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Resumo

A Doença Renal Crónica implica, na maior parte dos casos, o início de

terapias substitutivas do rim doente, como a diálise. É frequente o estado

nutricional do doente ser afectado negativamente, levando ao agravamento de co-

morbilidades associadas existentes ou ao aparecimento de outras,

comprometendo a qualidade de vida do doente e, consequentemente,

aumentando o risco de mortalidade. O Nutricionista tem um papel importante no

acompanhamento destes doentes, conhecendo a doença e todas as restrições

alimentares, sendo capaz de calcular as necessidades nutricionais de cada

indivíduo, de modo a fornecer todos os nutrientes necessários ao seu bem-estar

físico e mental e reduzir as doenças associadas; o nutricionista tem, ainda, a seu

cargo a re-educação alimentar dos insuficientes renais crónicos.

Os objectivos deste estudo foram avaliar o estado nutricional de doentes a

frequentar sessões de hemodiálise (HD), comparar o estado nutricional entre

homens e mulheres, comparar a alimentação dos dias com e sem diálise e

comparar doentes em risco de desnutrição/malnutridos com doentes sem esse

risco.

Avaliaram-se 28 doentes (15 mulheres e 13 homens), com uma média de

idades de 69 anos (devpad = 11). Recolheram-se dados epidemiológicos,

antropométricos, bioquímicos, alimentares e história clínica. 

Os resultados revelam que as médias da albumina, ureia pré-diálise, Kt/V,

potássio e fósforo estão adequados, tanto para mulheres como para os homens.

Porém, os valores médios de transferrina e creatinina estão abaixo do que é

recomendável. O IMC revelou-se normal nos homens e elevado nas mulheres.

Em termos alimentares/nutricionais, a maioria dos doentes faz como refeições
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apenas o pequeno-almoço, almoço e jantar, quer nos dias de diálise quer nos dias 

sem diálise. A ingestão energética e proteica é, em termos médios, inferior às

recomendações para a maioria dos doentes, em ambos os dias. Também a

quantidade de energia fornecida quer pelos hidratos de carbono, quer pelas

gorduras se encontra abaixo do que seria recomendável para os diferentes dias e

para ambos os sexos. 

Conclui-se então, que 12 doentes (43%) poderão estar em risco de

desnutrição, sendo na maioria do sexo masculino.

Abstract

The Chronic Kidney Disease implies, in most cases the beginning of

substitutive treatment of kidney patient, such as dialysis. The nutritional status of

the patient is often adversely affected, leading to the worsening of co-morbidities

associated with existing or the emergence of other, compromising the quality of life 

of the patient and thereby increasing the risk of mortality. The Nutritionist has an

important role in monitoring these patients, knowing the disease and all food

restrictions, being able to calculate the nutritional needs of each individual, to

provide all the nutrients necessary for their mental and physical well-being and to

reduce related diseases; the nutritionist has, yet, the responsibility over the re-

education of eating habits of patients with chronic kidney disease.

The objectives of this study were to assess the nutritional status of patients

on hemodialysis (HD), to compare the nutritional status between men and women,

compare the patients eating habits in the days with and without dialysis and to

compare patients at risk of malnutrition with patients without it.
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Results: 28 patients were evaluated (15 women and 13 men) with an

average age of 69 years (devpad = 11). Medical history, epidemiological,

anthropometric, food and biochemical data of patients were collected.

The results show that the average values of albumin, urea pre-dialysis,

Kt/V, potassium and phosphorus are normal, both for women and men. However,

the average values of transferrin and creatinine are below recommendation. The

BMI proved to be normal for men and high for women. In terms of food/ nutrition,

most patients has as their daily meals just breakfast, lunch and dinner, on dialysis

day and on non-dialysis day. The energy and protein intake is, on average, lower

than the recommendations for most patients, on both days. Also the amount of

energy supplied by both carbohydrates and fats is below the recommendations for

different days and both sexes. 

In conclusion, 12 patients (43%) may be at risk of malnutrition, being mostly 

male.

Palavras-Chave

Doença Renal Crónica; Hemodiálise; Nutrição; Estado Nutricional
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Introdução

Os rins são órgãos fundamentais para o organismo humano, uma vez que

são responsáveis pelo equilíbrio interno do mesmo, através das suas funções

principais: filtração e eliminação de produtos do metabolismo e outras

substâncias tóxicas(1-5). Intervêm na produção de glóbulos vermelhos porque são

capazes de produzir eritropoietina; nos mecanismos de regulação da tensão

arterial pela produção de renina e ao produzir a forma activada de vitamina D,

permitem a absorção intestinal de cálcio, a manutenção da homeostasia do

cálcio-fósforo e intervêm na degradação da insulina(1-5).

O rim funcionante tem a capacidade de filtrar o sangue, eliminando

substâncias nocivas como a ureia e a creatinina e iões como o sódio, potássio e

fósforo, provenientes da ingestão alimentar e que estão em excesso(5, 6). É ainda

capaz de excretar água que possa estar também em excesso(5, 6).

A Insuficiência Renal (IR) surge quando as funções se alteram e a

capacidade do rim diminui de tal maneira que há acumulação de substâncias

tóxicas, água e minerais no organismo passíveis de causar danos irreversíveis,

se se tornar crónica(1, 2).

A IR pode ser Aguda, quando há uma rápida deterioração da função renal

ou pode ser Crónica, se a falência dos rins se produz de forma lenta e

progressiva(2, 3, 5, 7-10).

À medida que a doença avança e quando a função renal é inferior a 10%

surge o Síndrome Urémico, que é caracterizado por cansaço, falta de apetite,

náuseas, vómitos, edemas, cãibras, hipercalémia, hiperfosfatémia, hipocalcémia

(devido à deficiência em vitamina D), aumento da concentração sanguínea de

ureia e creatinina, insuficiência cardíaca, problemas respiratórios, anemia (por
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falta de eritropoietina) e hipertensão arterial (pela retenção de água e

sódio)(1-3, 8, 10).

As principais causas para a IRC são a Diabetes Mellitus, a HTA e as

Glomerulonefrites(1, 3, 6, 10, 11). No entanto, também pode ser causada por

pielonefrites crónicas, nefrosclerose maligna e infecções urinárias(1, 3, 6, 10, 11).

A IRC é caracterizada por alterações neurológicas (neuropatia urémica,

encefalopatia urémica), cardiovasculares (a doença cardiovascular conduz a um

rápido declínio da função renal e à necessidade de diálise e é mesmo, a maior

causa de mortalidade dos doentes em diálise(7, 8)), hematológicas (a anemia está

presente na maioria dos doentes)(9), gastrointestinais (anorexia, náuseas e

vómitos)(10), ósseas (osteomalácia, osteíte fibrosa, osteoporose e

osteosclerose)(9, 10), hidroelectrolíticas (aumento do volume circulante,

hipercalémia, hipocalcémia, hiperfosfatémia(4, 11, 12)) e metabólicas (acidose

metabólica, acumulação de produtos azotados, níveis de insulina estão

aumentados(4, 9, 10), hipertrigliceridemia(4, 9)).

Quando há provas que os rins não estão a extrair os produtos do

metabolismo de modo suficiente, quando já não é possível controlar o volume

extracelular, ou seja, quando os sintomas urémicos conduzem à incapacidade da 

pessoa para realizar as suas actividades diárias habituais, deve começar-se o

tratamento dialítico (10, 13, 14). A depuração da creatinina é uma aproximação muito 

boa da taxa de filtração glomerular que quando é <15 ml/min é indicadora de

falência renal(2, 13, 15).

Para substituir as funções dos rins existem diferentes métodos de

depuração renal, como a Hemodiálise e a Diálise Peritoneal(1, 6, 13).
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A hemodiálise é um método extra-corporal, em que o transporte de solutos 

ocorre por difusão, o transporte de água por osmose e a remoção de fluídos por

ultrafiltração, através de um gradiente de pressão hidráulica(6, 10). Para a

realização da técnica é necessário um acesso, que permite a saída e o retorno

do sangue; deste modo, o sangue sai do organismo pelo ramo arterial e passa

através de uma membrana semipermeável (ou dialisador) que funciona como um

filtro artificial(6, 10). É neste filtro que o sangue vai ser depurado por meio de

trocas osmóticas e dialíticas com uma solução dialisante, ou banho , que vai

estabelecer movimentos de contra-corrente em relação ao sangue do doente(6,

10). O dialisante é semelhante aos líquidos do corpo: composto principalmente

por água previamente purificada e isenta de bactérias e por vários elementos

químicos(6, 10, 13). A composição da solução deve ser monitorizada; os monitores

de hemodiálise realizam automaticamente a mistura: todos os componentes

devem estar em concentrações adequadas para evitar sinais e sintomas durante

a diálise(6, 10, 13). O sangue retorna limpo ao indivíduo pelo ramo venoso(6, 10).

Mesmo com toda a tecnologia de hoje em dia em relação aos dialisadores, 

o tratamento de HD comporta riscos para o doente, sendo mais frequentes as

complicações agudas como cãibras musculares, hipotensão, hipoxémia,

hipertermia, náuseas, convulsões e arritmias cardíacas(1, 6, 10, 13, 15).

Apesar de tudo, não é possível substituir a função endócrina com nenhum

procedimento dialítico, pelo que a anemia pode ser controlada com eritropoietina

recombinante humana e a deficiência em 1,25 (OH)2 D3 pela administração de

calcitriol oral ou endovenoso(9).
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Um grande número de doentes renais crónicos em hemodiálise apresenta

malnutrição proteico-energética(3, 7, 17-22). A presença de MPE é um grande factor

para o aumento da morbilidade e mortalidade(17, 23). Esta malnutrição pode

ocorrer por factores como ingestão alimentar inadequada secundária a anorexia

causada pelo estado urémico, paladar alterado, doenças associadas, depressão,

dietas muito restritivas; aumento do catabolismo proteico devido às doenças

associadas, a acidose metabólica, aos efeitos catabólicos de hormonas como a

PTH e o cortisol; grandes perdas de nutrientes durante a diálise; diálise

inadequada; problemas GI e presença de inflamação(3, 7, 17, 23, 24).

Este quadro compromete a reabilitação e a qualidade de vida dos doentes

com IRC(3). Um bom estado nutricional e um tratamento dialítico eficiente são

factores que reduzem a morbilidade e mortalidade destes doentes(3). Deste

modo, a intervenção nutricional deve contribuir para o equilíbrio proteico-

energético, prevenindo as perdas proteicas; controlar os edemas e o

desequilíbrio electrolítico pelo controlo da ingestão de sódio e potássio; manter

níveis aceitáveis de fósforo e cálcio; adaptar-se aos hábitos alimentares do

doente e da família e à sua situação financeira; melhorar a diálise e manter um

bom estado nutricional(3-7, 11).

Um dos métodos para avaliar o estado nutricional e até mesmo saber se a 

ingestão alimentar dos doentes é a adequada, é feito através da análise

bioquímica(3, 13).

Os dados bioquímicos que melhor se correlacionam com o estado

nutricional são as proteínas viscerais: albumina, pré-albumina e transferrina(3, 7,

17, 24, 27). A sua síntese relaciona-se com a concentração sanguínea de

aminoácidos (a.a.); deste modo, se houver uma insuficiência de a.a., a
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quantidade de proteínas plasmáticas vai ser reduzida(3, 13, 16-18). São marcadores

muito usados para estudar as reservas proteicas, monitorizar a resposta à

intervenção nutricional e identificar os doentes com maior risco de morbilidade e

mortalidade(4, 18).

A albumina é uma proteína de produção hepática, que tem uma semi-vida

longa (19 a 20 dias), o que a torna lenta na resposta a alterações nas reservas

proteicas, sendo por isso, um marcador tardio da malnutrição(4, 13, 16, 18). É a

principal proteína de ligação e transporte, mais de 50% está no espaço

extravascular e é influenciada por factores como a idade, excesso de fluido, co-

morbilidades e inflamação(4, 13, 16, 18).

A curta meia-vida da pré-albumina torna-a muito sensível a alterações no

estado nutricional(4, 16, 18). Tal como a albumina, os níveis de pré-albumina podem 

diminuir na presença de doenças agudas associadas e inflamação(4, 16, 18). Uma

concentração inferior a 30mg/dl poderá indicar malnutrição em

hemodialisados(16).

A transferrina, também de produção hepática, localiza-se quase

totalmente no espaço intravascular. A sua semi-vida (8 a 10 dias) torna-a um

marcador razoável do estado nutricional, uma vez que é sensível às mudanças

nas reservas proteicas(4, 16, 18). Os seus níveis podem ser influenciados por

mudanças nas reservas, presença de inflamação e alterações de

volume(4, 13, 16, 18).

Dado que as proteínas viscerais apresentadas anteriormente diminuem na

presença de inflamação(16), é necessário saber se o doente se encontra em

resposta inflamatória(4, 18). Para tal, avalia-se a proteína C reactiva, um indicador 

de fase aguda que se encontra aumentada na maioria dos estados
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inflamatórios(5). Como indicador de fase aguda é um marcador sensível e

independente da malnutrição(19).

As proteínas somáticas, como a creatinina, são bons marcadores da

massa muscular(18). O músculo-esquelético é a principal fonte de mobilização de

a.a. durante períodos de deficiências nutricionais, logo diminui na malnutrição

proteico energética(5, 18).

A ureia é um indicador de ingestão proteica, isto é, um consumo

excessivo de proteínas aumenta os valores de ureia pré-diálise ao passo que

uma ingestão proteica inadequada diminui os seus níveis(1). Os valores

recomendados de ureia pré-diálise a meio da semana devem estar entre 100 e

200 mg/dl, de modo a reflectir diálise e ingestão de proteínas adequadas(20).

A adequação da dose da diálise (Kt/V) está intimamente relacionada com

a morbilidade e mortalidade dos doentes em hemodiálise. O Kt/V é o conceito

mais utilizado para avaliar a dose de diálise e a sua adequação ao doente(21).

Logo, é fundamental haver uma prescrição adequada de diálise. Estudos

mostram que uma dose de diálise elevada pode melhorar o estado nutricional

dos doentes e que existe a associação entre a dose de diálise e a ingestão de

proteínas: à medida que o Kt/V aumenta, aumenta também a TCP,

presumivelmente devido ao aumento do apetite(16). Se o doente estiver em

balanço azotado neutro, a TCP dá-nos uma boa estimativa da ingestão proteica

diária(16, 22).

O valor recomendado para o Kt/V é, no mínimo, 1.2; valores acima deste

estão associados baixas taxas de morbilidade e mortalidade(16). A ingestão diária

de proteínas recomendada para os doentes em HD é entre 1,1 e 1,4 g/kg/dia(23,

25).
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Valores diminuídos de colesterol sugerem MPE e/ou redução no

consumo alimentar, em conjunto com valores reduzidos de creatinina e ureia(16,

17). Níveis baixos de proteínas totais poderão significar uma alimentação pobre

em proteínas(6).

A ingestão alimentar adequada é fundamental para evitar a malnutrição. A

dieta deve ser individualizada e as necessidades nutricionais devem ser

calculadas através do peso, altura e idade, do nível de actividade física e do tipo

de diálise(2, 6, 10).

A ingestão energética recomendada é de 35 Kcal/kg/dia para doentes

com menos de 60 anos e de 30 a 35 Kcal/kg/dia para doentes com mais de 60

anos(4, 5, 13, 16). A energia deve ser fornecida, principalmente, pelos hidratos de

carbono (HC) e lípidos(2). Os HC devem fornecer entre 55 a 60% do valor

energético total (VET), de forma a diminuir o catabolismo proteico(3, 13) e os

lípidos devem ser 30 a 35% do VET(3).

Devido às perdas proteicas(3-5, 11, 17) que se registam durante a diálise,

recomenda-se uma ingestão de proteínas entre 1,1 e 1,4 g/kg/dia(22, 23), de modo 

a assegurar uma ingestão segura; pelo menos 50% das proteínas deve ser de

alto valor biológico(2, 3, 5, 13, 16).

As doenças renais são geralmente caracterizadas pela retenção de sódio

(Na) e água, o que conduz à HTA e a edemas(3, 13). As restrições devem ser

individualizadas, de acordo com presença de HTA e capacidade de urinar(13). Em

doentes com HTA e edemas deve ser restringida a ingestão de Na e líquidos(5).

Doentes anúricos em HD devem restringir o Na até 2g/dia e os líquidos de

500ml/dia(13). Em doentes que ainda conseguem urinar, recomenda-se uma
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ingestão de 3g/dia de sódio e até 500 ml/dia de líquidos mais o volume de urina

residual nas 24 horas(13). O consumo excessivo de líquidos pode levar ao

aumento de peso interdialítico, que não deve ser superior a 5% do peso seco(2,

15). Se o ganho de peso interdialítico for elevado, o doente estará a aumentar o

risco de complicações, como edemas, HTA, falta de ar e insuficiência cardíaca

congestiva(16).

A maioria dos doentes apresenta níveis elevados de potássio sérico, o

que pode provocar problemas cardíacos; as recomendações referem ingestão de

2 g/dia(13, 23).

A ingestão de fósforo e cálcio deve ser controlada para evitar que se

agrave o hiperparatiroidismo, a hiperfosfatémia e a hipocalcémia, logo tem que

se aumentar a ingestão de cálcio e diminuir a de fósforo(5). No entanto, é

necessário ter muito cuidado com os alimentos ricos em cálcio porque é

frequente estes serem também boas fontes de fósforo(13). As recomendações

nutricionais para o fósforo são de 600 a 1200 mg/dia e para o cálcio são de 1000

a 2000 mg/dia(13). Geralmente, são usados quelantes de fósforo para a

hiperfosfatémia e suplementos de cálcio, para aumentar a sua absorção(5, 13).

Uma grande quantidade de vitaminas hidrossolúveis é removida durante a

diálise(13). As vitaminas do complexo B (como o ácido fólico, B6 e B12) e a

vitamina C devem ser suplementadas(3).

A alimentação do doente com IRC em diálise deve sempre respeitar a

quantidade e qualidade dos alimentos(2).
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Objectivos

O presente trabalho teve como objectivos:

- Avaliar o estado nutricional dos doentes renais que frequentam sessões de

hemodiálise;

- Comparar o estado nutricional entre homens e mulheres;

- Comparar a alimentação dos dias com e sem diálise;

- Comparar os doentes em risco de desnutrição com os que não estão no mesmo 

risco.

Material e Métodos

Este trabalho teve a duração de 2 meses (Outubro a Novembro de 2007) e 

foram avaliados 28 doentes em programa regular de hemodiálise do Serviço de

Nefrologia  Diálise do Hospital Amato de Lusitano, em Castelo Branco.

O estudo obteve aprovação prévia pela Comissão de Ética do hospital.

Após explicação do trabalho e seus objectivos, os doentes foram informados

sobre a confidencialidade dos dados recolhidos.

Foram recolhidos dados epidemiológicos, antropométricos, bioquímicos e

alimentares.

A recolha de dados epidemiológicos consistiu em: idade, sexo, estado

civil, agregado familiar, grau de escolaridade e condição perante o trabalho, por

questionário de administração indirecta (anexo I).

A avaliação antropométrica foi feita através da estatura (em cm), peso pré-

diálise (em kg), peso seco (peso livre de edemas, em kg), peso interdialítico

(peso ganho entre diálises, em kg) e peso pós-diálise (em kg), todos estes
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medidos pelas enfermeiras do serviço e segundo metodologias padronizadas

(anexo I). O IMC foi calculado pelo quociente entre o peso pós-diálise(24, 25) e a

estatura ao quadrado: [Peso(kg)/Estatura(m2)], proposto por Quetelet. Utilizaram-

se os critérios de Garrow(26, 27), apresentados no Quadro 1.

Classificação kg/m2 Grau de 
Baixo Peso <20.0 0

Peso Normal 20.0 - 24.9 0

Excesso de Peso 25.0 - 29.9 I

30.0 - 39-9 IIObesidade
>40 III

Quadro 1: Classificação de Garrow

Através do processo clínico de cada doente recolheram-se dados como a

história clínica, causa da doença renal, patologias associadas, data de início da

diálise, hora da diálise, método de diálise, TA (no momento da diálise),

farmacoterapia, suplementos e dados bioquímicos. Os dados bioquímicos

utilizados foram a albumina, a transferrina, a ureia pré e pós-diálise, a creatinina,

a proteína C reactiva e a cinética da ureia (Kt/V e taxa de catabolismo proteico

[TCP]) (anexo I). Para ajudar na compreensão do consumo alimentar destes

doentes, também foram avaliados mais alguns parâmetros analíticos como o

colesterol e as proteínas totais. Os valores de Kt/V e TCP de cada doente foram

calculados através de equações disponibilizadas pela Sociedade Portuguesa de

Nefrologia(28).

Os valores de referência utilizados para a avaliação dos dados encontram-

se descritos no quadro 2(16, 17, 20).
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Quadro 2: Valores normais dos dados bioquímicos

Para avaliação da ingestão alimentar foi aplicado um questionário

alimentar de administração indirecta. Foram recolhidos dados relativos a: horário

e composição das refeições, número de refeições diárias e também a hora de

levantar e de deitar, em dois dias diferentes: dia da diálise e dia sem diálise, o

que permitiu diferenciar a alimentação nos dois dias (anexo I).

A ingestão de proteínas, gordura, hidratos de carbono e a energia total foi

estimada através de tabelas de alimentos e para a conversão dos alimentos em

nutrientes foi utilizado o programa Microdiet, versão 1.1, 2000.

Análise estatística

O tratamento estatístico foi efectuado através dos programas Statistical

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0 para o Windows e

Microsoft Office Excel 2003.

Os resultados foram expressos como média±devpad. O Teste de

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para verificar a normalidade. Foi utilizada a

Valores bioquímicos Valores normais
Albumina 3,5  5,0 g/dl

Transferrina 200  400 mg/dl
Proteína C reactiva < 8,2 mg/l

Creatinina > 10 mg/dl
Ureia pré-diálise 100  200 mg/dl
Ureia pós-diálise 15 a 45 mg/dl

Kt/V >1,2
Taxa de catabolismo proteico 1,1  1,4 g/kg/dia

Potássio 3,5  5,5 mEq/l
Fósforo 3,5  5,5 mg/dl

Colesterol < 200 mg/dl
Proteínas totais 6,0  8,0 g/dl
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correlação de Pearson para correlacionar duas variáveis. A diferença entre as

médias foi efectuada pelo Teste de t-Student, para amostras independentes e

emparelhadas, sendo utilizado o teste de Levene para decidir se existiam

diferenças entre as variâncias. Foi assumido um nível de significância de p<0,05.

Resultados

A amostra do estudo é constituída por 28 doentes, correspondendo a 51%

do total de doentes hemodialisados, 15 do sexo feminino (53,6%) e 13 do sexo

masculino (46,4%).

A idade média da amostra é de 69 anos (devpad = 10,9), com doentes

entre os 38 e os 85 anos. A idade média para o sexo feminino é de 68 anos

(devpad = 12,4) e para o sexo masculino é de 71 anos (devpad = 9,5) não

havendo diferenças significativas entre géneros (p = 0,528).

Relativamente ao estado civil, 20 doentes eram casados, 5 viúvos, 2

solteiros e 1 divorciado.

De um modo geral, o grau de escolaridade da amostra é baixo; 67,9% da

amostra tem apenas 1 a 4 anos de escolaridade e 17,9% é analfabeta, como se

pode ver na tabela 1.

Tabela 1: Distribuição da amostra por grau de escolaridade

F (n=15) M (n=13)Nº de anos de 

escolaridade % %

Analfabeto(a) 20,0 15,4
1 a 4 anos 66,7 69,2
5 a 9 anos 13,3 7,7

10 a 12 anos 0,0 0,0

Mais de 12 anos 0,0 7,7
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Pode constatar-se que a quase totalidade da amostra se encontra em

situação de reforma (tabela 2).

Tabela 2: Distribuição da amostra segundo a sua condição perante o

trabalho

Em relação à distribuição dos doentes pelas diferentes técnicas de

hemodiálise, é de referir que a hemodiafiltração é a técnica mais utilizada pelos

doentes do sexo feminino (53,3%) e a HD convencional pelos doentes do sexo

masculino (61,5%).

Verificou-se que em 35,7% dos doentes a causa da doença renal é

indeterminada. Nos restantes doentes, a etiologia mais frequente é a nefropatia

diabética (32,1%), seguida da glomerulonefrite crónica e da glomerulonefrite

rapidamente progressiva (3,6% em cada).

Em relação às patologias associadas, encontrou-se mais de uma patologia 

por doente; as mais frequentes são a diabetes e as suas complicações

(retinopatia, nefropatia), a HTA, a insuficiência cardíaca, as dislipidémias e a

polineuropatia axonal desmielinizante sensório-motora.

F (n=15) M (n=13)Condição perante o 

trabalho % %

Reformado(a) 93,3 100,0

Inactivo(a) 6,7 0,0
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De forma a analisar a amostra relativamente à tensão arterial, elaborou-se

uma tabela com os valores médios, pré e pós-diálise (tabela 3).

F (n = 15) M (n = 13)
Tensão Arterial

m devpad min máx m devpad min máx p

Pressão Sistólica 

pré-diálise (mmHg)
124,4 28,1 87 172 130,2 28,6 90 170 0,592

Pressão Diastólica 

pré-diálise (mmHg)
58,8 9,9 35 72 65,2 12,9 42 80 0,152

Pressão Sistólica 

pós-diálise (mmHg)
116,5 25,7 80 168 128,3 21,4 99 164 0,215

Pressão Diastólica 

pós-diálise (mmHg)
57,9 11,9 40 80 64,9 10,5 50 87 0,115

Tabela 3: Valores médios da tensão arterial, pré e pós-diálise.

Verifica-se que tanto os valores médios das pressões sistólicas como das

diastólicas são superiores nos homens, quer em pré como em pós-diálise, sem

significado estatístico.

Na tabela 4 apresentam-se as médias dos parâmetros de avaliação

antropométrica da amostra.

F (n=15) M (n=13)
Dados antropométricos

m devpad m devpad
p

Peso pré-diálise (kg) 64,6 12,7 63,5 11,5 0,807

Peso seco (kg) 62,5 12,0 62,0 11,3 0,905

Peso interdialítico (kg) 2,1 0,8 1,5 0,8 0,046*

Peso interdialítico (% peso seco) 3,2 0,8 2,4 1,4 0,053

Peso pós-diálise (kg) 62,4 12,0 61,8 11,3 0,894

IMC (kg/m2) 25,9 4,6 22,7 4,6 0,070

Tabela 4: Valores médios antropométricos
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Todos os parâmetros de avaliação antropométrica, são superiores no sexo 

feminino quando comparados com o sexo masculino.

De acordo com os valores médios de peso interdialítico, os doentes do

sexo feminino ganharam mais peso que os doentes do sexo masculino, sendo

esta diferença significativa (p=0,046). Em percentagem do peso seco, a média

do ganho de peso interdialítico foi também superior nas mulheres, mas sem

significado estatístico.

Relativamente ao IMC verifica-se que, segundo os critérios de

classificação de Garrow, a média de IMC nas mulheres se encontra no intervalo

de excesso de peso, ao passo que a média dos homens está no intervalo de

normaponderabilidade.

Como se pode constatar pela tabela 5, cerca de 39% dos homens têm

peso considerado normal para a idade e altura, uma vez que têm um IMC entre

20,0 e 24,9 kg/m2; no entanto, verifica-se que quase metade (46%) estão na

magreza. Relativamente às mulheres, a maioria têm excesso de peso (IMC

25 kg/m2) e apenas 1 doente tem peso abaixo do recomendado.

F (n=15) M (n=13)IMC (kg/m2)
n % n %

<20,0 1 6,7 6 46,2
20,0  24,9 5 33,3 5 38,5

25  29,9 6 40,0 1 7,7

30  39,9 3 20,0 1 7,7

>40,0 0 0,0 0 0,0

Tabela 5: IMC dos doentes submetidos a hemodiálise
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Na tabela 6, podemos observar as médias dos valores analíticos

recolhidos.

F (n = 15) M (n = 13)
Valores analíticos

n m devpad min máx n m devpad min máx
p

Albumina (g/dl) 15 3,9 0,2 3,6 4,4 13 3,9 0,3 3,4 4,3 0,701

Transferrina (mg/dl) 15 197,0 45,9 115,0 275,0 12 165,5 19,5 126,0 199,0 0,026*

Ureia pré-diálise

(mg/dl)
15 121,8 40,0 74,0 239,0 12 102,8 26,5 51,0 130,0 0,169

Ureia pós-diálise

(mg/dl)
14 27,4 14,2 15,0 69,0 12 24,8 9,5 11,0 39,0 0,583

Creatinina (mg/dl) 15 8,4 1,9 3,4 11,0 13 7,9 1,5 5,2 10,5 0,542

Kt/V 14 1,84 0,3 1,41 2,55 12 1,74 0,3 1,2 2,07 0,410

TCP (g/kg/dia) 14 1,13 0,3 0,72 1,93 12 0,97 0,21 0,58 1,23 0,137

PCR (mg/dl) 15 9,2 6,5 2,9 27,0 12 14,0 8,7 2,9 32,0 0,110

Potássio (mEq/L) 15 4,9 0,8 3,4 6,0 13 4,9 0,7 3,9 6,2 0,896

Fósforo (mg/dl) 15 4,3 1,5 2,6 8,5 12 3,0 1,1 1,1 5,0 0,017*

Colesterol (mg/dl) 15 161,1 24,0 94,0 189,0 13 157,1 30,1 94,0 205,0 0,700

Proteínas totais 

(g/dl)
14 6,6 0,2 6,1 7,0 13 6,7 0,5 6,0 7,9 0,830

Tabela 6: Caracterização da amostra de acordo com os valores analíticos.

Quer o valor médio da transferrina, quer o do fósforo sérico, são mais

elevados no sexo feminino, sendo a diferença estatisticamente significativa

(p=0,026; p=0,017, respectivamente).

Apesar do valor de creatinina apresentar médias mais elevadas no sexo

feminino e a PCR valores mais elevados nos homens, as diferenças entre sexos

não são estatisticamente significativas.
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Depois de avaliar as proteínas totais e o colesterol, constatou-se que o

valor médio de colesterol é superior nos doentes do sexo feminino e a média de

proteínas totais é semelhante em ambos os géneros, sem significado estatístico.

Tentou correlacionar-se a PCR e a albumina e a PCR e a transferrina. Os

resultados podem observar-se no quadro 3.

Quadro 3: Correlações entre PCR  albumina e PCR  transferrina

Encontraram-se correlações negativas, fracas e sem significado estatístico

entre a albumina e a PCR e entre a transferrina e a PCR.

Para melhor compreender os valores bioquímicos, efectuou-se a

estratificação de alguns valores bioquímicos, como se pode observar na tabela 7.

Valores bioquímicos Intervalos n % n %

< 3,5 0 0,0 1 7,7

3,5  3,9 8 53,3 6 46,2Albumina (g/dl)

4,0  5,0 7 46,7 6 46,2

< 180 5 33,3 9 69,2

180  199 3 20,0 3 23,1Transferrina (mg/dl)

200  400 7 46,7 0 0,0

< 100 5 33,3 4 30,8

100 - 200 9 60,0 8 61,5
Ureia pré-diálise

(mg/dl)
> 200 1 6,7 0 0,0

n=27 n=27
p

PCR  Albumina -0,162 0,418

PCR  Transferrina -0,090 0,656
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< 10 12 80,0 11 84,6
Creatinina (mg/dl)

10 3 20,0 2 15,4

< 1,2 0 0,0 0 0,0
Kt/V

> 1,2 14 93,3 12 92,3

< 8,2 10 66,7 4 30,8
PCR (mg/dl)

8,2 5 33,3 8 61,5

< 180 12 80,0 11 84,6

180  200 3 20,0 1 7,7Colesterol (mg/dl)

> 200 0 0,0 1 7,7

Tabela 7: Estratificação dos valores bioquímicos

Verificou-se que todos os doentes do sexo feminino têm valores de

albumina acima de 3,5 g/dl, e apenas 1 doente do sexo masculino está abaixo de 

3,5 g/dl.

Relativamente à transferrina, mais de metade das mulheres (53,3%) têm

valores inferiores a 200 mg/dl, sendo que um terço (33,3%) está abaixo de 180

mg/dl. Quanto aos homens, 92,3% têm os valores abaixo de 200 mg, sendo que

a maioria (69,2%) tem valores inferiores a 180 mg/dl.

No que respeita à ureia pré-diálise, a maioria dos doentes de ambos os

sexos, tem valores no intervalo 100-200 mg/dl.

Relativamente à creatinina, tanto as mulheres como os homens, têm na

maioria valores inferiores a 10 mg/dl (80% e 84,6%, respectivamente).

Todos os doentes têm valores de Kt/V acima de 1,2.

Verifica-se que dois terços das mulheres (66,7%), tem valores médios de

PCR abaixo de 8,2 mg/dl e que, pelo contrário, 61,5% dos homens tem valores

acima desse mesmo valor.

Quanto ao colesterol, a maioria dos doentes do sexo feminino (80%) e do

sexo masculino (84,6%) tem o valor abaixo de 180 mg/dl. 
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Tentou avaliar-se o número e tipo de refeições realizadas, no dia com e

sem diálise. Os dados foram comparados e encontram-se na tabela 8.

Dia de diálise Dia sem diálise

n % n % n % n %

Pequeno-Almoço (PA) 8 53,3 9 69,2 PA 14 93,3 9 69,2

Merenda da Manhã (MM) 5 33,3 2 15,4 MM 3 20,0 2 15,4

Almoço (A) 10 66,7 10 76,9 A 13 86,7 9 69,2

Merenda da Tarde (MT) 6 40,0 6 46,2 MT 11 73,3 4 30,8

Jantar (J) 10 66,7 10 76,9 J 15 100,0 10 76,9

Ceia (C) 7 46,7 2 15,4 C 8 53,3 4 30,8

Tabela 8: Refeições realizadas nos dias com e sem diálise (número e

percentagem de doentes).

A maioria dos doentes fez geralmente 3 refeições por dia. Relativamente

ao sexo feminino, constata-se que, no dia da diálise, o almoço e o jantar foram

as refeições mais frequentes seguidas do pequeno-almoço. No dia sem diálise, o 

jantar foi a refeição mais consumida, seguida pelo pequeno-almoço e almoço. No

que respeita aos doentes do sexo masculino, verifica-se que as refeições mais

frequentes são o pequeno-almoço, o almoço e o jantar, nos dois dias.

O motivo mais frequentemente referido pelos doentes para saltarem as

refeições foi a falta de apetite, seguido pela falta de hábito e de tempo. É de

notar que 2 doentes disseram não comer determinada refeição para não

aumentar o peso interdialítico.
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Após análise dos questionários alimentares, obteve-se a ingestão

energética, proteica, glicídica e lipídica (tabela 9).

Dia de diálise Dia sem diálise

F (n=15) M (n=13) F (n=15) M (n=13)

m devpad m devpad m devpad m devpad

Ingestão energética

(kcal/kg/dia)
17,9 6,5 20,8 8,6 16,2 3,9 16,7 4,9

Ingestão proteica

(g/kg/dia)
0,8 0,3 0,9 0,5 0,7 0,3 0,88 0,4

Ingestão de hidratos 

de carbono (% VET)
49,9 8,7 44,4 7,7 47,9 7,6 40,6 5,5

Ingestão de 

gorduras (% VET)
30,1 4,4 35,1 8,8 33,9 7,1 33,6 9,5

Tabela 9: Ingestões médias de energia, proteínas, HC e gorduras

Constata-se que o valor médio da ingestão energética, tanto das mulheres

como dos homens em dia de diálise é superior ao do dia sem diálise, não sendo

a diferença estatisticamente significativa (p=0,483 e p=0,139, respectivamente).

Relativamente à ingestão proteica, tanto os homens como as mulheres, no

dia de diálise consumiram mais proteínas do que no dia sem diálise, sendo

apenas a diferença significativa para as mulheres (p=0,025).

Verifica-se, também, que os valores médios da ingestão de hidratos de

carbono são superiores no dia da diálise, para ambos os sexos, sem significado

estatístico (p=0,765, para as mulheres e p=0,057, para os homens). 

A percentagem do VET proveniente das gorduras é superior, nos dias sem 

diálise no grupo das mulheres e nos dias com diálise no grupo dos homens, mas

as diferenças não têm significado estatístico (p=0,283 e p=0,420,

respectivamente).
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Quando olhamos para os resultados comparando entre sexos, apesar das

ingestões energética e proteica serem superiores nos homens, quer em dia de

diálise quer em dia de não diálise, não são estatisticamente significativas.

Relativamente à ingestão média de hidratos de carbono, o contributo percentual

para o VET é superior nas mulheres para os dois dias, sendo apenas significativa

a diferença do dia sem diálise (p=0,017). Os homens ingerem maior

percentagem de gordura, apenas no dia de diálise, mas a diferença não tem

significado estatístico (p=0,126).

Baseada nas recomendações para este tipo de doentes, foi efectuada a

estratificação das ingestões energética, proteica, glicídica e lipídica como se

pode observar na tabela 10, e a estimativa da ingestão proteica através da TCP

(tabela 11).

Dia de diálise Dia sem diálise

n % n % n % n %

< 30 10 66,7 8 61,5 14 93,3 10 76,9Ingestão energética

(kcal/kg/dia) 30  35 0 0,0 2 15,4 0 0,0 0 0,0

< 1,1 8 53,3 6 46,2 13 86,7 7 53,8

1,1  1,4 3 13,3 2 15,4 1 6,7 2 15,4
Ingestão proteica 

(g/kg/dia)
> 1,4 0 0,0 2 15,4 0 0,0 1 7,7

< 55 6 40,0 9 69,2 9 60,0 10 76,9Ingestão de 

hidratos de carbono 

(% VET)
55  60 4 26,7 1 7,7 5 33,3 0 0,0

< 30 6 40,0 3 23,1 4 26,7 4 30,8

30  35 2 13,3 4 30,8 5 33,3 1 7,7
Ingestão de 

gorduras (% VET)
> 35 2 13,3 3 23,1 5 33,3 5 38,5

Tabela 10: Estratificação das ingestões de energia, proteínas, HC e

gorduras
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Tabela 11: Taxa de Catabolismo Proteico

Relativamente à energia ingerida, a maioria dos doentes ingeriu menos de

30 kca/kg/dia, nos dois dias e apenas 2 doentes do sexo masculino (15,4%)

ingeriram entre 30 e 35 kcal/kg/dia no dia da diálise. 

Quanto à ingestão de proteínas, quase todos os doentes consumiram

valores inferiores a 1,1 g/kg/dia nos dois dias. A estimativa da ingestão proteica

avaliada pelo cálculo da taxa de catabolismo proteico também se revelou abaixo

de 1,1 g/kg/dia para a maioria dos doentes.

De acordo com os resultados, na maioria dos doentes a ingestão de

hidratos de carbono é inferior a 55% do VET; a ingestão de gorduras foi inferior a 

30% do VET para a maioria dos doentes no dia da diálise, ao passo que no dia

sem diálise a maioria das mulheres (66%) e quase metade dos homens (46,2%)

ingeriram mais de 30% de VET em gordura.

Após análise individual, foram identificados os doentes que revelaram ter

os valores que melhor se correlacionam com o estado nutricional abaixo das

recomendações (IMC <20,0 kg/m2; albumina <3,5 g/dl; transferrina <200 mg/dl;

ureia pré-diálise <100 mg/dl; creatinina <10 mg/dl; TCP <1,1 g/kg/dia; colesterol

<180 mg/dl).

F M

n % n %

< 1,1 8 53,3 11 84,6

Taxa de 

catabolismo

proteico

(g/kg/dia) 1,1  1,4 6 40,0 1 7,7
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Da amostra total de 28 doentes, verificou-se que 12 (43%) revelaram ter,

no mínimo, 4 dados, entre bioquímicos e antropométricos, com valores inferiores

às recomendações, podendo estar desnutridos ou em risco de desnutrição.

Destes 12 doentes, 4 são do sexo feminino (33,3%) e 8 do sexo masculino 

(66,7%), a idade média é 68,5 anos (devpad=14).

A tabela 12 apresenta os valores médios do IMC, albumina, transferrina,

ureia pré-diálise, creatinina, TCP e colesterol nos doentes identificados e nos

doentes não identificados.

Casos identificados

n=12

Casos não identificados

n=16
Dados antropométricos e 

bioquímicos
m devpad m devpad p

IMC (kg/m2) 24,0 5,9 24,7 3,9 0,745

Albumina (g/dl) 3,9 0,25 4,0 0,23 0,162

Transferrina (mg/dl) 164,2 27,0 198,1 41,9 0,023*

Ureia pré-diálise (mg/dl) 91,4 22,9 130,9 34,3 0,002*

Creatinina (mg/dl) 7,2 1,7 8,9 1,4 0,009*

TCP (g/kg/dia) 0,9 0,19 1,2 0,2 0,002*

Colesterol (mg/dl) 163,4 17,3 156,1 32,0 0,479

Tabela 12: Comparação dos dados antropométricos e bioquímicos entre

casos identificados e não identificados.

Não se encontraram diferenças significativas entre os doentes

identificados e os não identificados em relação ao IMC (p=0,446), albumina

(p=0,204) e colesterol (p=0,835).

O valor médio da transferrina é significativamente inferior nos doentes

identificados como estando em risco de malnutrição (p=0,023).
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Relativamente à ureia pré-diálise, existem diferenças significativas

(p=0,002) entre os valores dos dois grupos de doentes. O valor médio é superior

no grupo dos doentes não identificados.

Verificaram-se diferenças significativas para a creatinina (p=0,009), sendo

o valor mais elevado nos casos não identificados.

Também se encontraram diferenças significativas para a taxa de

catabolismo proteico (p=0,002). O valor médio é inferior nos doentes

identificados.

Na tabela 13 apresentam-se os valores médios dos parâmetros avaliados,

por sexo.

Tabela 13: Dados antropométricos e bioquímicos dos casos identificados,

sexo feminino versus sexo masculino

Casos do sexo feminino

n=4

Casos do sexo masculino

n=8Dados antropométricos e bioquímicos

m devpad m devpad

IMC (kg/m2) 25,8 7,4 23,2 5,4

Albumina (g/dl) 3,9 0,3 3,9 0,3

Transferrina (mg/dl) 156,0 46,8 168,3 12,3

Ureia pré-diálise (mg/dl) 86,8 8,9 93,8 27,8

Creatinina (mg/dl) 6,4 2,5 7,7 1,1

TCP (g/kg/dia) 0,9 0,1 0,9 0,2

Colesterol (mg/dl) 167,8 18,5 161,3 17,5

PCR (mg/dl) 7,5 3,8 15,5 8,6

TA pré-diálise (sistólica/diastólica) (mmHg) 127,8/57,0 35,5/6,1 132,6/66,3 26,1/14,4

TA pós-diálise (sistólica/diastólica) (mmHg) 121,5/66,3 18,3/12,4 131,9/67,3 23,1/9,9

Peso interdialítico (% peso seco) 2,8 0,8 2,6 1,2



25

Verifica-se que os valores de transferrina, ureia pré-diálise, creatinina,

PCR e TA são mais elevados nos doentes do sexo masculino e que os valores

de IMC e colesterol se revelaram inferiores nos homens.

Discussão e Conclusões

Está comprovado que doentes renais crónicos em hemodiálise têm uma

incidência elevada de desnutrição, o que está associado ao aumento do risco de

morbilidade e mortalidade(25, 29-31). Deste modo, o principal objectivo do estudo foi 

avaliar o estado nutricional de 28 doentes em programa regular de HD, utilizando 

parâmetros antropométricos, bioquímicos e de ingestão alimentar(26, 31, 32).

Na nossa amostra, como causa da doença renal, predominou a causa

desconhecida (35,7%), seguida da nefropatia diabética (32,1%), o que está de

acordo com alguns estudos que apontam a DM, a HTA e as glomerulonefrites

como principais causas para IRC(1, 3, 6, 10, 11).

Estudos provam que um valor de IMC abaixo de 20,0 kg/m2 está

associado com o aumento do risco de mortalidade em doentes

hemodialisados(32). A análise do IMC revelou que a média do sexo feminino

estava incluída no intervalo de excesso de peso e a do sexo masculino no

intervalo normoponderal. No entanto, um maior número de homens (46%) tem

IMC no intervalo da magreza, o que pode colocá-los em maior risco de

mortalidade.

Relativamente ao peso interdialítico, as recomendações dizem-nos que

este não deve ser superior a 5% do peso seco(2, 15). Nos nossos doentes, foram

atingidas essas recomendações sendo que o ganho no grupo dos homens foi
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menor do que no grupo das mulheres, podendo ser indicador de ingestão

alimentar inadequada.

Avaliando os dados bioquímicos, as médias obtidas da maioria dos

parâmetros (albumina, ureia pré e pós-diálise, Kt/V, potássio, fósforo e colesterol) 

encontravam-se dentro das recomendações.

A albumina apresentou valores médios acima de 3,5 g/dl. Apesar da

média estar dentro de valores considerados normais, segundo alguns estudos

valores de albumina inferiores a 4,0 g/dl poderão aumentar o risco de

mortalidade(16, 33). Na nossa amostra, 1 doente apresentou um maior risco de

malnutrição, com valores abaixo de 3,5 g/dl e 50% da amostra apresentou

valores entre 3,5 e 3,9 g/dl, valores esses que diferem do estudo de

Goldwasser e col, em que 31% dos doentes apresentaram médias abaixo de 3,5

g/dl(34). Utilizando o primeiro critério podemos deferir que a nossa população se

encontra bem, mas se usássemos o valor de 4 g/dl como ponto de corte,

encontravam-se mais de 50% dos doentes em risco de desnutrição.

Em relação à ureia pré-diálise, esta revelou valores médios dentro do

recomendado (entre 100 e 200 mg/dl). Níveis baixos estão associados a uma

maior taxa de mortalidade(33). Neste estudo, 32% dos doentes apresentam

valores de ureia pré-diálise abaixo de 100 mg/dl. A percentagem por nós

encontrada é mais elevada do que os resultados obtidos no estudo de Calado e

col, onde 10,9% dos doentes manifestaram níveis séricos de ureia pré-diálise

abaixo das recomendações(31).

A transferrina, estando abaixo das recomendações, revelou diferenças

significativas entre géneros. Estes valores abaixo do normal poderão indicar

reservas proteicas diminuídas. No entanto, segundo alguns estudos, valores
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reduzidos de transferrina podem estar presentes em doentes renais

independentemente da malnutrição(16, 35). Os níveis de transferrina podem baixar

devido à uremia, infecções crónicas e se o doente estiver em estado catabólico

com perda de proteínas(20). Grande parte dos nossos doentes pode ter reservas

proteicas baixas uma vez que 71,4% dos doentes têm valores inferiores ao

normal (<200 mg/dl)(17), sendo que 50% destes têm valores abaixo de 180 mg/dl.

Tanto nos doentes do sexo feminino como do sexo masculino, os valores

de creatinina estão diminuídos em relação ao normal. A maioria (82%) dos

nossos doentes apresentaram níveis de creatinina abaixo de 10 mg/dl, esta

percentagem é superior à encontrada num estudo de Calado e col, em que

apenas metade da sua amostra apresentava os mesmos valores séricos

(51,6%)(31). Os nossos dados podem sugerir diminuição da massa muscular e

baixa ingestão proteica e, podem estar relacionados com a malnutrição proteico-

energética(16, 31).

A PCR é um indicador de fase aguda sensível e independente de

malnutrição. Na nossa amostra, os valores médios estão acima dos

recomendáveis, sendo que quase metade (46,4%) apresenta valores superiores

a 8,2 mg/dl. Estes dados podem indicar a existência de inflamação, que poderá

por um lado alterar os valores de albumina e transferrina, uma vez que existe

influência negativa entre inflamação e estas proteínas viscerais(4, 13, 16, 18), e por

outro ser indicador de risco de mortalidade, pois está provado que níveis

elevados de PCR são indicadores significativos de mortalidade em

hemodiálise(36). Dado ter-se encontrado um elevado valor médio da PCR, para

compreender a sua influência nas proteínas viscerais, correlacionou-se a PCR

com a albumina e a transferrina. Apesar de encontrarmos correlações negativas
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entre os valores de albumina e PCR e entre a transferrina e a PCR, são

correlações fracas e não significativas, levando-nos a presumir que os valores

destas proteínas poderão ser os reais.

Também se verificou que os valores médios do fósforo estão dentro dos

valores normais para as mulheres e abaixo do recomendado nos homens, tendo

essa diferença significado estatístico (p=0,017). O valor baixo dos homens

poderá ser indicador de ingestão alimentar inadequada, uma vez que o fósforo

está presente em alimentos frequentemente consumidos.

Segundo as K/DOQI(16), a diálise foi adequada para todos os doentes do

estudo, uma vez que a média do Kt/V foi superior a 1,2. Estes são valores

desejáveis uma vez que uma dose de diálise elevada pode melhorar o estado

nutricional dos doentes, ao aumentar o seu apetite e consequente aumento da

ingestão alimentar(16). Como todos os doentes se encontram com Kt/V >1,2, não

se utilizou este parâmetro para comparação do estado nutricional.

A média da taxa de catabolismo proteico é superior nas mulheres, estando 

este valor dentro das recomendações. Nos homens, o valor está abaixo do

normal. A maioria dos doentes revelou que a TCP estava abaixo de 1,1 g/kg/dia

(68%). No estudo de Afshar e col, ficou comprovado que valores baixos de TCP

estão associados ao agravamento do estado nutricional e, consequentemente,

ao aumento do risco de mortalidade(37).

Quanto ao colesterol, as médias de ambos os sexos estão dentro das

recomendações (<200 mg/dl). Este valor pode ser benéfico se pensarmos na

prevenção da hiperlipidemias, no entanto neste estudo, 23 doentes (82%) têm

valores abaixo de 180 mg/dl, o que pode ser indicador do mal estado nutricional.

Num estudo de Iseki e col(38) doentes que revelaram ter valores de colesterol
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inferiores a 140 mg/dl tinham uma taxa de sobrevivência baixa, ao passo que os

doentes com níveis de colesterol entre 200 e 219 mg/dl tinham uma taxa de

sobrevivência alta. Níveis baixos de colesterol total são indicadores de risco

aumentado de mortalidade e estão associados a ingestões energético-proteicas

insuficientes (16).

Depois de avaliadas as refeições dos doentes de um dia de diálise e de

um dia sem diálise, verificou-se que muitos doentes omitiram algumas refeições.

Essa omissão foi motivada principalmente pela falta de apetite, frequente neste

grupo de doentes, mas também pela falta de hábito e de tempo. É importante

salientar que 2 doentes referiram saltar determinada refeição para não ganharem

peso entre as diálises, o que pode demonstrar alguma insegurança no que diz

respeito à alimentação.

De um modo geral, as refeições foram consumidas por um maior número

de doentes no dia sem diálise, no entanto a ingestão de energia e proteínas foi

superior no dia da diálise. Isto poderá querer dizer que, apesar de menos

doentes terem realizado refeições no dia da diálise, foram consumidos mais

alimentos ou alimentos com densidade energética e proteica mais elevada.

Contudo, estes resultados não eram os esperados uma vez que há estudos que

comprovaram que os participantes revelaram melhor apetite no dia sem diálise e

que o cansaço e a fadiga depois da diálise podem contribuir para ingestões mais

baixas no dia do tratamento(39).

Relativamente à energia ingerida, a maioria dos doentes ingeriu menos de

30 kcal/kg/dia, quer em dia de diálise quer em dia sem diálise, o que é uma

ingestão inadequada de energia que pode levar a um balanço azotado
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negativo(40) e a alterações nos índices antropométricos(16). Os nossos dados

estão de acordo com vários estudos que mostram que é frequente os doentes

em HD terem baixas ingestões energéticas(41), o que está associado ao aumento

da mortalidade.

Vários estudos sugerem que uma ingestão proteica de

1,2 g/kg/dia é o suficiente para assegurar um balanço azotado neutro ou positivo

nos doentes em HD e níveis de albumina apropriados(16, 42, 43). Quando

observamos os nossos dados, verificamos que a média da ingestão proteica dos

doentes está abaixo do recomendado, a maioria dos doentes ingeriu menos de

1,1 g/kg/dia. Esta ingestão é insuficiente e vai de encontro aos resultados de

alguns estudos que constatam que os doentes em HD têm uma ingestão proteica 

baixa, o que está associado a morbilidade e mortalidade(42, 44).

Os valores médios da ingestão de hidratos de carbono estão abaixo do

recomendado, uma vez que a maioria dos doentes ingeriu menos de 55% do

VET à custa daquele nutriente. Constatou-se também que as médias da ingestão 

de gorduras estão dentro do intervalo recomendado (30 a 35%), no entanto

quase metade das mulheres e um quarto dos homens, no dia de diálise e um

quarto das mulheres e um terço dos homens, no dia sem diálise ficou abaixo das

recomendações. Podemos concluir, assim, que uma elevada percentagem de

doentes não está a ingerir energia não-proteica suficiente para evitar o

catabolismo proteico.

Depois da avaliação dos dados antropométricos, bioquímicos e

nutricionais, seleccionaram-se os 12 doentes, correspondentes a 43% da

amostra que apresentaram os parâmetros que mais se associam ao mau estado
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nutricional, à morbilidade e mortalidade e cujos valores estavam abaixo das

recomendações. Estes doentes revelaram ter, pelo menos, 4 dados (bioquímicos

e/ou antropométricos) com valores inadequados, e por isso, poderão estar

desnutridos ou em risco de desnutrição.

A percentagem de doentes desnutridos/em risco de desnutrição por nós

encontrada é semelhante à de Rolando e col, que verificaram que numa amostra

de 165 doentes com insuficiência renal crónica, 44,8% dos pacientes foram

classificados como desnutridos(25); neste estudo foi ainda utilizada a medição das 

pregas na metodologia. Também Kopple refere que 6 a 8% dos doentes

submetidos a tratamento dialítico sofrem de desnutrição grave e cerca de 33%

de desnutrição leve a moderada(44). Ainda num trabalho de Fouque e col é

referido que cerca de 10% dos doentes em diálise revelam sinais de desnutrição

severa(45).

Quando comparamos os vários parâmetros (IMC, albumina, transferrina,

ureia pré-diálise, creatinina, TCP e colesterol) entre os doentes identificados e os

doentes não identificados não se encontraram diferenças significativas em

relação ao IMC, albumina e colesterol. No entanto, o valor médio da transferrina

era inferior nos doentes identificados, com significado estatístico, indicando que

este grupo tem as reservas proteicas mais diminuídas.

Relativamente à ureia pré-diálise, o valor médio é inferior no grupo dos

doentes identificados, sendo mesmo inferior às recomendações, sugerindo que o

grupo tem uma ingestão proteica insuficiente.

O valor médio de creatinina é inferior no grupo identificado, com

significado estatístico, o que poderá sugerir maior diminuição da massa muscular 

neste grupo, inerente ao estado nutricional em que se encontram.
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Também se encontraram diferenças significativas para a taxa de

catabolismo proteico. Uma vez que a TCP pode traduzir a ingestão proteica se o

doente estiver em balanço azotado neutro, e o valor médio encontrado é inferior

doentes identificados, leva-nos a supor que este grupo está ou pode estar em

risco de desnutrição, uma vez que ingere quantidades de proteína abaixo do

recomendado. Por outro lado, nem sempre os doentes em HD se encontram em

balanço azotado neutro e seria de esperar que a TCP estivesse elevada nos

doentes em risco de desnutrição. Os nossos resultados podem ser explicados

pelo facto da ureia pré e pós-diálise ser utilizada no cálculo dessa taxa.

Quando comparados em relação ao género, não se verificaram grandes

diferenças. Os valores de IMC e colesterol são ligeiramente inferiores nos

homens, ao passo que os níveis de transferrina, ureia pré-diálise, creatinina e TA 

são ligeiramente superiores. Relativamente à PCR, apresenta valores mais

elevados no grupo dos homens, em risco de desnutrição, estando dentro dos

valores normais no grupo das mulheres.

Quando comparados os doentes por género, apesar de não existir grande

diferença entre os parâmetros bioquímicos e os índices antropométricos, um

maior número de doentes do sexo masculino foi identificado como grupo de

risco, o que poderá apontar para um maior declínio do estado nutricional dos

homens, aliado ao facto de serem os que em maior percentagem fizeram HD

convencional, ao passo que maior percentagem de mulheres fizeram

hemodiafiltração. Estudos sugerem que a hemodiafiltração melhora a eficácia da

diálise, diminuindo a desnutrição e, consequentemente, reduzindo o risco de

morbilidade e mortalidade(46, 47).
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Como limitações do estudo salienta-se: a falta de memória dos doentes:

nem todos os doentes se lembraram do que comeram às refeições,

principalmente no dia da diálise, dado terem passado dois dias desde esse dia

até ao momento do questionário, o que tornou imprecisas as ingestões

energética e proteica obtidas através dos questionários alimentares; a não

avaliação da pré-albumina, uma vez que não fazia parte dos dados recolhidos

pelo serviço. Um dos parâmetros de avaliação do estado nutricional que deveria

ter sido incluído na análise dos resultados, era a homocisteína, uma vez que se

trata de um marcador de doença cardiovascular, mas por falta de recursos, não

se tratava de um dado habitualmente colhido nestes doentes e como tal não foi

possível de ser incluído.

Pode então concluir-se que, da amostra total, 43% dos doentes foram

identificados por terem os valores mais baixos em alguns parâmetros que melhor 

se correlacionam com o estado nutricional, podendo estar em risco de

desnutrição.

Relativamente à alimentação nos diferentes dias, constata-se que, apesar

dos doentes terem omitido mais refeições no dia da diálise e de terem feito mais

refeições no dia sem diálise, a ingestão de energia e proteínas foi superior no dia 

da diálise.

Para que se pudesse garantir a fidelidade dos resultados e ter a certeza

de que os doentes seleccionados estão realmente desnutridos, seria necessária

uma avaliação mais profunda, recorrendo também à medição das pregas, análise 

bioquímica de vários meses e uma recolha da ingestão mais cuidada, recorrendo 
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a manuais de quantificação dos alimentos ou mesmo a exemplos de alimentos

em três dimensões para poder auxiliar a visualização e quantificação.
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a1

ANEXO 1 QUESTIONÁRIO APLICADO



a2

Data: __/__/____ Questionário n.º 

A. Dados Epidemiológicos:

Nome: ____________________________________________________

Idade: ______ anos

Sexo:   Masculino Feminino

Estado civil:  Casado Solteiro Viúvo União de facto

Outro: _______________

Agregado familiar: _____

Grau escolaridade:  Analfabeto 1º ano 2º ano         3º 

ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º

ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

Outro: _______________

Condição perante o trabalho: __________________



a3

B. Dados Antropométricos:

Estatura: _____ cm

Peso pré-diálise: ____,__ Kg

Peso seco: ____,__ Kg

Peso interdialítico: ____,__ Kg

Peso pós-diálise: ____,__ Kg

IMC: ____,__ Kg/m2



a4

C. Processo Clínico:

História clínica: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Causa da doença renal: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Patologias associadas: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Data início da diálise: __/__/____

Hora da diálise: ___h___min

Método de hemodiálise: Convencional

Hemodiafiltração

Ultrafiltração

Alto fluxo



a5

Tensão arterial pré-diálise: __________ mmHg

Tensão arterial pós-diálise: __________ mmHg

Farmacoterapia: ____________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________

Suplementos:

____________________________________________________________

________________________________________________________
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Dados Bioquímicos:

Parâmetros Valores do doente
Valores de 
referência

Albumina

Pré-albumina

Proteínas totais

Transferrina

Ferritina

Ureia pré-diálise

Ureia pós-diálise

Ácido úrico

Creatinina sérica pré-diálise

Fósforo sérico pré-diálise

Cálcio sérico pré-diálise

Potássio sérico pré-diálise

Sódio

Magnésio

Bicarbonato sérico

Proteína C reactiva

PTH

Glicose jejum

Kt/V

Colesterol total

Colesterol HDL

Colesterol LDL 

Triglicerídeos

Hemoglobina

Hematócrito

Linfócitos

Taxa de catabolismo

proteico
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C. Inquérito Alimentar:

a. Dia da hemodiálise

1. A que horas se levantou? ___h___min

2. Tomou Pequeno-Almoço?

Sim Não (se Não, passar à questão 2.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu: 

Alimento/Bebida Quantidade

2.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite
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Outra _________________

3. Comeu a Meio da Manhã?

Sim Não (se Não, passar à questão 3.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

3.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________
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4. Almoçou?

Sim Não (se Não, passar à questão 4.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

4.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

5. Comeu a Meio da Tarde?

Sim Não (se Não, passar à questão 5.1)

Horas: ___h___min
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Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

5.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

6. Jantou?

Sim Não (se Não, passar à questão 6.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante
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 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

6.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

7. Comeu antes de se deitar?

Sim Não (se Não, passar à questão 7.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________
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O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

7.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

8. Para além das referidas, fez mais alguma refeição?

Sim Não

8.1. Se sim, o que comeu/bebeu?

____________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

9. A que horas se deitou? ___h___min
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b. Dia sem hemodiálise

1. A que horas se levantou? ___h___min

2. Tomou Pequeno-Almoço?

Sim Não (se Não, passar à questão 2.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

2.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________
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3. Comeu a Meio da Manhã?

Sim Não (se Não, passar à questão 3.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

3.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

4. Almoçou?

Sim Não (se Não, passar à questão 4.1)

Horas: ___h___min
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Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

4.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

5. Comeu a Meio da Tarde?

Sim Não (se Não, passar à questão 5.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante
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 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

5.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

6. Jantou?

Sim Não (se Não, passar à questão 6.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________
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O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade

6.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

7. Comeu antes de se deitar?

Sim Não (se Não, passar à questão 7.1)

Horas: ___h___min

Local:  Casa

 Confeitaria/Café

 Restaurante

 Outro local __________________

O que comeu/bebeu:

Alimento/Bebida Quantidade
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7.1. Se Não, porque razão?

Não teve tempo

Não é hábito

Não tinha apetite

Outra __________________

8.  Para além das referidas, fez mais alguma refeição?

Sim Não

8.1. Se sim, o que comeu/bebeu?

____________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

9.   A que horas se deitou? ___h___min


