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Resumo 

Introdução: A Fibrose Quística (FQ) é uma doença genética autossómica 

recessiva com consequências a nível multissistémico. A alteração do estado 

nutricional destas crianças/adolescentes (C/A) é muito comum e está associada a 

maior morbilidade e mortalidade. Assim sendo, uma intervenção nutricional 

precoce e adequada é de grande importância, numa abordagem multidisciplinar. 

Objetivo: No presente trabalho pretendeu-se avaliar o estado nutricional de C/A 

com FQ, acompanhadas na consulta de Nutrição Pediátrica do Centro Hospitalar 

Universitário de São João. 

Metodologia: O questionário incluiu dados relativos à C/A, antropometria ao 

diagnóstico e no momento da avaliação, tipo de intervenção nutricional, 

parâmetros bioquímicos e informações relativas ao agregado familiar. 

Resultados: Foram avaliadas 22 C/A, sendo 63,6% do sexo feminino. 

Apresentavam insuficiência pancreática 90,9% dos doentes. Verificou-se que, 

56,3% e 72,7% apresentavam um estado nutricional de eutrofia, ao diagnóstico e 

no momento da avaliação, respetivamente. Em 35,3% das C/A, a gordura corporal 

encontrava-se dentro da normalidade e 50% não praticava exercício físico extra-

escolar. 

36,4% e 95,5% das C/A, faziam suplementação nutricional e vitamínica/mineral, 

respetivamente. Verificou-se que a maioria das C/A apresentava um perfil lipídico 

dentro da normalidade (88,9%), bem como os valores de proteínas totais (87,5%), 

albumina (94,4%), ferro (82,4%), ferritina (100%) e 25-OH-Vitamina D (76,5%). 

Conclusão: Os resultados apontam para a importância de uma avaliação e 

intervenção nutricional precoces, numa abordagem multidisciplinar da FQ. 
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A prática de exercício físico deve ser encorajada, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida dos doentes. 

Aponta-se a necessidade da realização de estudos longitudinais para melhor 

avaliar esta população. 
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Abstract 

Introduction: Cystic Fibrosis (CF) is an autosomal recessive genetic disorder with 

consequences at a multisystem level. The change in the nutritional status of these 

children/adolescents (C/A) is very common and is associated with increased 

morbidity and mortality. Therefore, an early and appropriate nutritional intervention 

is of great importance in a multidisciplinary approach.  

Objective: This study aimed to assess the nutritional status of C/A with CF, 

followed by the paediatric nutrition consultation at the Centro Hospitalar 

Universitário de São João. 

Methods: The questionnaire included data on the C/A, anthropometry at diagnosis 

and at the time of assessment, type of nutritional intervention, biochemical 

markers and household information.  

Results: 22 C/A were evaluated, 63.6% being female. Pancreatic insufficiency was 

present in 90.9% of patients. It was found that 56.3% and 72.7% had a nutritional 

status of eutrophy at diagnosis and at the moment of evaluation, respectively. In 

35.3% of C/A, body fat was normal and 50% did not practice extracurricular 

physical exercise.  

36.4% and 95.5% of the C/A, were under nutritional and vitamin/mineral 

supplementation, respectively. It was found that the majority of the C/A had normal 

lipid profile (88.9%), as well as for total protein (87.5%), albumin (94.4%), iron 

(82.4%), ferritin (100%) and 25-OH-Vitamina D (76.5%).  

Conclusion: The results point to the importance of early nutritional assessment 

and intervention in a multidisciplinary approach to CF. 
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Physical exercise should be encouraged, contributing to the improvement of 

patients’ quality of life. 

We point out the need for longitudinal studies to better assess this population. 

 

Key words 

Paediatrics, Cystic Fibrosis, nutritional assessment, biochemical markers 
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1. Introdução 

A Fibrose Quística (FQ) é uma doença genética autossómica recessiva causada 

por uma mutação no gene que codifica a proteína CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Conductance Regulator).(1-3) A CFTR funciona como um canal de 

cloro nas membranas epiteliais de diversos órgãos. As alterações que ocorrem 

nestes canais provocam o transporte inadequado de cloro, o que 

consequentemente leva ao espessamento das secreções que se encontram nas 

membranas de órgãos tais como, pulmões, pâncreas, fígado, trato 

gastrointestinal, vesícula biliar, glândulas sudoríparas e trato reprodutivo, 

provocando um comprometimento funcional dos mesmos.(1, 3-5)  

Estudos demonstram que um diagnóstico precoce, através do rastreio neonatal, 

pode melhorar a sobrevida, o estado nutricional, o crescimento e retardar outras 

consequências.(6-8) Esta doença crónica foi incluída no Programa Nacional de 

Diagnóstico Precoce (PNDP), em Portugal, em 2013, como um estudo piloto para 

a FQ, sendo que apenas foi oficialmente integrada no programa em 2018. Entre 

2013 e 2016 os resultados mostram uma incidência de 1:8706, em Portugal, 

sendo que este valor passou a 1:14471, no ano de 2018.(9)  

Ao longo dos anos, a esperança média de vida destes doentes tem vindo a 

aumentar devido à melhoria das técnicas de diagnóstico e dos tratamentos.(10-12) 

Com este aumento, a FQ deixou de ser exclusivamente uma patologia pediátrica. 

Registos europeus, americanos e canadianos demonstram que a idade média de 

sobrevida se encontra próxima dos 40 anos.(1, 2, 12) 
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A FQ tem consequências ao nível multissistémico, entre estas encontram-se a 

patologia pulmonar, a insuficiência pancreática (IP), a diabetes relacionada com a 

FQ (DRFQ) e a doença hepática relacionada com a FQ (DHFQ), estando o estado 

nutricional dos doentes intimamente ligado.(1, 2, 13, 14) 

A insuficiência pulmonar é a principal causa de morbilidade e mortalidade.(4, 15-17) 

A patologia pulmonar ocorre devido ao espessamento das secreções produzidas, 

obstruindo as vias aéreas, sendo a sua desobstrução de grande dificuldade. Por 

outro lado, pode ocorrer infeção bacteriana destas vias, levando a danos 

tecidulares irreversíveis e provocando um processo inflamatório crónico.(2, 4)  

Relativamente à IP, esta apresenta-se como a complicação gastrointestinal mais 

comum.(14) O espessamento das secreções pode levar à obstrução dos ductos 

pancreáticos, o que prejudica a produção e secreção de enzimas pancreáticas. 

Como consequência, passa a ocorrer malabsorção, insuficiência de vitaminas 

lipossolúveis e minerais, crescimento inadequado, entre outras. Com o passar do 

tempo, vai havendo uma destruição progressiva do pâncreas, podendo levar a 

intolerância à glicose e a DRFQ.(2, 4, 13, 18) Assim sendo, o uso da Terapia de 

Substituição de Enzimas Pancreáticas (TSEP), aliada à suplementação vitamínica 

e/ou mineral, é fundamental no tratamento destes doentes.(13, 14, 18) 

Como resultado destas consequências, um estado nutricional alterado é muito 

comum, tendo havido desde sempre uma associação entre a FQ e a desnutrição. 

No entanto, é de notar uma alteração neste paradigma nos últimos anos, com um 

aumento acentuado do número de doentes com sobrepeso/obesidade.(19-21)  

Quanto à desnutrição, esta pode ter diversas causas. Por um lado, pode resultar 

de uma ingestão energética insuficiente, devido a complicações gastrointestinais, 

como náuseas, vómitos, refluxo gastroesofágico, dor abdominal, entre outras, que 
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dificultam a ingestão alimentar,(2, 18, 22) condicionando o cumprimento das 

recomendações estipuladas para esta população, que sugerem um aporte 

energético superior ao da população saudável.(14, 19) Por outro lado, estes doentes 

também apresentam perdas energéticas mais acentuadas, provocadas não só por 

um estado de malabsorção, que ocorre maioritariamente devido à IP, como 

também devido a um maior gasto energético. O dispêndio energético em repouso 

de doentes com FQ é mais elevado, comparativamente a indivíduos saudáveis, o 

que é potenciado por, entre outras razões, constrangimentos relativos à patologia 

pulmonar, mencionados anteriormente.(14, 21-24)  

É de notar que a malnutrição está associada a uma pior função pulmonar, com 

diminuição na percentagem do volume expiratório forçado no 1º segundo 

(%FEV1).(15, 19, 25) Estudos revelam que o estado nutricional nos primeiros anos de 

vida tem uma grande influência na função pulmonar ao longo da vida, 

corroborando assim a importância de uma intervenção nutricional precoce, com o 

intuito de manter a função pulmonar preservada.(26-28) 

Nos últimos anos, a prevalência de sobrepeso/obesidade tem vindo a aumentar, o 

que pode ser um fator confundidor, uma vez que, quanto à função pulmonar, 

segundo a ESPEN-ESPGHAN-ECFS, um aumento de peso não se correlaciona 

necessariamente com a sua melhoria, isto é, existem desvantagens quando 

estamos perante uma massa gorda (MG) elevada e uma massa magra reduzida. 

Torna-se assim essencial uma avaliação detalhada da composição corporal e a 

criação de novas recomendações quanto ao índice de massa corporal (IMC) ideal 

e distribuição de macronutrientes em dietas hiperenergéticas recomendadas.(19)  
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Do mesmo modo, uma vez que a malnutrição está significativamente associada à 

mortalidade,(6, 19) uma intervenção nutricional precoce e adequada revela ser de 

grande interesse para a prevenção do surgimento de comorbilidades e, 

consequentemente para o aumento da esperança média de vida.(13, 25, 28) Em 

situações em que um aporte nutricional adequado não é atingido e em que o 

doente se encontre num estado de desnutrição severo, pode ser necessária a 

implementação de suplementação oral ou suporte nutricional artificial.(22, 23, 29) 

Atualmente, grande ênfase tem sido dada à prática de exercício físico (EF) como 

fator protetor na FQ e parte fundamental do estilo de vida. Existem, no entanto, 

diversas barreiras, tanto relativas à própria doença, como a fatores psicossociais. 

A capacidade para a prática de EF é limitada pela função pulmonar e do músculo-

esquelético periférico, estado nutricional e capacidade cardio-respiratória, que 

estão habitualmente comprometidos, levando a que estas crianças/adolescentes 

(C/A) sejam menos ativas que indivíduos saudáveis. Por outro lado, a frequência 

dos tratamentos e hospitalizações são fatores que interferem com a regularidade 

da prática de EF. Igualmente, por vezes os pais destas C/A vêem-nos como mais 

vulneráveis e condicionam a prática de EF.(19, 30)  

A avaliação do estado nutricional de C/A com FQ, é determinante para a criação 

de recomendações atualizadas e adaptadas às alterações que têm havido, tanto 

ao nível de tratamento, como das características da população.(14)  

2. Objetivos 

O presente estudo teve como objetivo geral caracterizar o estado nutricional de 

C/A com FQ. Foram ainda definidos os seguintes objetivos específicos: 1) 

avaliação do estado nutricional; 2) avaliação da intervenção nutricional; 3) 

avaliação de parâmetros bioquímicos. 
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3. Metodologia 

3.1. Desenho do estudo e amostra 

O Centro Materno Pediátrico (CMP) do Centro Hospitalar Universitário de São 

João (CHUSJ) é centro de referência de tratamento da FQ. Existem no total 34 

C/A com diagnóstico de FQ seguidas na consulta externa, por uma equipa 

multidisciplinar. Trata-se de um estudo transversal, constituído por uma amostra 

de 22 C/A, representando 64,7% do total das C/A seguidas no CMP. A amostra foi 

selecionada, por conveniência, aquando da comparência às consultas de rotina, 

tendo o período de estudo decorrido entre Abril e Junho de 2019.  

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde do CHUSJ (nº 

112/19). 

3.2. Protocolo de Avaliação 

A recolha de dados foi realizada durante a consulta de rotina de Nutrição 

Pediátrica, através da aplicação indireta de um questionário, do qual faziam parte 

os seguintes itens: 1) Dados relativos à C/A; 2) Antropometria no momento do 

diagnóstico e da aplicação do questionário; 3) Tipo de intervenção nutricional; 4) 

Parâmetros bioquímicos; 5) Informações relativas ao agregado familiar. 

    3.2.1. Dados relativos à C/A 

Os dados relativos à C/A incluíam dados demográficos (sexo, data de nascimento 

e idade); dados relativos ao momento de diagnóstico (idade e data do 

diagnóstico); presença de patologias associadas à FQ; prática de EF (escolar e 

extra-escolar). 

    3.2.2. Antropometria no momento do diagnóstico e da aplicação do questionário 
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A avaliação antropométrica no momento do diagnóstico foi realizada através do 

peso e comprimento/estatura, recolhidos a partir do processo clínico, com 

posterior cálculo do IMC. Foi igualmente recolhida informação sobre a presença 

ou não de perda de peso anterior ao diagnóstico.  

No momento da aplicação do questionário, procedeu-se à avaliação do peso e da 

estatura, utilizando metodologias internacionalmente recomendadas(31), com 

posterior cálculo do IMC. Os resultados foram expressos em z-score, calculados 

através dos softwares WHOAnthro®(32) e WHO AnthroPlus®(33). Consideraram-se 

os pontos de corte para o z-score de IMC descritos na tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação do estado nutricional de acordo com o z-score de IMC* 

Estado Nutricional z-score [0-5A[ z-score [5-19A[ 

Desnutrição severa <-3 <-3 

Desnutrição moderada ≥-3 e <-2 ≥-3 e <-2 

Desnutrição ligeira ≥-2 e <-1 ≥-2 e <-1 

Eutrofia ≥-1 e <1 ≥-1 e <1 

Em risco de sobrepeso ≥1 e <2 - 

Sobrepeso ≥2 e <3 ≥1 e <2 

Obesidade ≥3 ≥2 

 *Adaptado de Onis M e LobsteinT.
(34)

 

A composição corporal foi avaliada através da percentagem de massa gorda 

(%MG), com posterior conversão em percentis (Pc) e sua caracterização através 

dos pontos de corte de McCarthy, descritos na tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação dos percentis de %MG* 

Massa gorda (Pc de %MG) Percentil (Pc) 

%MG diminuída Pc <2 

%MG adequada Pc 2-85 

%MG aumentada Pc 85-95 

%MG excessiva Pc >95 

                            *Adaptado de McCarthy
(35)

 

    3.2.3. Tipo de intervenção nutricional 

A avaliação da intervenção nutricional no momento da aplicação do questionário 

teve em linha de conta, o uso ou não de suplementação nutricional, de suporte de 

nutrição artificial e de suplementação vitamínica e/ou mineral. Foi ainda recolhida 
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informação sobre a utilização de terapêutica para a IP, nomeadamente TSEP. A 

presença de perda de apetite no momento do diagnóstico, bem como no 

momento da aplicação do questionário, foi igualmente aferida. 

     3.2.4. Parâmetros bioquímicos laboratoriais  

Dos parâmetros bioquímicos apenas foram incluídos os que mais diretamente se 

relacionam com o estado nutricional. Estes foram recolhidos do processo clínico e 

remetiam à última colheita de sangue realizada. Os valores de referência 

utilizados foram os estabelecidos no The Harriet Lane Handbook.(36) 

     3.2.5. Caracterização do agregado familiar  

Foram recolhidos dados relativos à idade, profissão e escolaridade dos pais. 

Procedeu-se ainda à avaliação antropométrica, através do peso e estatura, 

reportados, com posterior cálculo do IMC e sua caracterização de acordo com os 

pontos de corte da Organização Mundial de Saúde (OMS) (Tabela 3).(37) 

Tabela 3 – Classificação do estado nutricional de acordo com os pontos de corte do IMC* 

Estado nutricional IMC (kg/m
2
) 

Baixo peso <18,5 

Eutrofia 18,5-24,9 

Pré-obesidade 25,0-29,9 

Obesidade grau I 30,0-34,9 

Obesidade grau II 35,0-39,9 

Obesidade grau III >40 

               *Adaptado da OMS 

3.3. Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico foi realizado com o auxílio do software IBM SPSS®, 

v.25.0 (Statistical Package for the Social Sciences, Chicago, EUA).  

As variáveis categóricas são descritas através de frequências absolutas e 

relativas, e as variáveis contínuas são descritas através de medianas e percentis. 
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4. Resultados 

4.1. Caracterização da amostra 

Foram avaliadas 22 C/A com uma mediana de idades de 10,0 anos (mín: 2 anos e 

máx: 17 anos), sendo que 14 (63,6%) eram do sexo feminino. Quanto à idade de 

diagnóstico, observou-se uma mediana de 6 meses (mín: 1 mês e máx: 13 anos) 

e a mediana do tempo de seguimento desde o diagnóstico foi de 7,5 anos. 

Verificou-se que 31,8% (n=7) das C/A foram diagnosticadas através do rastreio 

neonatal e, das restantes, 45,5% (n=10) foram diagnosticadas antes dos 5 anos. 

No que diz respeito à presença de patologias associadas à FQ, observou-se que 

90,9% apresentava IP. 

Relativamente à prática de EF escolar e extra-escolar, a adesão foi de 81,0% e 

50,0%, respetivamente. Sendo que 13,6% praticavam ambas. 

4.2. Caracterização do estado nutricional  

No momento do diagnóstico, a mediana do z-score do peso e estatura foram, 

respetivamente, -1,3 e -1,7 e do IMC foi de -0,6, estando todos os valores abaixo 

da mediana de referência (z=0DP). Quanto à perda de peso no momento do 

diagnóstico, foi reportado que tal não aconteceu em 72,7% (n=16) dos casos. 

Na avaliação antropométrica no momento da aplicação do questionário, 

observou-se que as medianas de z-score para a estatura e peso foram, 

respetivamente, -0,4 e -0,1. Relativamente ao IMC, a mediana do z-score foi 

de -0,2. A caracterização do z-score de IMC, no momento do diagnóstico e da 

aplicação do questionário, segundo os pontos de corte, está representada na 

tabela 4. 
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Tabela 4 – Distribuição das C/A segundo o z-score de IMC no momento do diagnóstico e da 

aplicação do questionário. [n (%)] 

z-score de IMC 

Momento do diagnóstico 
(n=16) 

Momento da aplicação do questionário  
(n=22) 

n (%) n (%) 

Desnutrição moderada 0 (0,0) 1 (4,5) 

Desnutrição ligeira 7 (43,8) 3 (13,6) 

Eutrofia 9 (56,3) 16 (72,7) 

Sobrepeso 0 (0,0) 2 (9,1) 
Desnutrição moderada (≥-3 e <-2); Desnutrição ligeira (≥-2 e <-1); Eutrofia (≥-1 e <1); Sobrepeso (≥1 e <2)
  

De acordo com os critérios e pontos de corte estabelecidos por McCarthy et al.(35), 

a distribuição dos percentis da %MG pode observar-se na tabela 5. 

Tabela 5 - Distribuição das C/A segundo o percentil de %MG. [n(%)] 

Massa gorda (Pc de %MG) 

Momento da aplicação do questionário 

 (n=17) 

n (%) 

%MG diminuída 7 (41,2) 

%MG adequada 6 (35,3) 

%MG aumentada 4 (23,5) 

   %MG diminuída Pc<2; %MG adequada [Pc 2-85[; %MG aumentada [Pc 85-95[ 

4.3. Intervenção nutricional 

No momento do diagnóstico, 27,3% (n=6) das C/A apresentou perda de apetite, 

enquanto no momento da aplicação do questionário, a percentagem foi de 13,6% 

(n=3). No momento da aplicação do questionário, 36,4% (n=8) das C/A faziam 

suplementação nutricional, sendo que destes, todas ingeriam uma fórmula 

modular glicídica. Nenhuma das C/A realizava nutrição artificial. 

A suplementação vitamínica e/ou mineral era realizada por 95,5% das C/A. 

Todas as C/A com IP (90,9%) faziam TSEP. 

4.4. Parâmetros bioquímicos laboratoriais 

Na tabela 6, encontram-se descritos os resultados dos parâmetros bioquímicos 

laboratoriais.   
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Tabela 6 – Distribuição das C/A pelos pontos de corte dos parâmetros bioquímicos. [n (%)] 

Valores de Referência Resultados 

Proteínas Totais (n=16) 

3-16 anos 
(n=12) 

Baixo < 60 g/L 
Adequado [60; 80[ g/L 

Elevado ≥ 80 g/L 

0 (0,0) 
10 (83,3) 
2 (16,7) 

≥ 16 anos 
(n=4) 

Baixo < 60g/L g/L 
Adequado [60; 83[ g/L 

Elevado ≥ 83 g/L 

0 (0,0) 
4 (100) 
0 (0,0) 

Albumina (n=18) 

3-16 anos 
(n=14) 

Baixo < 36 g/L 
Adequado [36; 52[ g/L 

Elevado ≥ 52 g/L 

0 (0,0) 
14 (100) 
0 (0,0) 

≥ 16 anos 
(n=4) 

Baixo < 39 g/L 
Adequado [39; 51[ g/L 

Elevado ≥ 51 g/L 

1 (25,0) 
3 (75,0) 
0 (0,0) 

Colesterol Total (CT) (n=9) 

Desejável <170 mg/dL 
Borderline [170; 200[ mg/dL 

Elevado ≥ 200 mg/dL 

8 (88,9) 
0 (0,0) 
1 (11,1) 

Colesterol LDL (C-LDL) (n=9) 

Ótimo <110 mg/dL 
Borderline [110; 130[ mg/dL 

Elevado ≥ 130 mg/dL 

8 (88,9) 
0 (0,0) 
1 (11,1) 

Colesterol HDL (C-HDL) (n=9) 

Baixo ≤ 35 mg/dL 
Desejável > 35 mg/dL 

1 (11,1) 
8 (88,9) 

Triglicerídeos (TG) (n=10) 

Feminino 
(n=8) 

Baixo  < 37 mg/dL 
Adequado [37-140[ mg/dL 

Elevado  ≥ 140 mg/dL 

0 (0,0) 
8 (100) 
0 (0,0) 

Masculino 
(n=2) 

Baixo  < 24 mg/dL 
Adequado [24;145[ mg/dL 

Elevado ≥ 145 mg/dL 

0 (0,0) 
2 (100) 
0 (0,0) 

Glicose (n=14) 

<16 anos 
(n=11) 

Baixo < 60 mg/dL 
Adequado [60-100[ mg/dL 

Elevado ≥ 100 mg/dL 

0 (0,0) 
9 (81,8) 
2 (18,2) 

≥16 anos 
(n=3) 

Baixo < 70 mg/dL 
Adequado [70-105[ mg/dL 

Elevado ≥ 105 mg/dL 

0 (0,0) 
3 (100) 
0 (0,0) 

25-OH-Vitamina D (n=17) 

Défice < 12 ng/mL 
Insuficiência [12-20[ ng/mL 

Suficiência ≥ 20 ng/mL 

2 (11,8) 
2 (11,8) 

13 (76,5) 

Ferro (n=17) 

Baixo < 50 ug/dL 
Adequado [50;120[ ug/dL 

Elevado ≥120 ug/dL 

3 (17,6) 
14 (82,4) 

0 (0,0) 

Ferritina (n=17) 

6M-15 anos 
(n=12) 

Baixo < 7 ng/mL 
Adequado [7;140[ ng/mL 

Elevado ≥ 140 ng/mL 

0 (0,0) 
12 (100) 
0 (0,0) 

≥ 15 anos 
Feminino 

(n=4) 

Baixo <10 ng/mL 
Adequado [10;120[ ng/mL 

Elevado ≥ 120 ng/mL 

0 (0,0) 
4 (100) 
0 (0,0) 

≥ 15 anos 
Masculino 

(n=1) 

Baixo < 20 ng/mL 
Adequado [20;250[ ng/mL 

Elevado ≥ 250 ng/mL 

0 (0,0) 
1 (100) 
0 (0,0) 
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4.5. Agregado familiar 

Os dados relativos ao agregado familiar estão descritos nas tabelas 7 e 8.  

Tabela 7 - Dados relativos ao agregado familiar. [mediana; n (%)] 

 
Idade 

(mediana) 

Caracterização do Estado Nutricional n (%) 

 
Baixo peso 

(n=1) 
Eutrofia 
(n=18) 

Pré-obesidade 
(n=12) 

Obesidade 
(n=12) 

Mãe (n=21) 40,0 0 (0,0) 9 (42,9) 5 (23,8) 7 (33,3) 

Pai (n=22) 42,5 1 (4,5) 9 (40,9) 7 (31,8) 5 (22,7) 

Baixo peso IMC<18,5; Eutrofia IMC [18,5;24,9]; Pré-obesidade IMC[25,0;29,9]; Obesidade IMC>30 

Tabela 8 - Nível de escolaridade do agregado familiar. [n (%)] 

 

Nível de Escolaridade n (%) 

EB1 
(n=2) 

EB2 
(n=5) 

EB3 
(n=5) 

Ensino 
secundário 

(n=13) 

Bacharelato 
(n=1) 

Licenciatura 
(n=16) 

Mestrado 
(n=2) 

Mãe (n=22) 0 (0,0) 3 (13,6) 2 (9,1) 6 (27,3) 0 (0,0) 9 (40,9) 2 (9,1) 

Pai (n=22) 2 (9,1) 2 (9,1) 3(13,6) 7 (31,8) 1 (4,5) 7 (31,8) 0 (0,0) 

 

5. Discussão 

A amostra de C/A com FQ apresentou uma mediana das idades de diagnóstico de 

6 meses. Este valor é inferior ao encontrado a nível nacional, cuja mediana foi de 

1,5 anos, de acordo com os dados representativos de Portugal no European 

Cystic Fibrosis Society Patient Registry (ECFSPR) de 2017.(17)  

Indo de encontro ao descrito pela literatura(14, 18), a IP é a patologia 

gastrointestinal mais comum na nossa amostra (90,9%), estando todas estas C/A 

a fazer TSEP, aliada à suplementação vitamínica e/ou mineral. 

Tal como para a população em geral, a prática de EF regular revela ser de 

enorme importância nesta população e está fortemente associada a uma maior 

densidade mineral óssea. As recomendações da ESPEN-ESPGHAN-ECFS são 

de 20 a 30 minutos de atividade de alto impacto, 3 vezes por semana(19). Metade 

da amostra não praticava EF extra-escolar, pelo que é importante reforçar as 
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recomendações e potenciar a motivação destas C/A, no sentido de aumentar a 

prática de EF, como complemento dos tratamentos.(30)  

Uma das consequências desta patologia relaciona-se com uma maior 

probabilidade de desenvolver um estado de desnutrição, sendo que parece existir 

uma associação entre um deficiente estado nutricional, a função pulmonar e a 

sobrevida.(21) No entanto, com a melhoria dos tratamentos e maior conhecimento 

sobre a patologia, o estado nutricional tem vindo a melhorar ao longo dos anos.(11)  

No registo europeu (ECFSPR) onde Portugal participou,(17) a mediana de z-score 

para a estatura e peso foi, respetivamente, -0,6 e de -0,5, sendo estes valores 

inferiores aos encontrados na amostra estudada [z(estatura)=-0,4; z(peso)=-0,1]. 

Tal facto pode ser explicado pelo acompanhamento multidisciplinar precoce dos 

doentes seguidos na consulta externa do CMP/CHUSJ.  

Quanto ao IMC, 72,7% das C/A eram eutróficas, havendo uma melhoria 

comparativamente à percentagem observada no momento do diagnóstico 

(56,3%). Observou-se ainda uma diminuição da percentagem de C/A com 

desnutrição ligeira. É de notar, que a mediana do z-score de IMC da amostra 

(z=-0,2) se encontra acima daquela encontrada em 2017 em Portugal (z=-0,3).(17)  

Assim sendo, para além das melhorias atuais na prevenção da desnutrição, 

continua a ser necessária uma monitorização permanente do estado 

nutricional.(19) Ainda neste capítulo, a avaliação da MG é essencial para aferir 

sobre a composição corporal. Verificou-se que apenas 6 (35,3%), das 17 C/A 

avaliadas, apresentavam %MG adequadas. 

A literatura refere que, no que toca à avaliação bioquímica, é recomendada uma 

avaliação anual das proteínas totais e albumina, uma vez que são considerados 
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indicadores de desnutrição e da função hepática.(13, 21, 38) Verificou-se que a 

maioria dos indivíduos apresentava valores adequados de ambos.  

Por outro lado, os doentes com FQ apresentam um risco elevado de terem 

défices de vitaminas lipossolúveis e minerais, especialmente aqueles que 

apresentam IP. É assim recomendada uma avaliação anual destes parâmetros.(13, 

19, 21) Na amostra, 23,6% das C/A apresentava défice ou insuficiência de 25-OH-

Vitamina D. Recomenda-se a sua monitorização, uma vez que o seu défice pode 

contribuir para o maior risco de osteopenia, osteoporose e fratura. Por outro lado, 

a vitamina D pode estar também positivamente associada à função pulmonar.(39)  

Em relação ao ferro, 17,6% das C/A apresentava um valor baixo, no entanto, a 

ferritina encontrava-se adequada em todas as C/A. O défice de ferro é comum em 

doentes com FQ, podendo ser provocado por diversos fatores: malabsorção, 

infeção e inflamação crónicas, perda de sangue crónica e ingestão inadequada. A 

monitorização destes fatores é relevante uma vez que o défice de ferro pode 

significar anemia ferropriva, má função pulmonar e saúde no geral.(19)  

De referir que a maioria da amostra faz suplementação vitamínica e/ou mineral, o 

que pode justificar alguns destes resultados. 

As recomendações nutricionais atuais apontam para uma dieta hipercalórica e 

hiperlipídica.(13, 19) Em indivíduos saudáveis, uma dieta hiperlipídica pode levar a 

alterações do perfil lipídico, no entanto, esta associação é ainda pouco clara na 

FQ.(40) Assim, a sua monitorização é relevante, devido a possíveis consequências 

a nível cardiovascular.(40) Com o aumento da incidência de sobrepeso/obesidade, 

assim como com o aumento da esperança média de vida, a avaliação do perfil 

lipídico é cada vez mais importante, uma vez que este se associa positivamente 
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com ambos os fatores.(20, 21) No presente estudo verificou-se que, apenas um 

doente apresentava CT e C-LDL elevados e outra C/A exibia C-HDL baixo. 

Embora não tenha feito parte integrante do presente trabalho, a avaliação da 

suplementação em ácidos gordos essenciais, nomeadamente ω-6 e ω-3, tem 

suscitado interesse. Hanssens et al., demonstrou que a suplementação em ω-3 

levou à diminuição das exacerbações pulmonares e da duração da antibioterapia 

e ao aumento dos níveis de ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido 

docosahexaenóico (DHA). Assim sendo, esta suplementação pode ter efeitos anti-

inflamatórios que levam a melhorias clínicas nestes doentes.(41, 42)   

Uma das principais consequências da FQ é a DRFQ, cuja prevalência aumenta 

com a idade. Níveis elevados de glicose no sangue promovem a colonização 

bacteriana nos pulmões, havendo uma associação entre a DRFQ, a função 

pulmonar e a mortalidade. Assim, a monitorização da glicose plasmática é 

relevante e deve ser acedida anualmente.(19, 22) Na amostra, apenas 2 C/A 

apresentavam valores aumentados.  

Uma vez que se trata de um estudo piloto restrito ao CMP/CHUSJ, num período 

de tempo limitado, não foi possível avaliar toda a população. O reduzido tamanho 

amostral revelou-se limitativo quanto ao tratamento estatístico. Futuramente 

pretende-se aplicar o protocolo a nível nacional, de forma a melhor caracterizar 

esta população. Aponta-se ainda a necessidade da realização de estudos 

longitudinais para melhor avaliar esta população. 

6. Conclusões 

Uma intervenção nutricional adequada e oportuna permite a melhoria do estado 

de saúde desta população. Os resultados revelam que a amostra apresentava 

valores antropométricos mais próximos da normalidade, quando comparada com 
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dados de 2017 da população portuguesa. No entanto, tal não invalida a 

necessidade de uma contínua monitorização destes fatores e uma atualização 

das recomendações estabelecidas. Para tal, e indo de encontro aos resultados, 

uma avaliação da composição corporal detalhada é de grande relevo, uma vez 

que possibilita uma intervenção nutricional individualizada e com maior eficácia. 

A avaliação de determinantes do estilo de vida, como é o caso da prática de EF, 

permitiram identificar fatores de risco modificáveis que têm grande influência a 

nível do estado nutricional, bioquímico e de saúde geral. É de notar que a prática 

de EF da amostra se encontra abaixo das recomendações. Assim sendo, torna-se 

fundamental o reforço das mesmas, pelos profissionais de saúde nesta área.  

Conclui-se assim, que é fundamental o acompanhamento dos doentes com FQ 

por uma equipa multidisciplinar, onde o papel do nutricionista é de grande 

importância, contribuindo para um adequado estado nutricional de forma a 

potenciar um melhor estado de saúde e prognóstico, com vista a uma favorável 

qualidade de vida.  
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