados 

clínico-laboratoriais pré-tratamento, adaptando a intensidade da 

quimioterapia e da radioterapia aos diferentes grupos, sendo aperfeiçoados 

continuamente. Como exemplo há o Protocolo GBTLI LLA-99, o qual é 

baseado na experiência dos resultados dos estudos LLA-80, 82, 85 e 93. 

(PROTOCOLO GBTLI-99 2000). 

A LLA evoluiu de uma doença mal definida e intratável para uma das 

mais entendidas e curáveis, no início deste século. Esse sucesso foi obtido 

não somente devido ao melhor conhecimento da doença e à introdução de 

novas drogas com protocolos terapêuticos adequados, mas, sobretudo pelo 

aperfeiçoamento do tratamento de suporte (PEDROSA e LINS 2002). 

Com a utilização de uma quimioterapia intensiva e com o incremento 

da terapia de suporte, como transfusões sangüíneas e antibioticoterapia, 

cerca de 70 a 75% das crianças podem ser curadas com os protocolos de 

tratamentos atuais. Em especial a sobrevida após 5 anos (período de 

recidiva), em tomo de 4% da década de 60 passou para 73% na de 80, 

havendo taxa de sobrevida maior que 50% para crianças tratadas em países 

com recursos limitados (AZIZ 2000; LATORRE 2000; PEDROSA e LINS 

2002; LACKS et ai 2003). 

Medicamentos utilizados no Protocolo GBTLI 99 (Anexo 1) possuem 

efeitos variados no organismo, sendo que transtornos gastrointestinais 

podem ser observados, conforme mostra a Tabela 1: 
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Tabela 1 - Medicamentos (Protocolo GBTLI 99) e seus efeitos colaterais 

no organismo 

Efeitos Colaterais VCR 6-MP MTX L-asp VP-16 

Constipação X X 

Necrose intestinal X 

Perfuração intestinal X 

Mucosite X X X X 

Anorexia X X X 

Perda de peso X 

Diarréia X X X X 

Náuseas X X X X 

Vômitos X X X X X 

Hepatite X X 

Hiperbilirrubinemia X 

Úlcera X 

Enterite X 

Hiperglicemia X 

Pancreatite X 

Flatulência X 

Diminuição do apetite X 

Colites severas X 

Dor abdominal X 

Gosto metálico X 

Fonte: CLERI e HA YWOOD 2002 
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Embora haja efeitos colaterais, pelo conjunto dessas ações, a maioria 

das crianças portadoras de neoplasias é tratada com vistas à cura 

(FERRElRA e FERNANDES 1990) e foi constatado o aumento da sobrevida 

nos últimos 25 anos, fato que pode ser considerado um triunfo da terapia 

(FERREIRA et ai 1997). 

1.3 A nutrição e o tratamento quimioterápico 

Um problema nutricional básico em crianças com câncer é a 

desnutrição energética, a qual, se não tratada, pode resultar em desnutrição 

protéica crônica. Esta, quando associada às alterações metabólicas 

provocadas pelo tumor (alterações no metabolismo dos glicídios, protídios e 

lipídeos) é a responsável pela evolução desfavorável do paciente pediátrico 

portador do câncer (BRISTIAN et ai 1974; RICKARD et ai 1996; FERREIRA 

et ai 1997; BROEDER et ai 1998). 

Tem-se observado na população infantil portadora de câncer, 

reduzida ingestão calórica e protéica nas diversas fases da doença, por 

redução no apetite, dificuldades mecânicas, alterações no paladar, náuseas, 

vômitos, diarréias, e jejuns prolongados para exames pré ou pós-operatórios 

decorrentes da quimioterapia e radioterapia (PINHO et ai 1997). Estudos 

avaliaram que durante o ciclo da quimioterapia, crianças e adolescentes com 

câncer apresentaram redução de 40 a 50% na ingestão habitual 

(GARÓFOLO et ai 1998). 

Os tratamentos, principalmente a quimioterapia e a radioterapia têm 

efeitos agressivos para o hospedeiro, por deixar o organismo vulnerável e 

debilitado, aumentar o risco para o comprometimento nutricional e prejudicar 

a resposta terapêutica (GARÓFOLO e LOPES 2002). Há evidências 

crescentes de que a alimentação adequada auxilia o organismo na proteção 

contra infecções e na recuperação (UNICEF 1998). 

A maior atenção ao controle dos sintomas de desnutrição poderia 

mitigar o sofrimento e melhorar a qualidade e a dignidade de vida destes 
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pacientes (WOLFE et ai 2000). A anorexia, em alta incidência, quando 

progressiva, contribui para a desnutrição até a caquexia, que manifesta-se 

por alteração da sensibilidade ao paladar, saciedade precoce e perdas de 

peso (TISDALE 2001). 

O estado nutricional desempenha um papel fundamental no paciente 

com câncer pois a integridade dos componentes do sistema imunológico do 

organismo depende deste apoio nutricional, o qual auxilia o organismo 

durante os estados de malignidade (PILHEU et ai 1984; WILLlAMS 1997). 

A recuperação e/ou manutenção do estado nutricional está entre os 

principais objetivos da dietoterapia oncológica para proporcionar melhor 

qualidade de vida ao indivíduo, tendo em vista sua susceptibilidade aos 

diferentes agravos à saúde, melhor suporte á terapia antitumoral ou seja 

atender às suas recomendações nutricionais e prevenir a desnutrição 

(PINHO et ai 1997; MOREIRA et ai 2000; SCHIAVETTI et ai 2001). 

De acordo com DE WYS (1980), aproximadamente 50% dos 

pacientes com câncer reportaram anormalidades no comportamento 

alimentar. Isto se deve á existência de aversões alimentares e inapetência 

durante o tratamento antineoplásico, o que contribui para uma depleção 

nutricional muito mais intensa (BROEDER et ai 1998). Fato observado 

também por PINTO E SILVA et ai (1998 e 2004), que identificaram aversões 

alimentares e inapetência durante o tratamento antineoplásico e constataram 

que 14% estavam desnutridos e com consumo suficiente em proteína, mas 

estas de origem vegetal, portanto de baixo valor biológico. 

Os responsáveis pelas crianças devem ser orientados sobre como 

elaborar uma alimentação saudável e conhecer suas preferências 

alimentares, a fim de que possam ampliar a variabilidade dos alimentos, 

reduzindo a neofobia alimentar infantil (RAMOS e STEIN 2000). 
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1.4 Avaliação antropométrica 

É bem mais difícil o restabelecimento de um paciente nutricionalmente 

debilitado do que a manutenção de um bom estado nutricional, a partir do 

surgimento do processo da doença. Uma avaliação nutricional completa 

oferece os dados necessários para uma terapia nutricional adequada, 

baseada nas necessidades identificadas (WILLlAMS 1997). 

Para tanto, utiliza-se a avaliação nutricional que visa: identificar 

aqueles que necessitam de apoio nutricional agressivo para restaurar ou 

manter o estado nutricional; identificar terapias médicas adequadas de 

nutrição apropriadas; monitorar sua eficácia. A altura, peso (usual, ideal) são 

medidas fáceis de se obter e de se avaliar, a partir de parâmetros pré

estabelecidos. (DEHOOG 1998). 

Os gráficos de crescimento são amplamente utilizados como 

ferramentas reconhecidas pela OMS para avaliar o estado nutricional, 

estado geral de saúde e bem-estar de bebês, crianças e adolescentes. Para 

avaliação do crescimento de crianças maiores de dois anos e adolescentes 

(até 20 anos), foram elaboradas curvas de índice de massa corporal para a 

idade (NCHS 2000). 

O índice de Massa Corporal (IMC) é calculado dividindo-se o peso em 

quilos, pelo quadrado da altura e é bastante utilizado para avaliar o estado 

nutricional, por permitir comparações entre indivíduos com alturas diferentes 

(FLEGAL et ai 2002). Deve-se levar em conta que os valores de IMC 

aumentam com a idade e esse valor pode ser utilizado para identificar 

crianças e adolescentes com sobrepeso ou com risco de sobrepeso, através 

de pontos de corte recomendados por especialistas. Porém também pode 

ser utilizado para identificar baixo peso e risco de baixo peso, apesar de não 

estarem determinados os pontos de corte (DEHOOG 1998;NCHS 2000). 

Obter informações mais aprofundadas sobre o estado nutricional de 

pacientes em tratamento quimioterápico, pode contribuir para a melhoria do 

tratamento e incidir favoravelmente sobre o processo de crescimento e 

desenvolvimento (SCHIAVETTI et ai 2001). 
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1.5 Análise sensorial 

As qualidades sensoriais (sabor, odor, textura e aparência) são 

fatores determinantes do comportamento alimentar, as propriedades 

sensoriais dos alimentos desempenham um papel não somente na 

determinação de seu consumo, como também da saciedade, ingestão e 

seleção do alimento numa refeição (MATTES e KARE 1994). 

As crianças aprendem a associar os estímulos do gosto dos alimentos 

às conseqüências fisiológicas da ingestão desses. Um exemplo desse tipo 

de aprendizagem é a aversão condicionada resultante do comer um alimento 

que provoca conseqüências negativas a seguir, como náuseas e vômitos 

(BIRCH 1999). Este fato, associado aos efeitos causados pelos tratamentos 

antineoplásicos podem explicar a diminuição da aceitação alimentar dos 

pacientes. 

Do ponto de vista biológico, o sentido do paladar nos permite detectar 

e distinguir entre os alimentos de modo a selecionarmos uma dieta nutritiva 

em face das necessidades metabólicas flutuantes (SCHIFFMAN 1999) e os 

danos ao paladar podem alterar a ingestão de alimentos (SCHIFFMAN 

1983). 

As sensações de paladar e do olfato, segundo SHAHIDI (1985) 

alteram-se prejudicando principalmente a ingestão dos alimentos fonte de 

proteína como, por exemplo, da carne vermelha que leva a um sabor 

metálico muito desagradável aos pacientes. O gosto é um aspecto sensorial 

importante na boa aceitação da carne e seus produtos. 

Os danos ao paladar são geralmente classificados em: ageusia 

(ausência de paladar), hipogeusia (sensibilidade diminuída ao paladar) e 

disgeusia (distorção do paladar normal). A percepção alterada do sabor e 

cheiro pode ser conseqüência da desnutrição, de certos estados doentios, 

medicação, intervenções cirúrgicas, exposição ambiental e envelhecimento 

(BIRCH 1999). 

Os tratamentos antineoplásicos utilizados, a quimioterapia e a 

radioterapia reduzem a produção de saliva causando a xerostomia, sendo 
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que conseqüentemente a percepção do sabor dos alimentos também se 

altera (MOREIRA et ai 2000). 

As pessoas com deficiência na percepção dos sabores, não fazem 

suas escolhas dos alimentos com base nas associações entre a qualidade 

do sabor e as conseqüências metabólicas dos alimentos. Os déficits da 

gustação não apenas reduzem o prazer e o conforto provenientes dos 

alimentos, mas são causa de sérios fatores de risco para as deficiências 

nutricionais e imunológicas, bem como na adesão a regimes dietéticos 

específicos (SCHIFFMAN 1999). 

Torna-se, portanto, um desafio técnico conseguir distribuir e conciliar 

todas as necessidades e informações nutricionais e que estas sejam 

avaliadas como apetitosas e de bom paladar (PHILLlPI 1992). A culinária é 

responsável pelas combinações dos alimentos, ou pelo processamento dos 

mesmos, tanto em nível doméstico quanto industrial, adaptando-os para 

manter suas vantagens nutricionais e para atender às necessidades 

biológicas e metabólicas do indivíduo (ROZIN 1997). 

Através da análise sensorial pode-se identificar e mensurar a 

qualidade de um produto e, desta maneira entender a sua aceitação ou 

rejeição pelos consumidores, determinando sua manutenção ou 

aprimoramento, através de alterações nas fórmulas e modo de preparo, 

visando aproximá-lo ao máximo do alimento desejado (MONTEIRO 1984). 

O papel da análise sensorial na formulação de produtos é de grande 

interesse para os profissionais da área, principalmente aqueles envolvidos 

no processo de desenvolvimento de alimentos dirigidos a grupos de 

indivíduos específicos, que devem considerar algumas particularidades, 

como necessidades nutricionais e hábitos alimentares (WOODS 1998). 

Há três propósitos para realizar testes sensoriais com crianças: 

pesquisa básica ou entendimento da sua percepção sensorial; como 

"provadores" e em testes de consumo (GUINARD 2001). Alguns estudos 

apóiam os resultados de que crianças jovens possuem um vocabulário 

substancial de atributos para alimentos, que podem ser usados para 

benefícios de estudos sensoriais (ROSE et ai 2004). 
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1.5.1 Teste de sensibilidade (Threshold) 

Uma das ferramentas da análise sensorial é o teste de sensibilidade 

ou Threshold, que pela sua especificidade proporciona subsídios para a 

formulação de produtos a cada tipo de consumidores, com maiores 

probabilidades de aceitação (MONTEIRO 1984; ABNT 1994). Tais testes de 

sensibilidade medem a habilidade de perceber, identificar elou diferenciar 

qualitativamente e/ou quantitativamente um ou mais estímulos pelos órgãos 

dos sentidos (MONTEIRO 1984; MORAES 1993; ABNT 1994; DUTCOSKY 

1996). 

O índice de limiar (Threshold) depende da intensidade do estímulo e 

da concentração da solução, podendo ser classificado em limiar absoluto, 

reconhecimento, diluição e detecção (CHAVES e SPROESSER 1993). 

Sendo que no último é apresentado uma série crescente de concentrações 

devendo ser registrado em qual delas começa o estímulo (MONTEIRO 

1984). Para o teste de estímulo de limite e constante utiliza-se o limiar de 

detecção, que é a intensidade mínima detectável, ou seja, quando o 

provador detecta o estímulo, mas é incapaz de caracterizá-lo. E o limiar de 

reconhecimento, que é a menor intensidade em que pode ser reconhecido, 

ou seja, o provador detecta e reconhece o estímulo apresentado (CHAVES e 

SPROESSER 1993). 

Os testes de limite, de estímulo constante e de diluição, dentre os de 

sensibilidade, privilegia a calibração dos provadores em relação a pequenas 

diferenças dos gostos básicos: ácido, doce, salgado e amargo e a 

identificação dos limiares de detecção desses indivíduos, propicia o 

reconhecimento e/ou diferenciação dos ingredientes (MONTEIRO 1984; 

ABNT 1993; DUTCOSKY 1996). 

A origem dos gostos e aversões tem início nas expressões faciais 

provocadas, de modo reflexo, pelos gostos básicos (doce, azedo, amargo e 

salgado). Ao nascimento, os lactentes respondem com uma expressão facial 

positiva ao doce e com uma expressão negativa ao azedo e amargo (BIRCH 

1999). 
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Estudos desenvolvidos com crianças de 8 e 9 anos de idade, 

mostraram resultados que indicam diferenças encontradas entre os sexos 

para a sensibilidade dos gostos entre meninos e meninas. Porém este 

estudo sugere que estas diferenças sejam transitórias (JAMES et ai 1997). 

Tem sido sugerido que crianças são menos sensíveis ao gosto doce 

do que os adultos. Sendo assim, para investigar quais os níveis do gosto 

doce as crianças são capazes de discriminar, testes sensoriais confiáveis 

são necessários (LlEM et ai 2004). 

COELHO, em 2002, analisou os limiares de detecção dos gostos 

básicos em crianças, freqüentadoras de creches, relacionando-os com o 

estado nutricional, sexo, idade, localidade das instituições. Verificou que 

para o azedo, na percepção entre os dois sexos diferenciou-se maior 

sensibilidade nas meninas e quando comparados os locais, maior 

sensibilidade nas crianças da creche de Ribeirão Preto, o que pode ter sido 

influenciado pelo hábito em consumir tamarindo dessas crianças. 

Metodologia semelhante foi utilizada por CARATIN, em 2004, aplicada 

em escolares saudáveis, de 7 a 10 anos, onde se observou que o sexo 

masculino apresentou maior sensibilidade ao gosto amargo e azedo, 

enquanto as meninas apresentaram maior sensibilidade ao gosto ácido e 

doce. 

1.5.2 Sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil 

A sensibilidade a alguns compostos amargos, como o 

phenylthiocarbamide (PTC), o 6-n-propiltiouracil (PROP) e outras 

substâncias que contém o radical N-C=S em sua estrutura química, é uma 

característica genética, sendo que para alguns indivíduos estas substâncias 

são identificadas com o gosto amargo e para outros, os não sensíveis, não 

há identificação do gosto (DREWNOWSKI et ai 1997; DREWNOWSKI et ai 

2001; L Y et ai 2001). Há ainda estudos que mostram uma subdivisão do 

grupo ao PROP, denominando de muito sensível àqueles que necessitam de 
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uma menor concentração do composto para detectá-lo (DREWNOWSKI et ai 

2001). 

Estudos desenvolvidos por ANKILER et ai, em 1991, mostraram que 

testes de sensibilidade ao PROP apresentaram resultados que sugerem que 

algumas preferências alimentares estão relacionadas à sensibilidade 

genética ao gosto amargo e que, através de testes de Threshold para 

amargo ao PROP, pode haver uma variação genética entre os sensíveis a 

este composto. Já DELWICHE e colaboradores, em 2001, avaliaram que, 

em geral, a intensidade de percepção aumenta conforme a área de papilas 

gustativas estimuladas nos indivíduos. Contudo, para o PROP, este fato só 

ocorre aos indivíduos sensíveis a este composto, enquanto que os não 

sensíveis não apresentam esta relação. 

A sensibilidade ao PROP também está relacionada com a acentuada 

percepção do gosto amargo e doce, sendo que na sua grande maioria, 

aqueles sensíveis não gostam do doce (DREWNOWSKI et ai 1997). 

Alguns estudos relacionam a sensibilidade a estes compostos 

químicos á uma maior acuidade e baixa aceitação a outros compostos 

amargos, incluindo aqueles presentes em alguns alimentos como repolho e 

brócolis e couve de bruxelas para PTC e suco de "grapefruit", chá verde 

japonês, couve de bruxelas e produtos de soja para sensíveis ao PROP 

(DREWNOWSKI et ai 1997; KLAMINSKI et ai 2001). 

Entre os compostos amargos, destaca-se o PTC (fenilthiocarbamide) 

e PROP (6-n-propiltiouracil), envolvendo várias proporções de sensíveis e 

não sensíveis, entre a população. Estes são considerados a melhor maneira 

de entender a genética dos gostos e preferência alimentar (HLADIK 2003). 

O PROP é mais utilizado que o PTC para a realização dos testes de 

sensibilidade, por não possuir odor e toxicidade (ANKILER et ai 1991; 

BARTOSHUK 2000). 

Segundo BIRCH, em 1979, o gosto é determinante primário nas 

escolhas alimentares das crianças e a sua importância se reflete nas 

recentes tendências dietéticas. Uma proporção significante de ingestão 

energética diária das crianças vem de alimentos altamente palatáveis tais 
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como "snacks" doces e gordurosos, bebidas não alcoólicas dentre outros. 

Escolhas por ingestão de alimentos menos palatáveis (saborosos) como 

frutas, vegetais e cereais são mais baixas que o recomendado (MUNOZ et ai 

1997). Porém há fatores genéticos envolvidos ocorrendo variações 

substanciais nas preferências alimentares. O melhor entendimento dessas 

diferenças pode auxiliar a elucidar os mecanismos que contribuem para o 

desenvolvimento dos hábitos alimentares das crianças (KELLER e TEPPER 

2004). 

As determinações dos limiares de detecção dos gostos básicos e 

sensibilidade ao PROP contribuem para compreender as aversões e 

preferências alimentares das crianças portadoras de câncer, melhorando a 

alimentação e contribuindo para recuperação do estado nutricional com 

consumo alimentar adequado. Uma vez que esse grupo pode apresentar 

grande dificuldade em se alimentar, devido á doença e suas complicações, 

todos os testes que identifiquem a sensibilidade e que conseqüentemente 

influenciarão na orientação e aceitação alimentar devem ser realizados. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral: 

Identificar os limiares de detecção para os gostos básicos e 

sensibilidade ao PROP, segundo estado nutricional, idade, sexo e 

fase de tratamento de crianças portadoras de LLA. 

2.2 Objetivos Específicos: 

Identificar os limiares de detecção dos gostos básicos (amargo, 

azedo, doce e salgado) em crianças oncológicas; 

Identificar a sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil (PROP) de cada 

criança em estudo; 

Avaliar as medidas antropométricas das crianças (peso, altura, 

IMe); 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 População em estudo 

Foram avaliados os pacientes pediátricos de 6 a 15 anos de idade, 

em tratamento antineoplásico, com diagnóstico de leucemia Iinfóide aguda 

(LLA), seguindo o protocolo GBTLI 99 (Anexo 1). Participaram crianças de 

três instituições desta especialidade em São Paulo: Instituto de Tratamento 

do Câncer Infantil (ITACI) do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de 

São Paulo; Hospital do Câncer A. C. Camargo e Instituto de Oncologia 

Pediátrica - Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer (GRAAC). 

A coleta de dados teve início em novembro de 2003 e término em dezembro 

de 2004. 

3.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídas as crianças que apresentaram febre, gripe, resfriado 

ou alguma complicação na cavidade bucal, pois estes fatores podem 

interferir na percepção dos gostos. Também foram excluídas aquelas que 

não possuíam condições de se expressar. 

3.3 Avaliação do estado nutricional 

Para a avaliação do estado nutricional da população em estudo foram 

tomadas as medidas de peso e altura que foram avaliadas segundo a 

metodologia proposta por BLAND e ALTMAN, em 1986. Tais medidas foram 

tomadas em duplicata e foi utilizada a média aritmética para o cálculo do 

índice de massa corporal (IMC) (LOCHMAN et ai 1998). Para garantir a 

qualidade dos dados, o pesquisador foi treinado para sua padronização no 
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LANPOP (Laboratório de avaliação nutricional de populações) do 

Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde públicalUSP. 

3.3.1 Peso 

o peso foi medido utilizando-se balança de precisão de ± 0,1 Kg. A 

pesagem foi realizada com a criança vestindo o mínimo de roupas possível. 

3.3.2 Estatura 

A estatura foi medida utilizando estadiômetro com precisão de ± 0,1 

cm. 

Para obtenção deste dado solicitou-se que a criança encostasse os 

calcanhares, panturrilha, glúteos e ombros à parede. A cabeça foi 

posicionada de acordo com o plano de Frankfurt (GORDON et ai 1988). 

3.3.3 índice de massa corporal 

Foi utilizado o padrão de referência do NCHS (2000) para a 

classificação do estado nutricional da população em estudo e a distribuição, 

em percentis, do índice de massa corporal (IMC) ajustado para a idade e 

sexo. As idades foram calculadas de acordo com a data de nascimento e o 

dia de aplicação do teste. 

3.4 Caracterização da população em estudo 

Foram coletados dados: identificação da instituição em que realiza o 

tratamento, idade, sexo, situação sócio-econômica, fase de tratamento, risco 
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da doença, o consumo dos alimentos associados à sensibilidade ao PROP, 

preferências e aversões alimentares. As informações foram obtidas através 

dos prontuários médicos, com o paciente e seu responsável e registrados 

em ficha individualizada (Anexo 2). 

3.5 Análise sensorial 

3.5.1 Local de realização dos testes de sensibilidade 

Os testes foram realizados na própria instituição, individualmente, em 

local isento de ruídos e odores, temperatura agradável e luz natural (ABNT 

1994). 

3.5.2 Preparo das amostras para o teste do limite 

As amostras foram preparadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, 

utilizando água deionizada para as soluções e balança analítica para 

quantificar os solutos utilizados: sacarose, cloreto de sódio, cafeína, ácido 

cítrico (WOODS 1998). As soluções, preparadas quinzenalmente, foram 

acondicionadas em garrafas plásticas de 250 ml devidamente identificadas e 

armazenadas em temperatura ambiente e local arejado nas instituições de 

coleta de dados. Foi utilizado o teste de sensibilidade de Threshold, o qual 

mede a habilidade de perceber, identificar e/ou diferenciar um ou mais 

estímulos pelos órgãos dos sentidos (MONTEIRO 1984; CHAVES e 

SPROESSER 1993). As concentrações utilizadas foram as preconizadas 

pela Intemational Organization for Standartization (1985) para determinação 

dos gostos, adaptadas por CARATIN, em 2004, as quais foram consideradas 
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eficientes na determinação dos gostos básicos, conforme pode ser 

observado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Concentrações de solutos (g) por litro de água deionizada, 

segundo gostos básicos. 
; 

Doce (g/L) Salgado (g/L) Acido (g/L) Amargo (g/L) 

0,500 0,090 0,004 0,025 

1,000 0,180 0,008 0,050 

2,000 0,370 0,015 0,100 

4,000 0,750 0,030 0,200 

8,000 1,500 0,062 0,400 

16,000 3,000 0,125 0,800 

3.5.3 Aplicação do teste dos limiares 

As amostras foram apresentadas aos pares (solução e água 

deionizada), em séries crescentes de seis concentrações distintas para cada 

gosto, cabendo ao provador indicar se algum estímulo é detectado. 

Para que a criança compreendesse como proceder durante o teste, foi 

oferecida uma solução padrão (água deionizada) para a qual ela deveria 

informar se as amostras pareadas são iguais (não detecção) ou diferentes 

(detecção, desde que seja apontada corretamente a solução). A 

apresentação das soluções continuou até que as crianças detectassem 

algum estímulo duas vezes consecutivas, cessando a seqüência. Repetiu-se 

a apresentação partindo da solução de menor concentração do soluto (teste 

em duplicata). Após a avaliação de cada par de amostras, a criança foi 

instruída a lavar as papilas com água e aguardar cerca de 30 segundos para 

provar o próximo par (Figura 1). 

Em nenhum momento foi solicitada a identificação do gosto testado, 

sendo que a ordem destes foi a mesma para todas as crianças {doce, 
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salgado, ácido e amargo), uma vez que o objetivo foi o de verificar o limiar 

de sensibilidade para os mesmos. 

Figura 1 - Aplicação do Teste de Limiar para os gostos básicos - A.C. 

Camargo. São Paulo, 2003/2004. 

3.5.4 Preparação das amostras do teste de sensibilidade ao PROP 

A verificação da sensibilidade ao PROP foi realizada através das 

preparações de amostras de papel filtro impregnado com esta substância em 

sete concentrações crescentes segundo uma escala geométrica. As 

concentrações das soluções utilizadas ,em mmol/L foram: (KLAMINSKI et ai 

2000): 0,0032; 0,0100; 0,0320; 0,1000; 0,3200; 1,0000 e 3,2000. E sua 

equivalência em g/L: 0,000544; 0,001702; 0,005440; 0,017020; 0,054400; 

0,170200 e 0,544600. 
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o papel filtro foi imerso em soluções super saturada e quente 

(próximo ao ponto de ebulição) de PROP e retirado para secagem. Em 

seguida, cortado em pequenos pedaços (2,5 X 2,5 cm) e armazenado em 

envelopes (KLAMINSKI et ai 2000). Este procedimento foi repetido 

mensalmente a fim de garantir a qualidade do material para realização dos 

testes. 

3.5.5 Aplicação do teste de sensibilidade ao PROP 

As crianças foram orientadas a enxaguar a boca com água deionizada 

e desprezá-Ia, devendo em seguida colocar o papel filtro no fundo da boca 

até umedecer (KLAMINSKI et ai 2000), conforme observa-se na Figura 2. 

Figura 2 - Aplicação do Teste de Sensibilidade ao PROP - ITACI. São 

Paulo, 2003/2004. 

Para a intensidade do gosto amargo, foi utilizado o método afetivo da 

escala hedônica facial, onde o provador expressou o grau de amargor das 
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preparações, utilizando uma escala hedônica de 5 pontos: 1 = nenhum 

pouco amargo; 2 = um pouco amargo; 3 = amargo; 4 = muito amargo; 5 = 
extremamente amargo (PINTO E SILVA et ai 2000) (Anexo 3). O provador 

foi considerado como sensível quando a manifestação foi uma expressão 

maior ou igual a 3, conforme demonstra a Figura 3. 

A cada 1 minuto, foram oferecidas as concentrações no papel, em 

ordem crescente, sendo que entre elas a criança realizou bochechos com 

água deionizada (KLAMINSKI et ai 2000). 

A metodologia aplicada, pode ser utilizada para classificar indivíduos 

com características diferentes. Os resultados são via de regra, embora o 

teste com papel filtro impregnado não seja muito refinado (ZHAO et ai 2003). 

Os resultados obtidos foram registrados em ficha identificada para 

cada paciente (Anexos 4 e 5). 

Figura 3 - Aplicação do Teste de Sensibilidade ao PROP- Escala hedônica 

facial- A.C. Camargo. São Paulo, 2003/2004. 
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3.6 Variáveis de estudo 

- Sensibilidade: O limiar de detecção de cada criança foi calculado 

pela média geométrica da maior concentração não detectada e a 

concentração seguinte. Exemplo: um paciente que detectou na solução de 

4,0 g/L para o doce: " 2,0 X 4,0. Tomou-se como limiar individual à média 

aritmética das médias geométricas, uma vez que o teste foi aplicado em 

duplicata. 

- Características do paciente: peso, altura, IMC, idade, sexo e fase de 

tratamento. 

3.7 Análise estatística 

A amostra foi caracterizada através da distribuição de freqüência das 

variáveis: instituições (ITACI, A.C. Camargo e 10P-GRAACC), tipos de 

atendimento (SUS ou convênio), fases de tratamento (indução, 

intensificação e manutenção), dentre outras. 

Utilizou-se testes não paramétricos, uma vez que as variáveis não 

possuíam distribuição normal. Para análise dos dados, utilizou-se auxílio do 

pacote estatístico SPSS versão 10.0. 

A comparação dos limiares (média aritmética das duas medidas 

realizadas) segundo sexo e fase de tratamento feita pelos testes Mann

Whitneye Kruskal-Wallis (CONOVER 1998), respectivamente. 

O estudo da relação entre os limiares dos gostos básicos segundo 

IMC e idade foi feito através da estimação do Coeficiente de Correlação de 

Spearman (CONOVER 1998). Utilizaram-se Níveis descritivos (p) dos testes 

Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para avaliação entre os sexos e fases de 

tratamento para todos os gostos básicos. Os resultados analisados segundo 

a fase de tratamento e o índice de Massa Corpórea foram obtidos através da 

aplicação da extensão do teste exato de Fisher (AGRESTI 1990). 
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Comparou-se a fase do tratamento e IMC (numérico), através do teste de 

ANOVA com um valor fixo (NETER 1996). 

A comparação entre a sensibilidade ao PROP e sexo e entre a fase 

de tratamento foi feita através do Teste de Qui-quadrado de Pearson ou do 

Teste Exato de Fisher (AGRESTI1990), quando necessário. 

O estudo da relação entre a sensibilidade ao PROP e idade e IMC foi 

feito através da técnica estatística de ANOVA (Análise de Variância) 

(NETER 1996). 

3.8 Questões éticas 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e 

pelos demais comitês das instituições envolvidas na pesquisa (Anexo 6) 

As instituições em que este trabalho foi realizado foram consultadas 

sobre as condições de se desenvolvê-lo e assinaram um termo de 

consentimento segundo os moldes da resolução n° 196 de 10 de outubro de 

1996 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo 7), após a submissão e 

aprovação desta pesquisa pelos seus comitês de ética. 

Os responsáveis foram instruídos a respeito dos objetivos e 

metodologia do estudo e autorizaram a participação da criança, assinando 

um termo de consentimento segundo a resolução n° 196 de 10 de outubro 

de 1996 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo 8). Só participaram do 

estudo as crianças que entregaram a autorização. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Caracterização da população de estudo 

Todos os pacientes analisados (n = 40) já haviam sido internados 

devido à LLA e no período de aplicação dos testes sensoriais nenhum deles 

apresentou anemia ou alguma intercorrência, como mucosite, gripe, tosse, 

febre ou outras doenças. Na população estudada não foi encontrada 

ocorrência de alergia alimentar e apenas 15% utilizavam suplemento 

alimentar. 

A Tabela 3 apresenta as características clínicas da população em 

estudo. Houve uma distribuição homogênea quanto ao sexo, sendo 21 do 

masculino (52,5%) e 19 do feminino (47,5%). Dos pacientes analisados, 

47,5% recebiam tratamento em uma única instituição (ITACI) e 90% foram 

atendidos pelo SUS, sendo apenas 4 crianças atendidas por convênio. 

Segundo o risco em 17 (42,5%) alto e 23 (57,5%) baixo e para as fases do 

tratamento (segundo o Protocolo GBTLI 99), 12,5% nas fases de indução e 

de intensificação, em manutenção (72,5%) e apenas 2,5% na consolidação 

tardia. Para análise dos dados, o paciente em fase de consolidação foi 

considerado como manutenção, totalizando 75%. 
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Tabela 3 - Número e porcentagem de pacientes, segundo instituição, 

atendimento, tipo e fase de tratamento. ITACI, A.C. Camargo, IOP

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Variáveis 

Instituição 

Tipo atendimento 

Tipo de LLA 

Fase tratamento 

Total 

Categoria 

ITACI 

A.C. Camargo 

IOP 

SUS 

Convênio 

Alto Risco 

Baixo Risco 

Indução 

Intensificação 

Manutenção 

Consolidação 

tardia 

19 

9 

12 

36 

4 

17 

23 

5 

5 

29 

1 

40 

47,5 

22,5 

30,0 

90,0 

10,0 

42,5 

57,5 

12,5 

12,5 

72,5 

2,5 

100,0 

A Tabela 4 apresenta as características dos responsáveis e do chefe 

da família segundo sexo e escolaridade. A maioria dos responsáveis pela 

criança na instituição durante o tratamento eram as mães (75%). Enquanto 

70% indicaram os pais como chefe de família, seguido de 20% das mães e 

10% padrastos. Quanto á escolaridade, 40% dos chefes de famílias 

possuem o ensino médio e apenas 12,5% concluíram a faculdade. 
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Tabela 4 - Características dos responsáveis e chefe de família segundo 

sexo e escolaridade. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

Variáveis 

Parentesco 

Sexo Responsável 

Chefe da Família 

Escolaridade chefe 

Total 

Categoria 

Mãe 

Pai 

Avó/Avô 

Tio/Tia 

Masculino 

Feminino 

Pai 

Mãe 

Padrasto 

1 a 4a série 

5 a 8a série 

Ensino Médio 

Universitário 

30 

5 

1 

4 

7 

33 

28 

8 

4 

9 

10 

16 

5 

40 

% 

75,0 

12,5 

2,5 

10,0 

17,5 

82,5 

70,0 

20,0 

10,0 

22,5 

25,0 

40,0 

12,5 

100,0 

A idade da população em estudo foi de 6 a 14,7 anos no dia da 

aplicação dos testes e entrevista, apresentando uma média de 9,6 anos (dp 

= 2,8) e a idade do diagnóstico variou entre 4,6 a 13,8, com mediana de 7,8. 

Conforme pode ser observado na Tabela 5, quanto ao peso habitual, 

houve variação desde 19 até 60 quilos. A média de altura dos pacientes em 

estudo foi de 131 centímetros, com mediana de 134 centímetros. 
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Em média havia 5 a 6 pessoas residindo na casa de cada paciente 

(dp = 2,45), sendo no mínimo 2 e no máximo 13 pessoas por residência. 

Quanto à renda familiar, obtiveram-se dados de R$ 1.495,40 por família, 

com alto desvio padrão (2.581,35), uma vez que algumas famílias não 

possuíam renda mensal (desempregados), enquanto outras de R$ 

15.000,00. 

Tabela 5 - Estatística descritiva das variáveis quantitativas. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Variável Valores mínimo e máximo 

Idade atual (anos) 

6,0-14,7 

Idade do diagnóstico 4,6 -13,8 

(anos) 

Peso habitual 19,0 - 60,0 

Peso atual 19,0 - 63,1 

Altura atual 117,5 - 159,0 

Pessoas que moram 2-13 

na casa 

Renda familiar (R$) 0,00 - 15.000,00 

Média (dp) 

9,6 (2,8) 

8,6 (2,9) 

32,9 (10,6) 

33,5 (11,6) 

131,75 (23,4) 

5,6 (2,45) 

1.495,40 

(2.581,35) 

Mediana 

9,1 

7,8 

30,0 

30,3 

134,0 

5,0 

750,00 
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4.2 Avaliação do Estado Nutricional 

o Indice de Massa Corpórea foi calculado pela divisão do peso (em 

quilos) pela altura ao quadrado (em metros). 

A distribuição do IMC segundo o sexo e a idade (em anos) está 

representada na Figura 4, a seguir: 

15~--------------------------------~ 
14 +-----~--~------.. --------------~ 
13 +---------~~~~ __ ~----__ _*--*_~ 
12 +-----------~~~--------~~----~ 

~ 11 +---------~~----------~------~~ 

~ 10 +-------~~----~~~------------~ 
CD 9 +----+-----_--~~--------__ --------~ 

8 +-----------~~----__ ------------~ 
7 +---~~----~~------------------~ 

6 +-----~----~--------~---------~ 

5+-------~------~--------~------~ 
11 15 19 23 27 

IMC 

I
- Feminino I 
- Masculin~ 

Figura 4 - Distribuição do IMC (Kg/m2
), segundo sexo e idade (anos). ITACI, 

A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

De acordo com a Figura 4, observa-se que a maioria da população 

em estudo encontrou-se entre as faixas de IMC 15 e 19, o que indica 

eutrofia, segundo os padrões de referencia utilizados. Ambos os sexos 

encontram-se bem distribuídos entre os índices de massa corpórea. 

Os valores do IMC para idade, segundo sexo foram analisadas pelos 

gráficos do NCHS (2000). Foi adotado como critério para o estado 

nutricional, segundo o percentil de cada indivíduo: excesso de peso (p >95); 

risco de sobrepeso (p >85 e < 95); eutrofia (p >10 e < 85); risco de baixo 
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peso (p > 5 e ~ 10) e baixo peso (p ~ 5). A Tabela 6 demonstra a 

distribuição: 

Tabela 6 - Distribuição dos pacientes, segundo estado nutricional (IMC) e 

sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

Estado Nutricional 

Baixo peso 

Eutrófico 

Risco sobrepeso e 

excesso peso 

Total 

Feminino 

N O/o 

1 5,3 

13 68,4 

5 26,3 

19 100,0 

Masculino Total 

N % N o/o 

2 9,5 3 7,50 

13 61,9 26 65,0 

6 28,6 11 27,5 

21 100,0 40 100,0 

A maioria da população em estudo encontra-se em estado nutricional 

adequado (eutrófico) de acordo com os parâmetros utilizados. Foi realizada 

a classificação do estado nutricional de acordo com altura para idade e peso 

para idade, de acordo com os padrões NCHS (Anexo 9). 

Ressalta-se que 27,5% apresentaram risco de sobre peso e excesso 

de peso, sendo uma porcentagem elevada para uma população doente, 

mas semelhante à tendência da população sadia, segundo pesquisa 

desenvolvida por MONTEIRO (2005). 

Deve-se levar em conta que os parâmetros existentes para avaliação 

nutricional foram desenvolvidos tendo como base uma população saudável e 

não adaptados para um grupo doente. 

CARATIN, em 2004, utilizou os mesmos parâmetros de avaliação 

nutricional (NCHS 2000), para crianças saudáveis de 7 a 10 anos, obtendo 

uma porcentagem semelhante quanto a eutrofia, porém uma porcentagem 

menor quanto ao baixo peso e maior quanto ao excesso e sobrepeso. 

Através deste estudo, verificou-se maior proporção de casos de deficiência 
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nutricional em crianças portadoras de câncer quando comparadas as 

saudáveis e menor em relação ao risco e excesso de sobrepeso. 

A Tabela 7 relaciona os resultados obtidos de acordo com a fase de 

tratamento e o índice de Massa Corpórea (categorizado) (AGRESTI 1990). 

Tabela 7 - Relação entre o IMC (classificação NCHS 2000) e a fase de 

tratamento (segundo o Protocolo GBTLI 99). ITACI, A.C. Camargo, IOP

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Fase de tratamento 

IMC Indução Intensificação Manutenção Total 

Baixo peso 1 2 3 

Eutrófico 4 4 18 26 

Risco 7 7 
sobrepeso 

Excesso de 1 3 4 
peso 

Total 5 5 30 40 

Teste exato de Fisher (p = 0,05400) 

Através dos resultados observados na Tabela 7, pode-se concluir que 

a fase do tratamento não está associada ao IMC. Comparando-se a fase do 

tratamento e IMC (numérico), verifica-se que o IMC médio mantém-se 

estatisticamente em todas as fases de tratamento (p=0,145). 

Nota-se que a população em estudo está distribuída entre as três 

fases de tratamento do Protocolo GBTLI 99. O estado nutricional estimando 

a partir da classificação do IMC não foi influenciado pelo tratamento. 

Observa-se entretanto na Tabela 7, que os indivíduos com risco e 

excesso de peso encontram-se na fase de manutenção, indicativo da 

recuperação do apetite e elevação do consumo alimentar. Quando os 

sintomas como vômitos, náuseas, inapetência, dentre outros presentes 

durante as fases da quimioterapia e radioterapia (PINHO et ai 1997) devem 

ter sido minimizados. 
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4.3 Caracterização do consumo alimentar 

Verificou-se que 17,5% dos pacientes preferem doces, como: 

chocolate, sorvetes e pudins. A mesma porcentagem de preferência ocorreu 

para as carnes, incluindo brancas e vermelhas. Observou-se ainda que 

12,5% da população em estudo têm como preferência as frutas e outros 

12,5% para as massas (macarrão, pizza, lasanha). As demais preferências 

encontram-se bem variadas, como pode ser observada na Tabela 8. Apenas 

dois pacientes não relataram possuírem alimentos preferidos. 

Tabela 8 - Número e porcentagem de pacientes, segundo preferências 

alimentares. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Alimento(s) N° % * 
Arroz/batata frita/carne 2 5,0 

Arroz e feijão 1 2,5 

Batata frita 2 5,0 

Carnes (em geral) 7 17,5 

Doces 7 17,5 

Fast food (sanduiches) 1 2,5 

Frutas (morango, banana, goiaba) 5 12,5 

Frutos do mar 1 2,5 

Massas (macarrão, lasanha) 5 12,5 

Ovos, salsicha 1 2,5 

Pão de sal 1 2,5 

Salada 1 2,5 

Salgadinhos ("snacks") 1 2,5 

Salgados (ex: coxinha) 2 5,0 

Sem preferências 2 5,0 

Total 40 100,0 

* Porcentagem calculada em relação aos 40 pacientes. 
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Quanto às aversões alimentares constatou-se, conforme pode ser 

observado na Tabela 9, que 42,5% dos pacientes não consumem alimentos 

como verduras e legumes. Apenas 7,5% dos pacientes relataram não 

possuírem aversões alimentares, consumindo assim todos os tipos de 

alimentos. Observou-se grande variedade quanto aos alimentos que os 

pacientes em estudo não gostam ou não consomem, por possuírem 

aversão, apenas 5% para as carnes em geral. 

Tabela 9 - Número e porcentagem de pacientes, segundo aversões 

alimentares. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Alimento( s) N° % * 
Arroz e feijão 2 5,0 

Batata frita 1 2,5 

Carnes (em geral) 2 5,0 

Feijão 2 5,0 

Feijão e salada 1 2,5 

Feijão/verdura/legumes 1 2,5 

Frutas (banana, melão, abacaxi) 3 7,5 

F ruta e polenta 1 2,5 

Legumes 4 10,0 

Leite desnatado 1 2,5 

Ovo 1 2,5 

Pimenta 1 2,5 

Polenta 1 2,5 

Queijo 1 2,5 

Sem aversões 3 7,5 

Verduras 10 25,0 

Verduras e legumes 3 7,5 

Salada 2 5,0 

Total 40 100,0 

* Porcentagem calculada em relação aos 40 pacientes. 
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A Tabela 10 representa o consumo alimentar dos pacientes e seus 

responsáveis, de alguns tipos de alimentos que estão relacionados à 

sensibilidade ao PROP. Observa-se que a maioria dos responsáveis 

consome repolho (97,5%), brócolis (90%) e couve de bruxelas (52,5%). Já a 

maioria das crianças consome apenas os brócolis. Os produtos de soja 

foram os menos consumidos em ambas as populações. Dentre as crianças, 

apenas 3 consumiam couve de bruxelas. Pode-se observar de modo geral 

que o consumo destes alimentos encontra-se maior entre os adultos, quando 

comparado com as crianças. 

Tabela 10 - Número e porcentagem de responsáveis e pacientes, segundo 

alimentos relacionados à sensibilidade ao PROP. ITACI, A.C. Camargo, 10P

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Consumo Responsáveis Crianças 
N° 0/0* N° 0/0* 

Brócolis 36 90,0 16 40,0 

Repolho 39 97,5 22 55,0 

Couve Bruxelas 21 52,5 3 7,50 

Produto soja (leite, queijo) 19 47,5 13 32,5 

* Porcentagem calculada em relação aos 40 responsáveis e pacientes. 

Este fato pode caracterizar a aceitação de tais alimentos quando 

comparada entre crianças e adultos, uma vez que estes possuem uma maior 

experiência com os alimentos, causando aumento de sua aceitação 

alimentar. 

Observações identificadas nos estudos desenvolvidos por BIRCH, em 

1999, sobre preferências alimentares com crianças, investigaram alguns 

aspectos importantes na determinação de seus gostos e aversões. Essa 

pesquisa revelou que a preferência pelo doce é uma constante pelas 

crianças. Entretanto um segundo aspecto, a familiaridade, também foi muito 

importante na determinação da preferência dos alimentos pelas crianças. 
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Este foi um dado de importância crítica, porque a familiaridade com o 

alimento resulta das experiências das crianças com aquele alimento em 

particular. 

4.4 Análise sensorial 

4.4.1 Teste de limiar dos gostos básicos (Threshold) 

Quanto aos testes dos limiares dos gostos básicos aplicados, as 

Tabelas 11 e 12, demonstram os resultados obtidos, em duplicata, para ° 
sexo feminino e masculino, respectivamente. 
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Tabela 11 - Distribuição dos pacientes do sexo feminino em número e 

porcentagem, conforme a detecção dos estímulos nas diferentes 

concentrações. ITACI, A. C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

Gosto Concentração 

Básico (g/L) 

Doce 0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

8,000 

16,000 

Salgado 0,090 

0,180 

0,370 

0,750 

1,500 

3,000 

Ácido 0,004 

0,008 

0,015 

0,030 

0,062 

0,125 

Amargo 0,025 

0,050 

0,100 

0,200 

0,400 

0,800 

n 

4 

4 

3 

4 

2 

O 

5 

3 

7 

1 

1 

O 

8 

3 

2 

2 

2 

O 

7 

2 

2 

3 

2 

1 

1
5 

Seqüência 

% 

23,5 

23,5 

17,6 

23,5 

11,8 

0,0 

29,4 

17,6 

41,2 

5,9 

5,9 

0,0 

47,0 

17,6 

11,8 

11,8 

11,8 

0,0 

41,2 

11,8 

11,8 

17,6 

11,8 

5,9 

2
5 

Seqüência 

n 

6 

2 

4 

3 

2 

O 

6 

4 

5 

1 

1 

O 

7 

5 

1 

2 

2 

O 

6 

1 

2 

4 

1 

O 

35,3 

11,8 

23,5 

17,6 

11,8 

0,0 

35,3 

23,5 

29,4 

5,9 

5,9 

0,0 

41,2 

29,4 

5,9 

11,8 

11,8 

0,0 

35,3 

23,5 

11,8 

23,5 

5,9 

0,0 
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Tabela 12 - Distribuição dos pacientes do sexo masculino em número e 

porcentagem, conforme a detecção dos estímulos nas diferentes 

concentrações. ITACI, A. C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

Gosto Concentração 

Básico (g/L) 

Doce 0,500 

1,000 

2,000 

4,000 

8,000 

16,000 

Salgado 0,090 

0,180 

0,370 

0,750 

1,500 

3,000 

Ácido 0,004 

0,008 

0,015 

0,030 

0,062 

0,125 

Amargo 0,025 

0,050 

0,100 

0,200 

0,400 

0,800 

1 a Seqüência 

n 

6 

8 

3 

4 

2 

O 

10 

4 

6 

2 

1 

O 

10 

8 

4 

O 

O 

1 

7 

4 

7 

3 

2 

O 

% 

26,1 

34,8 

13,0 

17,4 

8,7 

0,0 

43,5 

17,4 

26,1 

8,7 

4,3 

0,0 

43,5 

34,8 

17,4 

0,0 

0,0 

4,3 

30,5 

17,4 

30,5 

13,0 

8,7 

0,0 

2
a 

Seqüência 

n 

7 

8 

2 

4 

O 

2 

8 

11 

1 

3 

O 

O 

10 

8 

3 

1 

1 

O 

9 

5 

3 

3 

2 

1 

30,5 

34,8 

8,7 

17,4 

0,0 

8,7 

34,8 

47,8 

4,3 

13,0 

0,0 

0,0 

43,5 

34,8 

13,0 

4,3 

4,3 

0,0 

39,1 

21,7 

13,0 

13,0 

8,7 

4,3 
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Pode-se observar tanto no sexo masculino quanto no feminino, que os 

indivíduos apresentaram maior detecção nas concentrações baixas para 

todos os gostos básicos, principalmente o ácido para os meninos e o 

salgado para as meninas. 

A Tabela a 13 avalia os valores obtidos entre as duas medidas dos 

limiares, uma vez que o teste de Threshold foi aplicado em duplicata. 

Tabela 13 - Coeficientes de correlação intraclasse estimados entre as duas 

medidas dos limiares. 

Gostos 
básicos 

Doce 

Salgado 

Ácido 

Amargo 

Coeficiente de Correlação 
intraclasse 

0,6692 

0,9640 

0,8460 

0,7654 

Intervalo com 95% de 
confiança 

[ 0,4570 ; 0,8098 1 
[ 0,9334 ; 0,9808 J 
[ 0,7288 ; 0,9153 ] 

[0,6001 ; 0,8683 ] 

De acordo com os resultados obtidos pela Tabela 13, pode-se 

observar a correlação existente entre as duas repetições para cada gosto, 

sendo definido como critério para avaliação desses resultados a utilização 

da média aritmética dos limiares. 
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4.4.2 Gosto Doce 

Considerou-se para os valores de limiares individuais detectados, a 

seguinte classificação: 0,50 a 0,71 g/I - baixos; 1,06 a 2,83 g/I - médios e 

acima destes, valores altos de limiares de detecção individual para o gosto 

doce. 

Os dados obtidos segundo as variáveis estão apresentados no anexo 

10. 

A Figura 5 ilustra os resultados obtidos para os limiares individuais 

referentes ao gosto doce. 

50 ~-----------------------------------------------, 
45 +-------~--------------------------------------~ 
40 +---------------------------------~----~----~ 

E 35 +-----------------~------------~----------~ 
CI) 

~ 30 +-------~--~~----------------------------------~ 
~ 25 +-------~------------------------------------~ 
CI) 

~ 20 +-------------------------------------------------~ 
~ 15 

10 
5 
O 

0,50 0,60 0,71 1,06 1,41 2,12 2,83 4,24 5,66 7,07 8,49 

Limiar individual (g/l) 

Figura 5 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce. 

ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

De acordo com a Figura 5, nota-se que 52% dos pacientes obteve 

limiares de detecção baixos para o gosto doce, levando-se em conta as 

soluções com menores concentrações de sacarose oferecidas (0,500 e 

1,000 g/I), 35 % das crianças apresentaram limiares médios e 12,5% desta 

população apresentaram elevados. 
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Nota-se que não houve limiar de detecção próximo ao valor máximo 

de concentração oferecido (16,000 g/I), sendo que o valor de limiar individual 

de detecção máximo apresentado foi de 8,49 g/I. 

Estes resultados indicam que a maioria dos pacientes é capaz de 

sentir o estímulo do gosto doce em concentrações baixas de soluto, 

indicando maior sensibilidade dessa população. 

Estes resultados, quando comparados aos de CARATIN (2004), a 

qual utilizou a mesma escala com 212 crianças saudáveis de 7 a 10 anos, 

diferem, uma vez que no presente estudo, a maioria da população 

apresentou limiares baixos de detecção e a última concentração detectada 

pelos pacientes foi menor do que a pelas crianças saudáveis. Esses fatos 

indicam que as crianças portadoras de LLA apresentaram maior 

sensibilidade ao gosto doce do que as crianças saudáveis. 

50,0% -r----------,.,....--------------, 
45,0% +---------------------'---1 

40,0% +--------'----------;:----------1 

i 35,0% +--------'-'-------------,------1 

E 30,0% 
c 25,0% +-------------;---'-----;------1 
Q) 
~ 20,0% +-----,,--------------------1 

~ 15,0% +---,.-------, 

10,0% 

5,0% 

0,0% 
0,50 0,60 0,71 1,06 1,41 2,12 2,83 4,24 5,66 7,07 8,49 

Limiar individual (gn) 

Figura 6 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce 

segundo sexo. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

De acordo com a Figura 6, independente do sexo, o maior número de 

crianças detectou o estímulo nas concentrações baixas. 
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As meninas apresentaram-se em maior número entre os limiares 

baixos e médios e os meninos nos valores baixos. 

Nos valores mais elevados dos limiares em relação ás concentrações 

oferecidas, 12,5% do sexo masculino detectaram nessa faixa, enquanto 

7,5% das meninas apresentaram menor sensibilidade á detecção do gosto 

doce. 

Estes resultados diferem dos encontrados por CARA TIN (2004), uma 

vez que em sua pesquisa, obteve uma distribuição homogênea entre os 

sexos. Porém, considerando os limiares mais elevados em ambos os 

estudos estes foram observados no sexo masculino. 

50,0% 

45,0% 

40,0% 

E 35,0% 
(1) 
O) 30,0% ca -c 25,0% (1) 

~ 
o 20,0% 

1- 6a1J1 
_l1a~ 

c.. 
15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 
0,50 0,60 0,71 1,06 1,41 2,12 2,83 4,24 5,66 7,07 8,49 

Limiar individual (g/l) 

Figura 7 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce 

segundo faixa etária. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

Na Figura 7, observa-se no limiar de detecção baixo, grande 

concentração das crianças de 11 a 14 anos, enquanto que as menores se 
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E 
Q) 
Ol cu -c 
Q) 
(,) ... 
o 

D.. 

distribuem também nos outros limiares. Fato indicativo de maturidade na 

detecção pelos mais velhos. 

Estes resultados são concordantes com os de indivíduos saudáveis 

de 7 a 10 anos (CARA TIN 2004), na sua distribuição pelos diferentes 

limiares. 

50,0% 

45,0% 

40,0% 

35,0% 

30,0% 

25,0% 
• Baixo peso 

20,0% • Eutr6fico 

C Risco so 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

• I • 1111 . 1 • I • n 
0,50 0,60 0,71 1,06 1,41 2,12 2,83 4,24 5,66 7,07 8,49 

Limiar individual (9/1) 

Figura 8 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce 

segundo estado nutricional . ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

peso 

Na Figura 8, pode-se observar que da maior parte da população nos 

limiares baixos, há apenas um indivíduo em estado nutricional de baixo 

peso; 27,5% de eutróficos e 22,5% em risco de sobrepeso e/ou excesso de 

peso. O número de eutróficos e de risco de sobre peso/excesso de peso, 

diminuem com o aumento das concentrações. Observa-se ainda que o maior 

limiar detectado foi de uma criança com risco de sobrepeso/excesso de 

peso. 
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Esses resultados quando comparados aos de CARATIN (2004), 

diferem-se quanto ao fato das crianças com baixo peso concentrarem-se nos 

limiares baixos, enquanto no presente estudo, este evento foi observado na 

população eutrófica, seguida pela em risco de sobrepeso e excesso de peso. 

Quando levados em conta os limiares elevados, os resultados assemelham

se pelo fato não haver, em ambos os estudos, pacientes com detecção na 

concentração mais elevada oferecida durante o teste dos limiares para este 

gosto (16g/L). 
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Q) 
C) 
ta -C 
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~ 
o 

Q. 

50,00/0 ,-----------------------------------------, 

45,00/0 +-----------------------------------------1 

40,00/0 +-----------------------------------------1 
35,00/0 +---------------------------------------~ 

30,00/0 +---------------------------------------~ 

25,00/0 +-----------------------------------------1 

20,00/0 +---------------------------------------~ 

15,0% +-----1 

10,0% +-----1 

5,0% 

0,0% 
0,50 0,60 0,71 1,06 1,412,12 2 ,83 4 ,24 5,66 7,07 8,49 

Limiar individual (g/l) 

• Indução 

• Intensificação 

O Manutenção 

Figura 9 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce 

segundo fase de tratamento. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

Na Figura 9 observa-se que houve decréscimo no número de crianças 

segundo o aumento dos limiares para todas as fases de tratamento. Sendo 

que os da intensificação tem sua maioria nos limiares mais baixos, fato que 

sugere maior sensibilidade ao gosto doce por esse grupo. 
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4.4.3 Gosto Salgado 

Considerou-se para os valores de limiares individuais detectados, a 

seguinte classificação: 0,09 a 0,13 g/I - baixos; 0,19 a 0,53 g/I - médios e 

acima destes, valores altos de limiares de detecção individual para o gosto 

salgado. 

Os dados obtidos segundo as variáveis estão apresentados no anexo 

11. 

A Figura 10, ilustra os resultados obtidos para os limiares individuais 

referentes ao gosto salgado. 

50,0% 
45,0% 
40,0% 
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~ 20,0% 
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10,0% 
5,0% 
0,0% 

0,09 0,11 0,13 0,19 0,26 0,53 1,06 

Limiar individual (gn) 

Figura 10 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

A Figura 10 demonstra que 57,5% da população possuem limiares de 

detecção nas concentrações baixas, seguido de 40% nos valores médios de 

limiares e apenas 2,5% apresentou limiar elevado. Estes resultados indicam 

que a população em estudo possui maior sensibilidade ao gosto salgado, de 

acordo com as concentrações oferecidas no teste de limiares. 
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Estes resultados assemelham-se aos encontrados por CARATIN 

(2004), uma que nessa pesquisa, a população apresentou limiares baixos do 

gosto salgado e apenas um indivíduo com detecção na concentração mais 

elevada. 

De acordo com os valores dos limiares obtidos neste estudo, pode-se 

observar que nenhum indivíduo aproximou-se dos valores das 

concentrações mais altas oferecidas no teste, sendo estas de 1,500 e 3,000 

g/I, indicando que a população em estudo apresenta limiares mais baixos, ou 

seja mais sensíveis ao gosto salgado. 
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Figura 11 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo sexo. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

De acordo com a Figura 11, pode-se observar que do total das 

crianças 32,5% dos meninos e 25% das meninas apresentam limiares de 

detecção baixos. Nos limiares médios houve a mesma distribuição entre os 

44 



sexos, sendo este de 20%. Apenas uma menina detectou o estímulo 

resultando num limiar mais elevado. 

Em trabalho desenvolvido por CARA TIN (2004), na distribuição 

segundo os limiares para o gosto salgado entre os sexos, o feminino 

apresentou maior número nos valores baixos, enquanto no presente estudo, 

foi observado entre os indivíduos do sexo masculino. Em ambos trabalhos, 

apenas um indivíduo do sexo feminino apresentou o limiar de detecção em 

valor mais elevado. 

Este fato pode indicar que, enquanto as meninas saudáveis são mais 

sensíveis ao salgado, os meninos com LLA que apresentam esta 

característica. 
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~ 
~ 

Figura 12 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo faixa etária. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

A Figura 12 mostra que 25% das crianças de 11 a 14 anos e 32,5% 

das de 6 a 10 anos tem limiares baixos. Observou-se que 32,5% da faixa 
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etária mais jovem e 7,5% dos maiores apresentaram limiares em valores 

médios e 2,5% das crianças de faixa etária superior apresentou limiar mais 

elevado. 

Podemos observar que as crianças de faixa etária de 6 a 10 anos, 

distribuíram-se igualmente entre os valores de limiares baixos e médios, 

enquanto as mais velhas, concentraram-se nos valores mais baixos. 

Comparando os resultados obtidos pela população de faixa etária 

menor no presente estudo com os resultados de CARATIN (2004), esses 

são concordantes, uma vez que houve maior concentração dos indivíduos 

nos limiares de detecção baixos, indicando que estas populações possuem 

maior sensibilidade ao gosto salgado. 
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Figura 13 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo estado nutricional. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. 

São Paulo, 2003/2004. 
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De acordo com a Figura 13, pode-se observar que nos limiares 

baixos, há 5% de crianças em estado nutricional de baixo peso; 35% das 

eutr6ficas e 17,5% em risco de sobrepeso elou excesso de peso. 

Quando observados os limiares de valor médio, nota-se que apenas 

um indivíduo com baixo peso detecta o gosto nesses valores; 27,5% dos 

eutr6ficos e 10% dos em risco de sobre peso elou excesso de peso. 

Observou-se que independente do estado nutricional, os indivíduos 

concentraram-se nos valores baixos dos limiares, reforçando o fato do 

grupo em estudo possuir maior sensibilidade ao gosto salgado. 

No estudo de CARA TIN (2004) com crianças saudáveis, não foi 

observada diferença na distribuição dos limiares e estado nutricional, o que 

difere desse, onde os portadores de LLA e eutr6ficos são mais sensíveis ao 

gosto salgado. 
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Figura 14 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo fase de tratamento. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. 

São Paulo, 2003/2004. 

Os dados observados na Figura 14, mostram que o maior número de 

crianças em manutenção apresentou limiares baixos, enquanto os em 
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indução e intensificação se distribuíram em limiares baixos e médios. 

Apenas uma criança em fase de indução apresentou limiar elevado. 

De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, os indivíduos 

indicaram maior sensibilidade a este gosto, em todas as fases de 

tratamento. 

4.4.4 Gosto Ácido 

Considerou-se para os valores de limiares individuais detectados, a 

seguinte classificação: O - baixo; 0,01 a 0,04 g/l - médios e acima destes,ou 

seja 0,07 g/l, valores altos de limiares de detecção individual para o gosto 

salgado. 

Os dados obtidos segundo as variáveis estão apresentados no anexo 

13. 

A Figura 15 ilustra os resultados obtidos para os limiares individuais 

referentes ao gosto ácido. 
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Figura 15 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto ácido. 

ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 
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Observou-se de acordo com a Figura 15 uma distribuição decrescente 

dos pacientes pelos limiares de detecção, sendo 95% deles nos valores 

mais baixos. 

Os resultados referentes à detecção do gosto ácido, obtidos no 

presente trabalho assemelham-se aos apresentados por CARA TIN (2004) 

com crianças saudáveis, onde a população concentrou-se nos limiares 

baixos, indicando maior sensibilidade a este gosto. Porém o limiar mais alto 

atingido pelas crianças no presente estudo, é inferior ao detectado na 

população saudável, indicando que as crianças portadoras de LLA possuem 

limiares mais baixos que as saudáveis, indicativo de serem mais sensíveis 

ao gosto ácido. 
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Figura 16 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto ácido, 

segundo sexo. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

De acordo com Figura 16, pode-se observar uma maior distribuição 

segundo o sexo, em limiares baixos e médios de detecção. 

Os resultados obtidos no presente estudo diferem dos de CARATIN 

(2004), uma vez que entre crianças saudáveis, foi observado que o maior 
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número de crianças do sexo feminino detectou o limiar em concentrações 

mais baixas, enquanto entre as crianças portadoras de leucemia linfóide 

aguda, este fato ocorreu para o sexo masculino, indicando maior 

sensibilidade. Outra diferença foi o fato de haver indivíduos saudáveis de 

ambos os sexos com limiar mais elevado, enquanto no presente estudo, 

apenas uma criança do sexo masculino demonstrou-se menos sensível ao 

gosto ácido quando comparada com as demais. 
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Figura 17 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto ácido, 

segundo faixa etária. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

A Figura 17 ilustra a distribuição quanto à faixa etária, demonstrando 

que 25% dos indivíduos da faixa etária de 6 a 10 anos possuem limiares 

baixos, enquanto 20% dos da faixa etária de 11 a 14 anos apresentam esses 

valores. Quanto aos limiares médios, as crianças distribuíram-se em 40% da 

faixa etária menor e 12,5% da faixa etária maior. 
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Os resultados obtidos pela análise dos limiares do gosto ácido das 

crianças em faixa etária de 6 a 10 (65% da amostra do presente estudo), 

quando comparados ao de CARATIN (2004), assemelham-se quanto ao fato 

das crianças de 7 a 10 anos concentrarem seus limiares nos valores mais 

baixos. 
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Figura 18 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto ácido, 

segundo estado nutricional. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

A Figura 18 mostra que nos limiares de valor baixo, há 5% de 

crianças com baixo peso; 30% de eutróficos e 10% de pacientes com risco 

de sobrepeso e/ou excesso de peso. 

Nos limiares de valor médio, observa-se apenas uma criança em 

baixo peso; 32,5% de eutróficos e 17,5% de crianças em estado nutricional 

de risco de sobrepeso e/ou excesso de peso. 

O grupo em risco de sobrepeso e/ou excesso de peso apresentou 

maior concentração em limiar baixo, o que pode indicar uma maior 

sensibilidade destes indivíduos ao gosto ácido. 
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Os resultados obtidos no presente estudo diferem aos encontrados 

por CARATIN (2004), em crianças saudáveis, onde a maioria das crianças 

em baixo peso detectou o limiar em concentrações mais baixas, enquanto 

nas crianças portadoras de LLA, observou-se maior concentração do grupo 

que se encontrava eutrófico. Esses dados mostram que as crianças 

saudáveis em estado nutricional de baixo peso são mais sensíveis ao gosto 

ácido, enquanto as portadoras de câncer eutróficas apresentam essa 

característica. 
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Figura 19 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto ácido, 

segundo fase de tratamento. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

Os resultados sugerem, proporcionalmente, uma distribuição maior 

dos pacientes em fase de intensificação com limiar baixo, indicando este 

grupo como mais sensível ao gosto ácido, conforme pode ser observado na 

Figura 19. 
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4.4.5 Gosto Amargo 

Considerou-se para os valores de limiares individuais detectados, a 

seguinte classificação: 0,03 a 0,05 g/I - baixos; 0,07 a 0,14 g/l - médios e 

acima destes (0,21 a 0,42 g/l), valores altos de limiares de detecção 

individual para o gosto amargo. 

Os dados obtidos segundo as variáveis estão apresentados no anexo 

14. 

A Figura 20 ilustra os resultados obtidos para os limiares individuais 

referentes ao gosto amargo. 
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Figura 20 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Conforme pode ser observado na Figura 20, 62,5% dos indivíduos 

apresentaram limiares de detecção baixos; 17,5% médios e 20% elevados. 

Estes resultados assemelham-se com os de CARATIN (2004), onde 

em sua população, encontrou uma maior porcentagem das crianças 

estudadas apresentando limiares baixos. 
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o valor do limiar mais alto encontrado no presente estudo é inferior ao 

valor obtido por crianças saudáveis, indicando que a população portadora de 

LLA apresenta maior sensibilidade ao gosto amargo. 
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Figura 21 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo sexo. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

A Figura 21 mostra que 30,0% das meninas e 32,5% dos meninos 

apresentaram limiares baixos; 10% e 15% médios e 7,5% e 5% detectaram 

nos valores elevados, observando uma distribuição decrescente pelos 

limiares, em ambos os sexos. 

Esses resultados assemelham-se aos obtidos por CARA TIN (2004), 

onde o sexo masculino apresentou maior distribuição pelos limiares de 

valores baixos, indicando maior sensibilidade ao gosto amargo. 
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Figura 22 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo faixa etária. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São 

Paulo, 2003/2004. 

A Figura 22 evidencia a distribuição em relação à faixa etária do grupo 

estudado. Observa-se dentre as crianças estudadas que 42,5% dos 

pacientes de 6 a 10 anos e 20,0% dos de 11 a 14, apresentaram limiares de 

detecção baixos. Em relação aos valores médios de limiar apresentaram 

15,0% e 10%, para a faixa etária menor e maior, respectivamente. Para os 

limiares elevados, o grupo etário de 6 a 10 anos apresentou 7,5%, enquanto 

os de 11 a 14 anos, 5%. 

Os resultados obtidos para a população de faixa etária de 6 a 10 

anos, no presente estudo, quando comparados aos de CARATIN (2004), 

assemelham-se pelo fato de haver indivíduos por todos os valores de 

limiares detectados. 
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Figura 23 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo estado nutricional. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. 

São Paulo, 2003/2004. 

Pode-se observar de acordo com a Figura 23, que nos limiares baixos 

há 40,0% de eutróficos; 17,5% de risco de sobrepeso e/ou excesso de peso 

e 5% de pacientes em estado nutricional de baixo peso 

Quanto aos limiares de valor médio, nota-se 15% de crianças 

eutróficas e 10% em estado nutricional de risco de sobrepeso e/ou excesso 

de peso. 

Os resultados obtidos no presente estudo, diferem com os 

encontrados por CARATIN (2004), onde nos limiares baixos, concentram-se 

as crianças de baixo peso, enquanto no presente estudo este fato pode ser 

observado pelos pacientes em estado nutricional de eutrofia, indicativo 

destes serem mais sensíveis ao gosto amargo. 

Quanto aos limiares mais elevados, CARATIN (2004) encontrou maior 

número de indivíduos em estado nutricional de risco de sobrepeso e/ou 

excesso de peso, enquanto mo presente estudo, os pacientes eutróficos 

apresentaram maior distribuição, proporcionalmente. 
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Figura 24 - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo fase de tratamento. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. 

São Paulo, 2003/2004. 

A partir da Figura 24, observa-se que entre os indivíduos em fase de 

indução 10,0% apresentaram limiares baixos e 2,5% elevados. 

Quanto ao grupo em fase de intensificação, 7,5% apresentaram 

valores de limiares baixos e 2,5% detectaram em valores médios e elevados. 

Já distribuição das crianças em fase de manutenção, nota-se que 

houve indivíduos em todos os valores de limiares existentes: 45,0% em 

limiares baixos; 22,5% em médios e 7,5% com valores altos de limiar. 

O maior número de indivíduos, independente da fase de tratamento, 

apresentaram maior distribuição pelos limiares baixos, sendo indicativo de 

maior sensibilidade a esse gosto. 

Assim como nas distribuições dos demais gostos básicos, o grupo de 

pacientes que se encontrava na fase de manutenção de tratamento é 

superior aos demais grupos, havendo um número pequeno de indivíduos 
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nas fases de indução e intensificação, não permitindo assim uma 

caracterização da população em estudo. 

4.4.6 Teste de limiar dos gostos básicos (Threshold) em relação às 

variáveis - análise estatística. 

Observou-se que não há diferença estatisticamente significante entre 

os sexos e fases de tratamento para todos os gostos básicos, conforme 

ilustra a Tabela 14: 

Tabela 14 - Níveis descritivos (p) dos testes Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

realizados. 

Gostos básicos Sexo Fase do tratamento 

Doce 0,671 0,469 

Salgado 0,389 0,837 

Ácido 0,472 0,104 

Amargo 0,978 0,601 

Os resultados da análise revelaram que a idade não apresenta 

tendência de crescimento com o limiar doce (p=0,183), o limiar salgado 

(p=0,327) e o limiar ácido (p=0,872). Para o limiar amargo foi detectada uma 

tendência moderada, da ordem de 0,339 (p=0,032). 

Com relação ao IMC, não foi detectada tendência de crescimento com 

o limiar doce (p=0,878), o limiar salgado (p=0,412), o limiar ácido (p=0,589) 

e o limiar amargo (p=0,980). 
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4.5 Teste de sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil (PROP) 

As Tabelas 15 e 16 ilustram os valores obtidos pelo teste de 

sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil, segundo os sexos. 

Tabela 15 - Distribuição dos pacientes do sexo masculino, segundo 

classificação das concentrações de PROP quanto ao gosto amargo. ITACI, 

A. C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Concen- Nenhum pouco Um pouco amargo Amargo Muito amargo Extremamente 
tração amargo amargo 
PROP N N N N N 
(glL} 

0,000544 15 7 1 O O 

0,001702 10 8 2 1 2 

0,005440 11 3 5 3 1 

0,017020 8 4 2 4 3 

0,054400 5 1 6 5 6 

0,170200 4 O 3 6 10 

0,544600 3 3 1 5 11 

Total 56 25 20 24 33 
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Tabela 16 - Distribuição dos pacientes do sexo feminino, segundo 

classificação das concentrações de PROP quanto ao gosto amargo. ITACI, 

A. C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Concen

tração 

PROP 

(g/L) 

0,000544 

0,001702 

0,005440 

0,017020 

0,054400 

0,170200 

0,544600 

Total 

Nenhum pouco Um pouco amargo Amargo Muito amargo Extremamente 

amargo 

N 

12 

7 

8 

4 

2 

2 

1 

36 

N 

2 

6 

4 

3 

2 

2 

2 

21 

N 

2 

o 

3 

5 

3 

5 

3 

21 

N 

1 

4 

1 

4 

7 

3 

2 

22 

amargo 

N 

o 

o 

1 

1 

3 

5 

10 

20 

Pode-se observar que o maior número de indivíduos encontra-se nas 

concentrações mais baixas, indicando alta sensibilidade ao PROP em 

ambos os sexos. 

A Figura 25 demonstra os resultados obtidos no teste de sensibilidade ao 

PROP segundo as 7 concentrações utilizadas, em ordem crescente. 
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Figura 25 - Distribuição dos pacientes segundo sensibilidade ao PROP e 

concentrações (gl/L). ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

Observa-se na Figura 25 que grande parte dos pacientes, 900/0 (n = 

36) não são aptas a detectar o estímulo na concentração mais diluída do 

composto (0,000544 g/L). Decrescendo confonne as diluições subseqüentes 

até a terceira concentração (0,005440 g/L) , onde 67,5% (n = 27) não 

detectaram o estímulo. Em relação à concentração considerada como ponto 

de corte (0,017020 g/L) segundo DREWNOWSKI et ai, em 1997, a 

população em questão encontra-se bem dividida, havendo 50% sensíveis e 

50% não sensíveis. 

Estes são semelhantes aos encontrados por CARATIN, em 2004, pelo 

estudo desenvolvido com crianças freqüentadoras de creche, com idade de 

7 a 10 anos onde 56,60/0 encontravam-se não sensíveis ao PROP e 43,4% 

sensíveis. Tais resultados também são semelhantes aos dados encontrados 

em estudo desenvolvido por ANKILER e colaboradores, em 1991, onde 

participaram crianças da pré-escola e primeira série. 

Os pacientes, em sua maioria, 80% (n = 32), foram aptos à detecção 

das concentrações mais elevadas (0,170200 g/L e 0,544600 g/L). Pode-se 
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observar que a porcentagem de detecção aumentou segundo a 

concentração das soluções de PROP. 

Os resultados demonstram a inexistência de associação entre essas 

variáveis, conforme ilustram as Tabelas 17 e 18: 

Tabela 17 - Distribuição das crianças, segundo sexo e sensibilidade ao 

PROP. ITACI, A.C. Camargo, 10P-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

PROP Masculino Feminino Total 

Não sensível Sensível Não sensível Sensível Não sensível Sensível 

N % N % N % N % N % N % 

20 26,0 1,4 16 25,5 3 4,3 36 25,7 4 2,9 

2 17 22,0 4 5,7 15 23,8 4 5,7 32 22,9 8 5,7 

3 13 16,9 8 11,4 14 22,2 5 7,2 27 19,3 13 9,2 

4 12 15,6 9 12,9 7 11,1 12 17,1 19 13,6 21 15,0 

5 6 7,8 15 21,4 4 6,3 15 21,4 10 7,1 30 21,4 

6 4 5,2 17 24,3 4 6,3 15 21,4 8 5,7 32 22,9 

7 5 6,5 16 22,9 3 4,8 16 22,9 8 5,7 32 22,9 

Total 77 100,0 70 100,0 63 100,0 70 100,0 140100,0 140 100,0 

p=O,331 *; p>O,999*; p=0,427**; p=O,199**; p=O,721 *; p>O,999*; p=O,060* (*T este exato de 
Fisher e ** Qui-quadrado). 

Resultados obtidos por CARATIN (2004) demonstraram que, entre 

crianças saudáveis, também não foram encontradas diferenças estatísticas. 

Porém em seu estudo, uma porcentagem mais alta de meninas apresentou

se como não sensível quando comparados aos meninos; enquanto no 

presente, os meninos portadores de LLA que predominaram como não 

sensíveis. 
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Tabela 18 - Distribuição das crianças, segundo fase de tratamento e 

sensibilidade ao PROP. ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 

2003/2004. 

PROP Fase de tratamento 

Indução Intensificação Manutenção Total 

Não sensível Sensível Não sensível Sensível Não sensível Sensível Não sensível Sensível 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

5 25,0 O 0,0 3 20,0 2 10,0 28 26,7 2 1,9 36 25,7 4 2,8 

2 5 25,0 O 0,0 2 13,3 3 15,0 25 23,8 5 4,8 32 22,8 8 5,7 

3 2 10,0 3 21,4 4 26,6 5,0 21 20,0 9 8,5 27 19,3 13 9,3 

4 5,0 4 28,6 3 20,0 2 10,0 15 14,3 15 14,3 19 13,6 21 15,0 

5 2 10,0 3 21,4 1 6,7 4 20,0 7 6,6 23 21,9 10 7,2 30 21,4 

6 3 15,0 2 14,3 1 6,7 4 20,0 4 3,8 26 24,8 8 5,7 32 22,9 

7 2 10,0 3 14,3 1 6,7 4 20,0 5 4,8 25 23,8 8 5,7 32 22,9 

Total 20 100,0 15 100,0 15 100,0 20 100,0 105 100,0 105 100,0 140 100,0 140100,0 

p= 0,137; p=0,091; p=0,518; p=0,569; p=0,827; p=0,054; p=0,225 (Extensão de Teste Exato 
de Fisher) 

Quanto às demais variáveis, os resultados inferenciais estão 

apresentados de forma resumida na Tabela 19 e demonstraram a 

inexistência de relação entre essas variáveis, ou seja, a idade não está 

associada à sensibilidade, assim como também o IMC não influencia o grau 

de sensibilidade. 
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Tabela 19 - Resultados inferenciais da ANOVA. ITACI, A.C. Camargo, IOP

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Nível descritivo (p) 

Idade IMC 

PROP 1 0,732 0,236 

PROP2 0,964 0,512 
PROP3 0,076 0,941 
PROP4 0,393 0,087 

PROP5 0,863 0,574 

PROP6 0,334 0,508 

PROP7 0,791 0,096 

A inexistência de diferença da sensibilidade ao PROP em função das 

variáveis: idade, sexo e estado nutricional (IMC) é coerente com os 

resultados obtidos por estudo desenvolvido por KELLER e colaboradores, 

em 2002, com pré-escolares e o CARATIN, em 2004, onde não observou 

diferença da sensibilidade ao PROP com estas variáveis. 

Estudos desenvolvidos por L Y e DREWNOWSKI, em 2001, com 

mulheres jovens, não encontraram diferença de sensibilidade em relação ao 

índice de Massa Corpórea (IMC), assim como foi observado com as crianças 

portadoras de LLA do presente estudo. 

A sensibilidade ao PROP mensura uma característica genética de 

sensibilidade ao gosto amargo, relacionada ao consumo de alguns tipos de 

alimentos como o repolho, couve de bruxelas, brócolis e produtos de soja. 

No presente estudo, não foram encontradas diferenças estatísticas entre o 

consumo de tais alimentos e esta sensibilidade. 

A população portadora de LLA apresentou maior sensibilidade ao 

gosto amargo e uma maior porcentagem de não sensíveis ao PROP. 

Comparando os resultados obtidos a partir dos dois testes aplicados 

referentes a este gosto, não foi possível caracterizar esta população quanto 

à sua relação ao gosto amargo. Apesar de não haver diferença estatística, 
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foi possível observar certas características entre as crianças portadoras de 

LLA, como o fato dos meninos predominarem como não sensíveis. 

Os resultados obtidos através da aplicação do teste de limiares para 

os gostos básicos e o de sensibilidade ao PROP, de acordo com os 

parâmetros utilizados, não foram estatisticamente significantes para as 

var\áve\s ana\\sadas. 

Quando confrontados, os valores de limiares obtidos entre as crianças 

saudáveis (CARATIN 2004) e as portadoras de LLA, nota-se que, neste 

último grupo, os valores foram inferiores, indicando que a população do 

presente estudo possui maior sensibilidade aos gostos básicos do que as 

crianças saudáveis. Além disso, destaca-se o gosto doce, uma vez que entre 

as crianças saudáveis, houve maior concentração nos limiares de valor 

médio. 

Em relação ao sexo, a amostra apresentou uma distribuição 

homogênea, sendo 19 do sexo feminino e 21 do masculino. Os meninos 

apresentaram maior porcentagem nos limiares de valor baixo, indicando 

maior sensibilidade aos gostos básicos quando comparados com as 

meninas. Porém, quando confrontados com os resultados obtidos por 

CARATIN 2004, nota-se diferença, uma vez que entre as crianças 

saudáveis, em relação ao gosto doce, a distribuição foi homogênea entre os 

sexos, quanto ao salgado e ácido, as meninas apresentaram limiares mais 

baixos e apenas quanto ao amargo, os meninos apresentaram maior 

sensibilidade. 

Quando considerada a faixa etária, deve-se levar em conta que as 

crianças portadoras de LLA do presente estudo, distribuíram-se em 65% na 

nas idades de 6 a 10 anos, enquanto 35% de 11 a 14 anos. A faixa etária 

superior apresentou maior concentração nos limiares baixos para os gostos 

doce e salgado podendo indicar maior maturidade sensorial deste grupo. E 

quanto ao ácido e amargo, a maior concentração nos limiares baixos foi de 

crianças de faixa etária inferior, indicando maior sensibilidade deste grupo a 

estes gostos. Os resultados das crianças da faixa etária inferior, no presente 

estudo, foram comparados aos das crianças saudáveis em estudo 
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desenvolvido por CARATIN (2004), uma vez que a faixa etária foi de 7 a 10 

anos, onde foi possível observar grande semelhança na distribuição pelos 

valores de limiares para o gosto doce e amargo. Quanto ao salgado e ácido 

as crianças com LLA desta faixa etária, mostraram-se mais sensíveis do que 

as saudáveis. 

Quanto ao estado nutricional das crianças com LLA, observou-se que 

a maioria encontrava-se em estado de eutrofia, sendo que a maior 

porcentagem desses apresentaram os limiares baixos para todos os gostos. 

Destaca-se entretanto que parte desses indivíduos apresentou limiares 

elevados para o gosto salgado, não permitindo uma caracterização. Esses 

resultados diferem em relação aos obtidos entre as crianças saudáveis 

(CARATIN 2004), onde as crianças de baixo peso indicaram maior 

sensibilidade para os gostos doce e ácido. 

A maioria da população do presente estudo encontrou-se em fase de 

manutenção durante a aplicação dos testes. Este fato pode estar associado 

ao estado nutricional, uma vez que as crianças não estão mais no início do 

tratamento, onde o impacto dos medicamentos pode causar graves danos 

ao estado nutricional. 

Pela distribuição desigual destas crianças entre as fases de 

tratamento, não foi possível verificar associação com os gostos básicos. 

Destaca-se entretanto que os indivíduos em fase de intensificação 

mostraram-se mais sensíveis ao gosto ácido. 
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5. Conclusão 

A amostra foi de 40 crianças, portadoras de leucemia linfóide aguda, 

21 do sexo masculino e 19 do feminino; maioria de faixa etária entre 6 a 10 

anos, eutrófica e em fase de manutenção de tratamento, segundo protocolo 

GBTU-99. 

As variáveis sexo, idade, estado nutricional e fase de tratamento, não 

mostraram diferenças significativas em relação análise dos limiares de 

detecção dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil. Quanto 

ao PROP, os meninos mostraram-se em maior proporção como não 

sensíveis. 

As crianças do sexo masculino mostraram-se mais sensíveis aos 

gostos quando comparadas com as do feminino. As crianças de 6 a 10 

anos, apresentaram maior sensibilidade aos gostos ácido e salgado, 

enquanto que na faixa etária de 11 a 14 para os gostos ácido e amargo. 

Quanto ao estado nutricional e fase de tratamento, a distribuição dos 

indivíduos por estas variáveis não permitiu uma caracterização da amostra. 

Percebe-se a importância da continuidade deste estudo, uma vez que 

a caracterização feita demonstra especificidades desta população e 

diferenças quando comparadas as crianças saudáveis. 

6. Considerações finais 

É constatada grande dificuldade dos pacientes portadores de câncer 

em se alimentar. A análise sensorial pode ser utilizada como ferramenta 

para investigar este agravante. 

Optou-se pela leucemia linfóide aguda, por ser o tipo de câncer de 

maior incidência na infância, até os 15 anos de idade. A menor faixa etária 

estudada, foi determinada a partir da idade em que as crianças são capazes 

de realizar testes de analise sensorial. 
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Deve-se levar em conta que um grupo não tão restrito, o das crianças 

portadoras de câncer, as quais possuem suas características e 

necessidades especiais devem ser mais estudadas a fim de se estipular 

parâmetros e conhecimentos mais especificos, uma vez que os existentes 

são direcionados a crianças saudáveis. 

A caracterização das crianças portadoras de câncer quanto à sua 

sensibilidade aos gostos básicos e ao PROP é muito importante para 

entender sua aceitação elou aversão alimentar, pois contribuirá assim para a 

melhora do estado nutricional e qualidade de vida desta população. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 



Ficha Clínica 

Identificação Código 
1.Nome do paciente: 
................................................................. 
2.Código: ........................................ Caso 
3.Sexo: Sexo 

masculino (1) feminino (2) 
4. Tipo de Câncer: ................................... Cod. Pela CID-O 

5. Já foi internada? sim(1) não{O) Inter. 
Motivo: 
6. Data de nascimento: Dt nasc. 
..... ./ ..... ./ ...... / / 
7. Data da 1a consulta: Dt cons . 
..... ./ ..... ./ ...... / / 
8. Data da coleta de dados: Dt coleI. 
..... ./ ..... ./ ...... / / 
9.Tipo de tratamento: (N° Protocólo): Nprotoc: 
••••••• 1 •••••••••••••••••••••• 1 •• 

Observações: 

2. A criança apresenta: 

Anemia: não (O) sim (1) Anemia 

Mucosite: não (O) sim (1) Mucosi. 

Gripe: não (O) sim (1) Gripe 

Tosse: não (O sim (1) Tosse 

Febre: não (O) sim (1) Febre 
Outras? Qual? ........................................ Outrasq 



História Alimentar 
1. Peso habitual: ......................... Peso hab. , 
2.Peso atual: ......................... Peso at. , 
3.Altura: ......................... Altura 
4. Utiliza: Suplto 
Suplemento: não(O) sim(1 ) 
5.Possui alergia alimentar: Alergia 

não (O) sim (1) 
Qual? ............................................ 
6.Possui aversões alimentares: Aversão 

não (O) sim (1) 
Qual? ............................................ 
7.Possui preferências alimentares: Pref 

não (O) sim (1) 
Qual? ............................................ 

Consumo Alimentar - Criança 

1.Brócolis: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
2. Repolho: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
3.Couve bruxelas: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
4.Produtos de soja: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 

'--

Observações: 



Consumo Alimentar - pai (O) mãe(1) 

1.Brócolis: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
2.Repolho: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
3.Couve bruxelas: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 
4.Produtos de soja: 

não (O) sim (1) 
Motivo? ............................................ 

Observações: 

História familiar 
1.Responsável: ........................................ 
2. Parentesco: Parent. 

- mãe (1) - pai (2) - avó/avô (3) 

- outro (4). Quem? .............................. 
3.Sexo: Sexopa 

F (2) M (1) 
4.Quantas pessoas moram na Pessoas 
residência: 
5.Quem é o chefe da família: Chefe 

pai (1) mãe (2) outro (3) 
Quem? 
6.Escolaridade do chefe da família: Escolac 

analfabeto (1) 1 a 4 série (2) 

5 a 8 série (3) ensino médio (4) 

universitário (5) 



ANEXO 3 



1 - Nenhum 
pouco amargo 

2 - Um pouco 
amargo 

3 -Amargo 4 - Muito 
amargo 

5 - Extremamente 
amargo 



ANEXO 4 



Nome do paciente: _________________ _ 

Código: _____________________ _ 

Instituição aplicação teste: _______________ _ 

Sexo da criança: Masculino 

Data aplicação teste: _1_1_ 

Antropometria 

Responsável pelo teste: _____ _ 

Data:_I_I_ 

Peso (1): ____ _ Peso (2): ____ _ 

Altura (1): ____ _ Altura (2): ____ _ 

Análise Sensorial 

Indique para cada amostra se você percebe a presença de algum estímulo 
(gosto) (diferente = 1) ou não (igual = O). 

Gosto Doce Data· 1 1 
0,5 g/l 1,0 g/l 2,0 g/l 4,0 g/l 8,oci7L 16,0 g/l 

° 1 ° 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 ° 1 

° 1 ° 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 ° 1 
Comentários: 

G t S I d os o alga o D I I ata: 
0,09 g/l 0,18 g/l 0,37 g/l 0,75 g/l 1,5 g/l 3,0 gll 

° 1 ° I 1 ° r 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 

° 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 
Comentários: 

Gosto Azedo Data· 1 I 
0,004 g/l 0,008 g/l 0,015 g/l 0,030 g/l 0,062 g/l 0,125 gLl 

° I 1 ° 1 ° I 1 ° 1 ° I 1 ° 1 

° I 1 ° 1 ° I 1 ° 1 ° T 1 ° 1 
Comentários: 

G t A os o mar ;lO D I I ata: 
0,025 g/l 0,050 g/l 0,100 g/l 0,200 g/l 0,400 Q/l 0,800 g/l 

° 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 

° 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° I 1 ° 1 
Comentários: 



Escala Hedônica Facial - Teste Sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil 
(PROP) 
Data:_'_/_ 

0,0032 mmoVL 

® ~ ~ ~ ~ ,,-
.~ 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 - amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

0,100 mmoVL 

® ~~>pj ~ ® ~ ~ ~ 
1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 - amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

0,0320 mmoVL 

® ~ ® ~ ~ 
",-

'~ 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

0,1000 mmoVL 

® ~ ® ~ ~ 
1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 - amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

0,3200 mmoVL 

® ~ ~ @ ~ 
1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 - amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

1,0000 mmoVL 

C-'~ 

® ~ 
r.t'::.""-

~ ~ ~ V 
1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 -amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 

3,2000 mmoVL 

C"-,,.~ 

~ ~ c.""~ W ~- ~\\ 

~ _~r ~; \!~fJ , ê:~ 
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- nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3 - amargo 4 - muito amargo 5 - extremamente amargo 
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Nome do paciente: __________________ _ 

Código: ______________________ _ 

Instituição aplicação teste: ________________ _ 

Sexo da criança: Feminino 

Data aplicação teste: _/_/_ Responsável pelo teste: _____ _ 

Antropometria Data:_/_/_ 

Peso (1): ____ _ Peso (2): ____ _ 

Altura (1): ____ _ Altura (2): ____ _ 

Análise Sensorial 

Indique para cada amostra se você percebe a presença de algum estímulo 
(gosto) (diferente = 1) ou não (igual = O). 

Gosto Doce Data· / / 
0,5 glL 1,0 1lIL 2,0 g/L 4,0 gLL 8,0 g/L 16,0 g/L 

O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 

Comentários: 

G osto S I d alga o D ata: / / 
0,09 glL 0,18 g/L 0,37 g/L 0,75 g/L 1,5 g[L 3,0 g/L 
O I 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
O J 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 

Comentários: 

Gosto Azedo Data· / / 
0,004 glL 0,008 g/L 0,015 g/L 0,030 glL 0,062 g/L 0,125 g/L 
O I 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
O I 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 

Comentários: 

G osto A mar JO D ata: / / 
0,025 g/l 0,050 g/L 0,100 g/L 0,200 g/L 0,400 g/L 0,800 g/L 
O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 
O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 

Comentários: 



Escala Hedônica Facial- Teste Sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil 
(PROP) 
Oata:_'_'_ 

0,0032 mmoVL 

~ ~\ D 
~ ~ I~\ ~~;' 

! '"' j) (J," ); 
-J-,',,::;;: lo; 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente 
amargo 

0,0100 mmoVL 

~ 
,.r\ 

~"t ~ ~ ~: 
,~~-

!J,:)J ''/'" c;:. ./:,' 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente amargo 

0,0320 mmoVL 

~ 
8: rr;;;~ ~ ~ ,',,-;r\ lI.. '\ 
{~~iJ (J,"):; 

'" 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - multo amargo extremamente amargo 

0,1000 mmoVL 

~ 
/'-'\ ;Q ~ ~ 
liQ~J 
('-~\ II ~\ 

;~.::.b !L "j) 
'-Á,,,, 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente amargo 

0,3200 mmoVL 

"'- ~i\ ~ ~ ~ 
li~~ 

/, ,,-;rI, I '.\ 

:'..... iJ CJ,:)) '-~"; 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente amargo 

1,0000 mmoVL 

~ 
("'- /C'I, 

~ ~ J'~" /) E;:: ';,.., .. >';-
~ ___ '" ~.t../ 1:1,J-; v:;;)7 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente amargo 

3,2000 mmoVL 
~', ((~'" S ® ~ 

!'!Ia 
I ,~\-/;; /!~',I 

j ! ~1: )~' - - <; 

1 - nenhum pouco amargo 2 - um pouco amargo 3-amargo 4 - muito amargo extremamente amargo 
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l' 1_!_. ____ !....1_ ....1 _ ....1 _ C':: _ T\ ___ 1 _ 

UllH't:1 ~IUClUt: Ut: ';:'ClU C ClUIU 

Faculdade de Saúde Pública 
COMITÊ DE ÉTICA - COEP 

A\', Dr. Arnaldo. 715 - CEP 01246-904 - São Paulo - Brastl 
Telefones: (55-11) 3066- 77:'4 - fone/fax (55-11) 3064 -7314 - e-mai!: mdl!facastll'usp.br 

Of.COEP/067/03 

09 de abril de 2003 

Pelo presente, infonno que o Comitê de Ética em PesquIsa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo-COEP, analisou e 

aprovou, em sua 38/03, realizada em 08.04,03, de acordo com os requisitos da 

Resolução CNSIl96/96, o Protocolo de Pesquisa n. o 948, intitulado: "CRIANÇAS 

PORTADORAS DE CÂNCER: ANÁLISE DOS LIMIARES DE DETECÇÃO DOS 

GOSTOS BÁSICOS E SENSIBILIDADE AO 6 -n PROPIL TIOURACn.", 

apresentado pela pesquisadora l1ana Elman, 

Atenciosamente, 

bo Fortes 

Coordenador do Comitê d 



HOSPITAL DAS CLíNICAS 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CAIXA POSTAL, 8091 - SÃo PAULO- BRASIL 

DIRETORIA CLÍNICA 

, 
Comissão de Etica para Análise de Pro jetos de Pesquisa 

APROVAÇAO 

A Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das 

Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

sessão de 25.09.03, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nO 739/03, 

intitulado: "Crianças portadoras de câncer: análise dos limiares de 

detecção dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil" 

apresentado pelo Departamento de PEDIATRIA, inclusive o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Pesquisador(a) Responsável: PROF. DR. VICENTE ODONE FILHO 

Pesquisador(a) Executante: SRA. ILANA ELMAN 

CAPPesq, 25 de Setembro de 2003. 

~ \ \ 
~~ 

PROF. DR. EUCLIDES AYRES DE CASTILHO 
Presidente da Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa 

OBSERV AÇÃO: Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar à CAPPesq, os relatórios 
parciais e final sobre a pesquisa (Resolução do Conselho Nacional de 
Saúde nO 196, de 10.10.1996, inciso IX.Z, letra "CU) 



CENTRO DE TRATAMENTO E PESQUISA 

H.SPlIA1 

DOC"NCER 
~.C. CAMAaGO 

São Paulo, 01 de outubro de 2003. 

À 
Dra. lIana Elman 

Ref.: Projeto de Pesquisa n. o 529/03 
" Crianças portadoras de câncer: Análise dos limiares de detecção dos gostos básicos e 
sensibilidade ao 6-n- propiltiouracil". 

Prezada Doutora: 

Seu projeto de pesquisa, acima mencionado, foi apreciado pela Comissão de Ética em Pesquisa 
(CEP) do Hospital do Câncer em sua última reunião de 30.09.2003. Os membros desta comissão 
aprovaram a realização deste estudo. . 
Informações a respeito do andamento do referido projeto deverão ser encaminhados à secretaria do 
CEP dentro de 12 meses. 

Atenciosamente, 

C.C. 
Orientadora: Prof. /I Dra. Maria Elisabeth M.P. e Silva 
Responsável na Instituição: Dra. Beatriz de Camargo 

COMiSSÃO DE ETICA EM PESQUISA - CEP 
Rua Prof. Antônio Prudente. 211 - Liberdade - São Paulo - SP CEP 015()9.900 

PABX(OXX11 )3272·5000 ramal 1117 
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Termo de Consentimento Esclarecido 

Resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) 

A Instituição _______________________ _ 

aceita livremente participar do projeto "Crianças portadoras de câncer: 

análise dos limiares de detecção dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n

propiltiouracil" , o qual será realizado pela pesquisadora lIana Elman 

(mestranda) sob responsabilidade da Professora Ora. Maria Elisabeth 

Machado Pinto e Silva, docente do Departamento de Nutrição da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Este estudo será realizado pela experimentação de soluções com água e 

sacarose, cloreto de sódio anidro, cafeína cristalizada e ácido cítrico 

cristalizado e de uma substância denominada 6-n-propylthiouracil (PROP). 

Também serão coletadas as medidas antropométricas e algumas 

informações das crianças participantes do estudo. 

Objetivo: Identificar o limiar de detecção dos gostos básicos: amargo, 

azedo, doce e salgado e a capacidade de detectar ou não o 6-n

propylthiouracil (PROP) de crianças portadoras de câncer, a partir de 6 anos, 

e verificar a associação com o estado nutricional, idade, sexo, tipo de câncer 

e tratamento. 

Procedimento: As crianças terão seu peso e altura medidas, além de 

experimentarem alguns papéis / soluções. 

Benefícios: Estas informações contribuirão para conhecer melhor os gostos 

básicos deste grupo em estudo, melhorando sua aceitação alimentar e 

conseqüentemente seu estado nutricional. 

Risco: Não haverá nenhum risco à integridade física e moral da criança, 

podendo apenas ocasionar sabor desagradável por alguns segundos. 

Privacidade: As informações obtidas neste estudo poderão ser divulgadas 

em congressos e publicações científicas, sem nunca identificar os nomes 

dos participantes. 



A participação da instituição é voluntária, podendo inclusive retirar seu 

consentimento e deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

maiores conseqüências. 

Caso deseje maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, entrar em contato 

com: 

lIana Elman 

Telefone: 3066-7n1 Correio eletrônico: ilanae@usp.br 

Endereço: Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública - USP 

Av. Dr. Amaldo n° 715 - Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01246-904 

Ciente do compromisso assumido na colaboração desta pesquisa e pela 

importância da mesma, subscrevo-me a seguir: 

Nome completo do responsável pela instituição: _________ _ 

Assinatura: _______________________ _ 

Assinatura do pesquisador: _________________ _ 
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Termo de Consentimento Esclarecido 

Resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) 

Caro pai ou responsável de _________________ _ 

o projeto "Crianças portadoras de câncer: análise dos limiares de detecção 

dos gostos básicos e sensibilidade ao 6-n-propiltiouracil" será realizado pela 

pesquisadora lIana Elman (mestranda) sob responsabilidade da Professora 

Ora. Maria Elisabeth Machado Pinto e Silva, docente do Departamento de 

Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 

Objetivo: Conhecer como as crianças portadoras de câncer percebem os 

diferentes gostos: amargo, azedo, doce e salgado e se elas detectam ou não 

uma substância chamada 6-n-propiltiouracil (PROP). 

Procedimento: As crianças terão seu peso e altura medidas, além de 

experimentarem alguns papéis / soluções. 

Benefícios: Estas informações contribuirão para conhecer melhor os gostos 

básicos deste grupo em estudo, melhorando sua aceitação alimentar e 

conseqüentemente seu estado nutricional. 

Risco: Não haverá nenhum risco à integridade física e moral da criança, 

podendo apenas ocasionar sabor desagradável por alguns segundos. 

Privacidade: As informações obtidas neste estudo poderão ser divulgadas 

em congressos e publicações científicas, sem nunca identificar os nomes 

dos participantes. 

A sua participação, assim como a do seu filho, é voluntária. Caso não 

concorde em participar da pesquisa não haverá nenhum impedimento ou 

alteração na relação entre seu filho e a instituição em que recebe 

tratamento, podendo inclusive retirar seu consentimento e deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem maiores conseqüências. 



Caso deseje maiores esclarecimentos sobre a pesquisa, entrar em contato 

com: 

lIana Elman 

Telefone: 3066-7771 Correio eletrônico: ilanae@usp.br 

Endereço: Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública - USP 

Av. Dr. Arnaldo n° 715 - Cerqueira César - São Paulo/SP - CEP: 01246-904 

Ciente do compromisso assumido na colaboração desta pesquisa e pela 

importância da mesma, subscrevo-me a seguir: 

Nome completo do responsável: _______________ _ 

Assinatura: _______________________ _ 

Assinatura do pesquisador: _________________ _ 
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Tabela 1 A - Distribuição dos pacientes, segundo estado nutricional 

(pesolidade) e sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, IOP

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Estado 

Nutricional 

Baixo peso 

Risco baixo peso 

Eutrófico 

Risco sobrepeso 

e excesso peso 

Total 

Feminino 

N 

1 

2 

11 

5 

19 

5,3 

10,5 

57,9 

26,3 

100,0 

Masculino 

N 

1 

O 

17 

3 

21 

% 

4,8 

O 

81,0 

14,2 

100,0 

Total 

N 

2 

2 

28 

8 

40 

% 

5,0 

5,0 

70,0 

20,0 

100,0 

Tabela 2A - Distribuição dos pacientes, segundo estado nutricional 

(altura/idade) e sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Estado Feminino Masculino Total 

Nutricional N % N % N % 

Baixo peso 1 5,3 2 9,5 3 7,5 

Risco baixo peso 3 15,7 O O 3 7,5 

Eutrófico 13 68,4 14 66,7 27 67,5 

Risco sobrepeso 2 10,6 5 23,8 7 17,5 

e excesso peso 

Total 19 100,0 21 100,0 40 100,0 
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Tabela 3A - Distribuição dos pacientes, segundo limiares individuais de 

detecção do gosto doce, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Doce (glL) Indivíduos Porcentagem (%) 

0,5 7 17,5 

0,6 7 17,5 

0,71 7 17,5 

1,06 1 2,5 

1,41 4 10,0 

2,12 3 7,5 

2,83 6 15,0 

4,24 1 2,5 

5,66 2 5,0 

7,07 1 2,5 

8,49 1 2,5 

Total 40 100,0 



Tabela 4A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce, 

segundo sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, IOp· 

GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Doce (glL) Feminino Masculino Total 

N O/o N % N % 

0,5 3 7,5 4 10,0 7 17,5 

0,6 4 10,0 3 7,5 7 17,5 

0,71 1 2,5 6 15,0 7 17,5 

1,06 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

1,41 2 5,0 2 5,0 4 10,0 

2,12 3 7,5 ° 0,0 3 7,5 

2,83 2 5,0 4 10,0 6 15,0 

4,24 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

5,66 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

7,07 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

8,49 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 19 47,5 21 52,5 40 100,0 



Tabela 5A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce, 

segundo faixa etária, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Doce (gIL) 6 a 10 (anos) 11 a 14 (anos) Total 

N % N % N % 

0,5 3 7,5 4 10,0 7 17,5 

0,6 4 10,0 3 7,5 7 17,5 

0,71 3 7,5 4 10,0 7 17,5 

1,06 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

1,41 3 7,5 1 2,5 4 10,0 

2,12 3 7,5 ° 0,0 3 7,5 

2,83 4 10,0 2 5,0 6 15,0 

4,24 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

5,66 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

7,07 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

8,49 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

Total 26 65,0 14 35,0 40 100,0 



Tabela 6A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce, 

segundo estado nutricional (IMC), em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Doce Baixo peso Eutrófico Risco Total 

(glL) 
sobrepeso I 
Excesso peso 

N % N % N % N % 
0,5 O 0,0 7 17,5 O 0,0 7 17,5 

0,6 O 0,0 O 0,0 7 17,5 7 17,5 

0,71 1 2,5 4 10,0 2 5,0 7 17,5 

1,06 O 0,0 1 2,5 O 0,0 1 2,5 

1,41 O 0,0 3 7,5 1 2,5 4 10,0 

2,12 1 2,5 O 0,0 2 5,0 3 7,5 

2,83 1 2,5 3 7,5 2 5,0 6 15,0 

4,24 O 0,0 1 2,5 O 0,0 1 2,5 

5,66 O 0,0 2 5,0 O 0,0 2 5,0 

7,07 O 0,0 1 2,5 O 0,0 1 2,5 

8,49 O 0,0 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 3 7,5 22 55,0 15 37,5 40 100,0 



Tabela 7A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto doce, 

segundo fase de tratamento, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Doce Indução Intensificação Manutenção Total 

(g/L) 

N % N % N O/o N % 
0,5 2 5,0 3 7,5 2 5.0 7 17,5 

0,6 O 0,0 O 0,0 7 17,5 7 17,5 

0,71 O 0,0 O 0,0 7 17,5 7 17,5 

1,06 O 0,0 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

1,41 1 2,5 1 2,5 2 5,0 4 10,0 

2,12 1 2,5 O 0,0 2 5,0 3 7,5 

2,83 O 0,0 O 0,0 6 15,0 6 15,0 

4,24 O 0,0 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

5,66 1 2,5 1 2,5 O 0,0 2 5,0 

7,07 O 0,0 O 0,0 1 0,0 1 2,5 

8,49 O 0,0 O 0,0 1 5,0 1 2,5 

Total 5 12,5 5 12,5 30 75,0 40 100,0 
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Tabela 8A - Distribuição dos pacientes, segundo limiares individuais de 

detecção do gosto salgado, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Salgado (glL) Indivíduos Porcentagem (%) 

0,09 13 32,5 

0,11 2 5,0 

0,13 8 20,0 

0,19 6 15,0 

0,26 6 15,0 

0,53 4 10,0 

1,06 1 2,5 

Total 40 100,0 



Tabela 9A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Salgado (glL) Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

0,09 5 12,5 8 20,0 13 32,5 

0,11 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,13 4 10,0 4 10,0 8 20,0 

0,19 2 5,0 4 10,0 6 15,0 

0,26 5 12,5 1 2,5 6 15,0 

0,53 1 2,5 3 7,5 4 10,0 

1,06 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

Total 19 47,5 21 52,5 40 100,0 



Tabela 10A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo faixa etária, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Salgado (g/L) 6 a 10 (anos) 11 a 14 (anos) Total 

N O/o N % N % 

0,09 6 15,0 7 17,5 13 32,5 

0,11 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,13 6 15,0 2 5,0 8 20,0 

0,19 5 12,5 1 2,5 6 15,0 

0,26 4 10,0 2 5,0 6 15,0 

0,53 4 10,0 O 0,0 4 10,0 

1,06 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 26 65,0 14 35,0 40 100,0 



Tabela 11 A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo estado nutricional (IMC), em número e porcentagem. 

ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L salgado Baixo peso Eutrófico Risco Total 

(g/L) 
sobrepeso I 
Excesso peso 

N % N % N % N % 
0,09 1 2,5 8 20,0 4 10,0 13 32,5 

0,11 O 0,0 2 5,0 O 0,0 2 5,0 

0,13 1 2,5 4 10,0 3 7,5 8 20,0 

0,19 1 2,5 4 10,0 1 2,5 6 15,0 

0,26 O 0,0 4 10,0 2 5,0 6 15,0 

0,53 O 0,0 3 7,5 1 2,5 4 10,0 

1,06 O 0,0 1 2,5 O 0,0 1 2,5 

Total 3 7,5 26 65,0 11 27,5 40 100,0 



Tabela 12A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

salgado, segundo fase de tratamento, em número e porcentagem. ITACI, 

A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Salgado Indução Intensificação Manutenção Total 

(g/L) 

N O/o N % N % N % 
0,09 2 5,0 1 2,5 10 25,0 13 32,5 

0,11 O 0,0 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,13 O 0,0 O 0,0 8 20,0 8 20,0 

0,19 1 2,5 1 2,5 4 10,0 1 2,5 

0,26 1 2,5 2 5,0 3 7,5 4 10,0 

0,53 1 2,5 O 0,0 3 7,5 3 7,5 

1,06 O 0,0 O 0,0 1 2,5 6 15,0 

Total 5 12,5 5 12,5 30 75,0 40 100,0 
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Tabela 13A - Distribuição dos pacientes, segundo limiares individuais de 

detecção do gosto ácido, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

Limiar Azedo (g/L) Indivíduos Porcentagem (%) 

0,0 18 45,0 

0,01 16 40,0 

0,02 3 7,5 

0,04 2 5,0 

0,07 1 2,5 

Total 40 100,0 



T abala 14A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

ácido, segundo sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Azedo (gIL) Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

0,0 8 20,0 10 25,0 18 45,0 

0,01 7 17,5 9 22,5 16 40,0 

0,02 2 5,0 1 2,5 3 7,5 

0,04 2 5,0 O 0,0 2 5,0 

0,07 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 19 47,5 21 52,5 40 100,0 



Tabela 15A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

ácido, segundo faixa etária, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Azedo (g/L) 6 a 10 (anos) 11 a 14 (anos) Total 

N % N % N % 

0,0 10 25,0 8 20,0 18 45,0 

0,01 12 30,0 4 10,0 16 40,0 

0,02 3 7,5 O 0,0 3 7,5 

0,04 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,07 O 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 26 65,0 21 35,0 40 100,0 



Tabela 16A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

ácido, segundo estado nutricional (IMC), em número e porcentagem. ITACI, 

A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Azedo Baixo peso Eutrófico Risco Total 

(g/L) 
sobrepeso / 
Excesso peso 

N % N % N O/o N % 
0,0 2 5,0 12 30,0 4 10,0 18 45,0 

0,01 ° 0,0 10 25,0 6 15,0 16 40,0 

0,02 ° 0,0 2 5,0 1 2,5 3 7,5 

0,04 1 2,5 1 2,5 ° 0,0 2 5,0 

0,07 ° 0,0 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

Total 3 7,5 26 65,0 11 27,5 40 100,0 



Tabela 17A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

ácido, segundo fase de tratamento, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Azedo Indução Intensificação Manutenção Total 

(glL) 

N % N % N % N % 
0,0 1 2,5 4 10,0 13 32,5 18 45,0 

0,01 2 5,0 1 2,5 13 32,5 16 40,0 

0,02 1 2,5 ° 0,0 2 5,0 3 7,5 

0,04 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 2 5,0 

0,07 ° 0,0 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

Total 5 12,5 5 12,5 30 75,0 40 100,0 



ANEXO 13 



Tabela 18A - Distribuição dos pacientes, segundo limiares individuais de 

detecção do gosto amargo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Amargo (g/L) Indivíduos Porcentagem (0/0) 

0,03 15 37,5 

0,04 7 17,5 

0,05 3 7,5 

0,07 4 10,0 

0,11 2 5,0 

0,14 1 2,5 

0,21 2 5,0 

0,28 4 10,0 

0,42 2 5,0 

Total 40 100,0 



Tabela 19A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo sexo, em número e porcentagem. ITACI, A.C. Camargo, 

IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Amargo (glL) Feminino Masculino Total 

N % N % N % 

0,03 7 17,5 8 20,0 15 37,5 

0,04 4 10,0 3 7,5 7 17,5 

0,05 1 2,5 2 5,0 3 7,5 

0,07 1 2,5 3 7,5 4 10,0 

0,11 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,14 2 5,0 2 5,0 4 10,0 

0,21 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

0,28 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

0,42 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

Total 19 47,5 21 52,5 40 100,0 



Tabela 20A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo faixa etária, em número e porcentagem. ITACI, A.C. 

Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Amargo (g1L) 6 a 10 (anos) 11 a 14 (anos) Total 

N % N % N % 

0,03 11 27,5 4 10,0 15 37,5 

0,04 5 12,5 2 5,0 7 17,5 

0,05 1 2,5 2 5,0 3 7,5 

0,07 3 7,5 1 2,5 4 10,0 

0,11 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,14 2 5,0 2 5,0 4 10,0 

0,21 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,28 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

0,42 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

Total 26 65,0 14 35,0 40 100,0 



Tabela 21A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo estado nutricional (IMC), em número e porcentagem. 

ITACI, A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 200312004. 

L Amargo Baixo peso Eutrófico Risco Total 

(glL) 
sobrepeso/ 
Excesso peso 

N % N % N % N % 
0,03 2 5,0 8 20,0 5 12,5 15 37,5 

0,04 ° 0,0 6 15,0 1 2,5 7 17,5 

0,05 ° 0,0 2 5,0 1 2,5 3 7,5 

0,07 ° 0,0 1 2,5 3 7,5 4 10,0 

0,11 ° 0,0 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

0,14 ° 0,0 3 7,5 1 2,5 4 10,0 

0,21 ° 0,0 2 5,0 ° 0,0 2 5,0 

0,28 ° 0,0 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 

0,42 1 2,5 1 2,5 ° 0,0 2 5,0 

Total 3 7,5 26 65,0 11 27,5 40 100,0 



Tabela 22A - Distribuição dos limiares individuais de detecção do gosto 

amargo, segundo fase de tratamento, em número e porcentagem. ITACI, 

A.C. Camargo, IOP-GRAACC. São Paulo, 2003/2004. 

L Amargo Indução Intensificação Manutenção Total 

(g/L) 

N % N o/o N % N % 
0,03 3 7,5 2 5,0 10 25,0 15 37,5 

0,04 1 2,5 1 2,5 5 12,5 7 17,5 

0,05 ° 0,0 ° 0,0 3 7,5 3 7,5 

0,07 ° 0,0 ° 0,0 4 10,0 4 10,0 

0,11 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,14 ° 0,0 ° 0,0 4 10,0 4 10,0 

0,21 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 2 5,0 

0,28 ° 0,0 ° 0,0 1 2,5 1 2,5 

0,42 1 2,5 ° 0,0 1 2,5 2 5,0 

Total 5 12,5 5 12,5 30 75,0 40 100,0 




