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Resumo em Português e Inglês  

COMPARAÇÃO ENTRE A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL POR BIOIMPEDÂNCIA E POR 
OUTRAS TÉCNICAS E MÉTODOS OBJECTIVOS E SUBJECTIVOS EM DOENTES 
RENAIS EM HEMODIÁLISE 
 
Introdução:  
A desnutrição proteico-energética é uma 
complicação comum nos doentes em HD e 
influencia a sobrevivência dos doentes. A 
prevalência de desnutrição proteico-energética 
nessa população varia entre 18 e 70%, com uma 
média de 40%, dependendo dos índices de 
diagnóstico utilizados (1-3).  
No Consenso Europeu (2002)(4) a desnutrição dos 
doentes em HD foi classificada em dois tipos: 
desnutrição do tipo 1 (resultante da ingestão 
inadequada, nomeadamente energética e/ou 
proteica) e desnutrição do tipo 2 (que está 
associada à activação da resposta inflamatória 
sistémica). Este tipo de desnutrição foi definido por 
alguns autores como a síndrome MIA (Malnutrition 
Inflammation and Atherosclerosis) estando 
associado com o aumento da mortalidade dos 
doentes em HD, nomeadamente por doenças 
cardiovasculares (1-3). 
A desnutrição proteico-energética nos doentes em 
HD afecta vários compartimentos corporais, 
incluindo o tecido adiposo e as proteínas viscerais 
e somáticas. A desnutrição conduz a alterações da 
integridade das membranas celulares e, 
consequentemente, da distribuição dos fluidos 
corporais. O aumento da água extracelular (AEC), 
a redução da concentração intracelular de potássio 
e o aumento correspondente da concentração de 
sódio são igualmente indicadores de desnutrição (5-

8).  
O processo da desnutrição é um processo 
contínuo, que se inicia com ingestão alimentar 
inadequada ou catabolismo aumentado, 
provocando alterações subclínicas (inicialmente 
alterações da composição corporal e 
posteriormente dos parâmetros bioquímicos e 
imunológicos) e alterações clínicas tais como as 
alterações anatómicas e a morte de órgãos com 
perda da sua função, podendo mesmo resultar na 
morte do doente (9-11).  
A SGA é um método de avaliação nutricional 
essencialmente clínico que identifica os doentes 
em risco nutricional e diagnostica a desnutrição 

proteico-energética. Este método baseado na 
história clínica e exame físico tem sido utilizado 
como método de referência para o 
desenvolvimento de outros instrumentos de rastreio 
nutricional nesta população de doentes (12-14).  
Os marcadores bioquímicos (albumina, pré-
albumina, colesterol total) podem ser indicadores 
tardios de risco nutricional, e além disso podem 
relacionar-se com outros factores não nutricionais 
tais como o estado de hidratação e inflamatório e 
devem ser interpretados tendo em conta as suas 
limitações.  
As proteínas somáticas são avaliadas através de 
técnicas de avaliação da composição corporal e 
pela creatinina sérica. A composição corporal pode 
ser determinada por diversos métodos de 
referência tais como a DEXA e outras técnicas 
mais sofisticadas, que são métodos dispendiosos e 
pouco disponíveis. Na prática clínica, a composição 
corporal é avaliada por antropometria clássica - AC 
(aconselhada pelas recomendações europeias e 
americanas) e pela BIA (4, 9, 15).  
Vários investigadores têm estudado a utilização da 
BIA nos doentes em HD, uma vez que é uma 
técnica validada na avaliação nutricional dos 
doentes renais e ainda como método auxiliar no 
ajuste do peso seco destes doentes. Dado que a 
BIA assume que a hidratação dos tecidos corporais 
é constante, existem potenciais problemas 
metodológicos associados à utilização da técnica 
em situações em que há alteração da hidratação, 
tal como acontece nos doentes em HD (16-22). A 
BIVA (BIA vectorial) é um método que detecta 
alterações dos compartimentos corporais e do 
estado de hidratação, com a utilização de vectores 
e elipses de tolerância, mas não quantifica os 
compartimentos corporais (22-24). Diversos estudos 
realizados em HD têm verificado que os valores de 
Xc e AF, derivados da BIA, apresentam uma boa 
relação com outros marcadores nutricionais e 
índices de mortalidade e sugerem que estes 
parâmetros podem ser utilizados como 
instrumentos de prognóstico de mortalidade nos 
doentes em HD (25-29). 
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A dinamometria da mão (HGS) é o método mais 
comum de avaliação da força muscular 
desenvolvida pelos membros superiores e tem sido 
utilizada como marcador nutricional. A diminuição 
da HGS está associada à perda de massa 
muscular generalizada, reflectindo o estado 
funcional dos doentes (30-33). 
A avaliação nutricional é crucial para a detecção 
precoce da desnutrição proteico-energética e 
impõe-se como parte integrante da avaliação global 
dos doentes em HD.  
Objectivos: Este estudo teve como objectivo 
geral caracterizar e avaliar o estado nutricional de 
doentes renais em HD, através de métodos 
objectivos e subjectivos validados para esta 
população, de modo a estudar qual dos métodos 
ou painel de marcadores nutricionais detecta mais 
precocemente a desnutrição nesta população. 
Propôs-se ainda estudar a utilidade BIA e HGS na 
determinação do estado nutricional dos doentes em 
HD.  
Material e Métodos:  
Amostra: A presente investigação abrange a 
população de doentes em HD, em Bragança, 
Mirandela, Porto, Gondomar e Santa Maria da 
Feira, entre os anos de 2004 e 2005. Foram 
seleccionados aleatoriamente, 394 doentes em HD. 
Os critérios de inclusão foram doentes em HD 
clinicamente estáveis, entre os 18 e 80 anos, em 
HD há mais de 3 meses. Foram excluídos do 
estudo doentes com albumina sérica inferior a 2,6 
g/dl, com comorbilidades graves, com doença 
inflamatória crónica grave, portadores de pace-
maker, doentes com assimetrias significativas (tais 
como amputados), doentes que rejeitaram o 
transplante renal nos últimos 6 meses, doentes 
com problemas de pele, doentes com função renal 
residual superior a 5,0 ml/min/1,73 m2.  
Todos os doentes tiveram intervenção nutricional 
com educação alimentar. Todos os doentes 
assinaram o consentimento informado e o estudo 
foi aprovado pela Comissão de Ética da Fresenius 
Medical Care, Portugal.  
Foram incluídos no estudo 301 doentes em HD 
(185 homens e 116 mulheres), com a média de 
idade de 62,3 ± 13,9 anos (dos 18 aos 80 anos) e 
estavam em HD há 4,8 ± 4,5 anos. A prevalência 
da diabetes foi de 25,9% na totalidade da amostra. 
A maioria dos doentes realizava HDAF (72,1% dos 
doentes), 3 vezes por semana (95,3%), por FAV 
(88,4%), com uma média de 11,5 ± 1,1 horas de 
HD/semana. 

Avaliação da qualidade de vida: Foi aplicado 
instrumento genérico de medição do estado de 
saúde MOS SF-36 (Medical Outcome Study Schort-
Form 36), versão 2 portuguesa. O estado funcional 
foi avaliado pelo Karnofsky Performance Scale 
Index (IK). Avaliação laboratorial: albumina, 
colesterol total, creatinina, triglicerídeos, PCR, 
cálcio, fósforo, PTHi, hemoglobina e o hematócrito. 
Foi considerada a presença de inflamação quando 
o valor de PCR foi superior a 0,6 mg/dl. A dose de 
diálise foi calculada através do Kt/V e URR. A 
ingestão proteica foi avaliada através da PNAn, de 
acordo com as K/DOQI (9). Avaliação por 
antropometria clássica (AC): peso seco, estatura, 
percentagem de peso de referência (%PR), IMC 
(calculado com base no peso seco), pregas 
cutâneas (PCT, PCB, PSCE, PCSI em mm), PB 
(cm), PMB (cm), AMBc (cm2) e %PMB. A medição 
do PB e das pregas foram efectuadas após a HD 
(quando o doente se encontrava no peso seco), no 
braço contrário ao do acesso vascular utilizando o 
adipómetro inglês Harpenden (John Bull - British 
indicators LTD, Made in England). Foi calculada a 
densidade corporal de acordo com o método de 
Durnin and Womersley, e a MG foi calculada 
através da equação de Siri. A MG (kg e %), MNG 
(kg e %) e MM (kg e %) foram calculadas de 
acordo com as fórmulas recomendadas pelas 
K/DOQI de nutrição (2000) (9). Análise por BIA: foi 
aplicada antes e depois do tratamento dialítico 
(cerca de 20 a 30 minutos após o tratamento) na 
sessão de diálise do meio da semana, com a 
utilização de um aparelho da marca AKERN, 
modelo “BIA 101”. Foi aplicada uma corrente de 
800 A e uma frequência de 50 KHz ao indivíduo 
de forma a determinar a resistência (R) e a 
reactância (Xc). O programa “Bodygram S.r.I. 
Bioresearch”®- AKERN versão 1.2.1. calculou os 
seguintes parâmetros: AF (º), Na/K, MC (kg e %), 
MNG (kg e %), MM (kg e %), MG (kg e %) e BCMI 
(kg/m2). A análise vectorial - BIVA (vector de R e a 
Xc normalizados para a estatura) com a utilização 
do BIVA Software 2002. Avaliação subjectiva 
global (SGA): Foi utilizada a avaliação subjectiva 
global (SGA) na escala de 7 pontos (NECOSED). 
Foram classificados com estado nutricional 
adequado os doentes com pontuação entre 6 a 7; 
com desnutrição leve ou moderada os doentes com 
pontuação entre 3 a 5; e com desnutrição grave os 
doentes com pontuação entre 1 a 2. Colocou-se a 
hipótese dos doentes com SGA 3 a 5 e Alb ≥ 3,8 
mg/dl serem classificados com desnutrição do tipo 
1 (sem inflamação). Doentes com SGA 6 a 7 e Alb 
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< 3,8 mg/dl terem apenas inflamação, sem 
alteração do estado nutricional. Estariam 
desnutridos com inflamação (desnutrição do tipo 2 
ou com a síndrome MIA) os doentes com SGA 3 a 
5 e com Alb < 3,8 mg/dl. Dinamometria da mão 
(HGS): A HGS foi avaliada utilizando um 
dinamómetro portátil: Jamar Hydraulic Hand 
Dynamometer, segundo a técnica de Hillman. O 
resultado final é o correspondente à melhor das 
medições expressas em quilograma - força (kgf) 
(34). Análise estatística: Os resultados foram 
apresentados em média ± desvio padrão ou em 
frequência absoluta e relativa (n; %). O programa 
SPSS 14,0 ® para Windows (Statistical Package for 
Social Sciences, SPSS, Inc. Chicago) foi utilizado 
para calcular o teste t-Student, teste de Wilcoxon, 
qui-quadrado, ANOVA e o grau de associação 
entre as variáveis através do coeficiente de 
correlação de Pearson (r) ou de Spearman (ρ). O 
teste Hottelling´s T2 foi calculado no BIVA Software 
2002. A concordância entre a BIA e AC, na 
avaliação da composição corporal, foi estudada 
através do método de Bland e Altman, elaborado 
no programa Analyse-it para Microsoft Excel v.2.11. 
Para avaliar o valor dos parâmetros nutricionais 
calculou-se a sensibilidade, especificidade, a 
percentagem de concordância, o valor de kappa de 
Cohen e os respectivos intervalos de confiança a 
95%, utilizando a SGA como referência. Foram 
propostos pontos de corte para estes parâmetros 
com base nas curvas ROC AUCs. Para prever uma 
variável nominal dicotómica utilizou-se uma 
regressão logística pelo método de Backward 
Stepwise (Likelihood Ratio). A significância 
estatística foi considerada quando p <0,05. 
Estudo da HGS - Foram incluídos, no estudo da 
HGS, 93 doentes estáveis em HD (56 homens e 37 
mulheres), com uma média de idade de 65,0 ± 13,9 
anos. Os doentes em estudo estavam em HD há 
5,0 ± 4,7 anos. Foram estudados os parâmetros da 
antropométrica clássica, da análise por BIA, 
avaliação laboratorial (Alb, creatinina, Col T, PCR e 
IL-6), SGA, HGS e avaliação da qualidade de vida 
(SF-36, versão 2 portuguesa). Os doentes foram 
classificados quanto ao estado nutricional com 
base na MC (BCMI), determinada por BIA.  
Resultados:  
A nossa amostra caracterizou-se por doentes em 
HD com predominância de idosos, doentes do sexo 
masculino, de raça caucasiana, com baixa 
escolaridade e empregabilidade. Foi encontrada 
uma prevalência da diabetes superior à 

documentada nos estudos europeus (25,9%), 
sendo esta patologia a principal causa de doença 
renal. Apesar de não terem sido encontradas 
diferenças significativas na avaliação nutricional por 
SGA e parâmetros bioquímicos entre os doentes 
diabéticos e não diabéticos em HD, podemos 
concluir que se verificam diferenças na composição 
corporal entre os dois grupos de doentes. Assim, 
os diabéticos em HD tendem a ter valores inferiores 
de MM, MC e AF e valores superiores de MG em 
relação aos não diabéticos.  
Os doentes em HD apresentaram pior qualidade de 
vida que a população saudável, sendo o sexo 
feminino, os idosos, os diabéticos e os desnutridos 
os mais afectados, nomeadamente na componente 
física e no estado funcional. A desnutrição proteico-
energética afecta de forma determinante o estado 
funcional e a qualidade de vida dos doentes em 
HD. Verificou-se ainda que a obesidade e a hiper-
hidratação subclínica também afectam a qualidade 
de vida dos doentes em HD. 
A prevalência da desnutrição proteico-energética 
varia conforme os critérios utilizados para o seu 
diagnóstico (SGA < 6: 9.6%; Alb < 4,0 g/dl: 61,8%; 
Alb < 3,8: 26,9%; Alb < 3,5: 12,6%; Col T < 150: 
46,5%; Col T < 100: 4,3%; IMC < 23: 41,9%; IMC < 
18,5: 3,3%; %PR < 90%: 37,2%; %AMBc: 18,9%; 
%PCT: 28,6%; BCMI < 8,0 kg/m2; AF < 4º: 7,3%. A 
baixa prevalência de desnutrição proteico-
energética, de acordo com a SGA (9,6%), 
encontrada na nossa amostra deve-se ao facto de 
ser constituída por doentes clinicamente estáveis, 
sem comorbilidades graves e com intervenção 
nutricional sistemática.  
Apesar da albumina sérica, se correlacionar com a 
SGA (r= 0,43; p<0,001), e ter uma alta 
especificidade, a sua sensibilidade é baixa, no 
diagnóstico da desnutrição, porque outras causas, 
além do défice nutricional, alteram os seus valores, 
tal como a inflamação, a idade e a hidratação dos 
doentes. A albuminémia é um índice fiável da 
reserva proteica visceral, no entanto, é um 
indicador tardio de desnutrição devido à sua longa 
semi-vida e grande pool corporal e não deve ser 
utilizada como marcador único do estado 
nutricional. Foi proposto como ponto corte a 
albumina inferior a 3,9 g/dl de acordo com a SGA 
(AUC=0,77; p<0,001; IC a 95%:0,67 a 0,86).  
O colesterol total não foi considerado um marcador 
de diagnóstico de desnutrição, de acordo com a 
SGA. 
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A creatinina sérica no ponto corte (creatinina ≤ 10,0 
mg/dl) não foi considerada um marcador de 
diagnóstico de desnutrição, de acordo com a SGA. 
O ponto corte proposto foi o de creatinina inferior a 
8,0 mg/dl (AUC=0,68; p<0,001; IC a 95%:0,57 a 
0,79) no entanto são necessários estudos 
epidemiológicos que confirmem este ponto corte.  
A PNAn, marcador indirecto da ingestão proteica, 
correlaciona-se de forma modesta com a SGA (r= 
0,22; p<0,001), não podendo ser utilizado como 
marcador único de avaliação nutricional, mas deve 
fazer parte do protocolo de avaliação nutricional, 
uma vez que detecta os doentes com baixa 
ingestão proteica e os estudos referem que valores 
inferiores a 1 g/kg/dia estão associados com o 
aumento da mortalidade destes doentes.  
O IMC (IMC ≤ 23 kg/m2) e a %PR (%PR ≤ 90% 
NHANES II) foram considerados bons marcadores 
nutricionais, de acordo com a SGA, todavia ambos 
apresentaram correlação mais fortes com o exame 
físico do que com a história clínica da SGA. Estes 
resultados sugerem que as alterações destes 
parâmetros já se reflectem no exame físico, ou seja 
os doentes desnutridos de acordo com estes 
marcadores nutricionais apresentam já sinais 
clínicos, sendo estes marcadores pouco precoces 
no diagnóstico da desnutrição. Apesar de serem 
encontradas correlações entre os parâmetros 
antropométrico e a SGA (nomeadamente com a 
história clínica), apenas a %AMBc, para o ponto 
corte (%AMBc ≤ 90% NHANES II) foi considerada 
um marcador de rastreio nutricional nos doentes 
em HD. O ponto corte proposto foi AMBc inferior a 
53,5 cm2 (AUC=0,77; p<0,001; IC  a 95%:0,67 a 
0,86) e PMB inferior a 24,5 cm (AUC=0,76; 
p<0,001; IC a 95%:0,68 a 0,84). 
A MC avaliada por BIA correlacionou-se com a 
SGA (%MC: r= 0,54; p<0,001 and BCMI: r= 0,56; 
p<0,001), revelando-se um bom marcador 
nutricional, de acordo com a SGA, nomeadamente 
quando ajustada à estatura (BCMI). Foi proposto o 
ponto corte BCMI inferior a 7,5 kg/m2 (AUC=0,68; 
p<0,001; IC a 95%:0,79 a 0,93) e a %MC inferior a 
49,1% (AUC=0,84; p<0,001; IC  a 95%:0,77 a 
0,91). O AF correlaciona-se com a SGA (r= 0,54; 
p<0,001), no entanto não foi considerado um bom 
marcador de diagnóstico de desnutrição no ponto 
corte AF inferior a 4º. Foi proposto como ponto 
corte AF inferior a 5,9º (AUC=0,85; P<0,001; IC a 
95%: 0,79 a 0,91). As alterações da composição 
corporal avaliadas por BIA e sumariadas no BCMI e 
no AF acontecem muito precocemente, mesmo 

antes de poderem ser detectadas anomalias no 
exame físico dos doentes. 
De acordo com o modelo de regressão logística 
(que classifica correctamente 93,8% dos doentes, 
98,5% dos doentes com estado nutricional 
adequado e 48,1% dos doentes desnutridos) no 
diagnóstico da desnutrição proteico-energética a 
SGA deve ser completada com a avaliação por AC 
e BIA, que avaliem as reservas proteicas (AMBc e 
BCMI) e energéticas (%PCT), uma vez que é um 
método subjectivo e não possui sensibilidade para 
identificar pequenas variações do estado nutricional 
a curto prazo. 
O estudo mostrou que existe concordância entre o 
diagnóstico de desnutrição proteico-energética, 
realizado pela SGA e através de parâmetros 
objectivos, como variáveis da antropometria 
clássica e da análise por BIA e testes laboratoriais 
(albumina, creatinina), confirmando a sua validade 
convergente. Os doentes desnutridos evidenciaram 
depleção da MG, MNG, MM (avaliado por AC e 
BIA) em relação aos doentes com estado 
nutricional adequado. A dose de diálise não foi um 
factor que influenciou o estado nutricional dos 
doentes em estudo. 
A SGA em associação com a albumina pode fazer 
o diagnóstico diferencial entre doentes com 
desnutrição do tipo 1 (sem inflamação), desnutrição 
do tipo 2 (com inflamação ou síndrome MIA), com 
inflamação (sem desnutrição) e com estado 
nutricional adequado. A prevalência da desnutrição 
do tipo 2, com inflamação (6,3%) foi superior à 
desnutrição do tipo 1 (3,3%). 
O processo inflamatório presente em alguns 
doentes em HD influencia a ingestão proteica dos 
doentes e promove a depleção da MNG da MM da 
MC, sendo um factor de risco nutricional importante 
nestes doentes. Os valores elevados do IMC e da 
MG nos doentes com inflamação pode ser 
explicado pelo facto da influência do processo 
inflamatório na depleção de massa gorda só se 
verificar com um estado inflamatório prolongado e 
persistente, o que não se verifica na nossa 
amostra, ou ainda ao estado inflamatório crónico da 
obesidade em que o tecido adiposo desempenha 
um papel fundamental na produção das citocinas 
pró-inflamatórias.   
A inflamação causa depleção das reservas 
proteicas, no entanto, quando associada à baixa 
ingestão proteico-energética pode levar a grandes 
depleções das reservas proteicas somáticas e 
viscerais tal como observado na desnutrição do tipo 
2 (com inflamação), que apresentaram os valores 
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mais baixos de albumina, creatinina, MNG (BIA e 
AC), MM (BIA e AC), Xc, AF, MC, AIC e BCMI, em 
relação aos restantes grupos. 
A magnitude de erro entre as técnicas de 
composição corporal (AC e BIA) foi mais acentuada 
no grupo de doentes em HD do que nos indivíduos 
saudáveis, uma vez que encontramos melhores 
correlações e concordâncias entre as técnicas nos 
controlos saudáveis (MG: r= 0,96; p<0,001 e viés 
de -0,25 kg; MNG: r= 0,98; p<0,001 e viés de 0,33 
kg; MM: r= 0,98; p<0,001 e viés 0,014 kg) do que 
nos doentes em HD (MG: r= 0,90; p<0,001 e viés -
0,41 kg; MNG: r= 0,90; p<0,001 e viés 0,41 kg; MM: 
r= 0,90; p<0,001 e viés 0,20 kg) no entanto 
podemos concluir que existe concordância entre as 
técnicas na avaliação da composição corporal dos 
doentes em HD. Nos doentes em HD, o sexo 
feminino apresentou correlações mais fortes entre 
as técnicas na determinação da MG, MNG e MM 
que o sexo masculino. Os resultados da avaliação 
da composição corporal por AC e BIA parece-nos 
completarem-se e complementarem-se. 

Ao estudarmos o impacto do estado de 
hidratação (no fim da HD) na avaliação da 
composição corporal dos doentes concluímos que 
o peso perdido durante a sessão de HD se 
correlaciona de forma mais forte com a média da 
diferença da AEC do que com a média da diferença 
da MNG determinadas antes e após a HD por BIA. 
O aumento da %AEC (nos doentes hiper-
hidratados no fim HD; %AEC > 44%) relacionou-se, 
na nossa amostra, com a desnutrição proteico-
energética e não com o grau de hidratação dos 
doentes por desajuste do seu peso seco (uma vez 
que os doentes desidratados apresentaram mais 
MNG e MM que os doentes hiper-hidratados e de 
acordo com a análise vectorial) e portanto o grau 
de hidratação teve pouca influência na avaliação da 
composição corporal dos doentes em HD.  
Estudo da HGS - Foram classificados como 
desnutridos 23 doentes em HD (25%), que 
apresentaram valores da BIA significativamente 
inferiores de Xc, AF, MNG, MM, e ainda, de 
albumina sérica, quando comparados com os 
doentes com estado nutricional adequado. No 
entanto, os valores da R e de relação Na/K foram 
significativamente superiores. Os valores da HGS 
foram significativamente inferiores nos doentes 

desnutridos (21,5 ± 8,4 vs 29,5 ± 10,1; p< 0,01). Os 
resultados da HGS correlacionaram-se, 
positivamente, com a MNG (r= 0,58; p<0,01), a Xc 
(r= 0,25; p<0,05), o AF (r= 0,46; p<0,01), a MC (r= 
0,60; p<0,01), o BCMI (r= 0,53; p<0,01), e ainda 
com a albumina sérica (r= 0,33; p<0,01) e a 
creatinina sérica (r= 0,30; p<0,01).Correlacionaram-
se, negativamente, com a R (r= -0,44; p<0,01), a 
idade (r= -0,50; p<0,01), a proteína C reactiva (r= -
0,22; p<0,05) e a IL-6 (r= -0,26; p<0,05). Os 
resultados apurados sugerem a HGS como um 
método que se correlaciona com a massa muscular 
dos doentes em HD. É um marcador válido e 
precoce de diminuição das reservas proteicas, 
nomeadamente de massa celular e massa 
muscular, podendo ser considerado um marcador 
directo da MM. 
Conclusão: A avaliação nutricional e diagnóstico 
da desnutrição deve ser feito de acordo com a SGA 
e complementado com a AC e a análise por BIA, 
que avaliem as reservas proteicas somáticas 
(AMBc ≤ 53,4 cm2 e BCMI ≤ 7,5 kg/m2) e 
energéticas (%PCT ≤ 90% NHANES II). A 
avaliação das reservas proteicas pode ser 
complementada com a creatinina sérica ≤ 8,0 mg/dl 
e pela aplicação da HGS. A determinação da MG, 
MNG e MM por BIA ou AC devem ser utilizadas de 
modo a monitorizar as alterações das reservas 
proteicas e energéticas. Como indicador bioquímico 
das reservas proteicas viscerais deve ser 
utilizada a albumina ≤ 3,9 mg/dl, em associação 
com a SGA, a PCR e BIA. A BIA permite avaliar o 
estado de hidratação (% AEC, Na/K, BIVA vector) e 
o AF. A associação destes métodos auxilia na 
avaliação de factores não-nutricionais que alteram 
a albumina tal como a hidratação e a inflamação. 
Além disso, através destes parâmetros pode ser 
possível fazer o diagnóstico diferencial entre 
desnutrição do tipo 1 e do tipo 2. O AF inferior a 
5,9º pode ser um marcador de risco nutricional 
podendo ainda auxiliar na modulação de 
prognóstico clínico do doente. A perda de massa 
corporal deve ser avaliada pelo IMC ≤ 23 kg/m2 
e/ou a %PR ≤ 90% NHANES II. Deve fazer parte 
do protocolo de avaliação nutricional a avaliação 
da ingestão alimentar em comparação com as 
recomendações, complementada com o marcador 
indirecto de ingestão proteica a PNAn. 
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COMPARISON OF NUTRITIONAL ASSESSMENT BY BIOELECTRICAL IMPEDANCE 
ANALYSIS AND OTHER TECHNIQUES, OBJECTIVE AND SUBJECTIVE METHODS, 
FOR HEMODIALYSIS PATIENTS 
 
Introduction:  
Protein-energy malnutrition is a frequent 
complication in HD patients and influences their 
survival. The prevalence of protein-energy 
malnutrition in this population varies between 18 
and 70%, with an average of 40%, depending on 
the chosen diagnosis tool.  
In the European Consensus (2002), malnutrition in 
HD patients was divided into two types: malnutrition 
type 1 (resulting from inadequate energy and/or 
protein intake) and type 2 (associated with 
activation of systemic inflammatory response). 
Malnutrition type 2 has been defined by some 
authors as MIA syndrome (Malnutrition 
Inflammation and Atherosclerosis) and is presently 
associated with increased mortality in HD patients, 
namely due to cardiovascular disease (1-3). 
Protein-energy malnutrition in HD patients affects 
various body compartments, including adipose 
tissue and visceral and somatic proteins. 
Malnutrition affects the integrity of the cells 
membranes and therefore the distribution of body 
fluids. Increased extracellular water (AEC), 
reduction of intracellular potassium concentration 
and the corresponding increase in the concentration 
of sodium are also indicators of malnutrition. 
Malnutrition is a continuous process that starts with 
low food intake or increased catabolism, causing 
subclinical changes (initially in body composition 
and subsequently regarding biochemical and 
immunological parameters) and clinical changes 
such as anatomical changes and the death of 
organs, with loss of function, that in the end can 
cause the patient’s death.(9-11). 
The subjective global assessment (SGA) is a 
validated clinical tool to identify nutritional risk 
patients and to diagnose protein-energy 
malnutrition. This tool is based on the clinical file 
and physical exam and has been used as a 
reference method for developing other nutritional 
markers or panel of markers for use in patients in 
HD (12-14).  
Biochemical markers (albumin, pre-albumin, total 
cholesterol) may be late indicators of nutritional risk, 
and may also relate to other non-nutritional factors 
such as the state of hydration and inflammatory and 
should be interpreted taking their limitations into 
account.  

The somatic proteins are evaluated using 
techniques for assessing body composition and 
serum creatinine. Body composition can be 
determined by reference to various methods such 
as DEXA and other more sophisticated techniques, 
far more expensive and less available methods. In 
clinical practice, body composition is assessed by 
classical anthropometry AC (recommended by 
European and U.S. guidelines) and BIA (4, 9, 15). 
Several researchers have studied the use of BIA in 
HD patients, since it is a validated technique in 
nutritional assessment of renal patients and also as 
an auxiliary method in the adjustment of the dry 
weight of these patients. Since BIA assumes that 
the hydration of body tissues is constant, there are 
potential methodological problems associated with 
the use of the technique in situations with abnormal 
hydration, as in patients on HD. The BIVA (BIA 
vector) is a method that detects changes in the 
body compartments and the state of hydration, 
using vectors and ellipses of tolerance, but does not 
quantify the body compartments (22-24). Several 
studies over HD have found that the values of Xc 
and AF, from BIA, relate well with other nutritional 
markers and are a prognostic indicator of mortality 
in HD patients (25-29). 
Handgrip strength-HGS, the most common 
assessment method for upper extremity muscle 
strength, was used as a nutritional indicator. A 
decline in HGS is associated with decreased body 
muscle mass-MM and subsequent functional 
disability (30-33).  
Nutritional assessment is crucial for early detection 
of protein-energy malnutrition and imposes itself as 
an integral part of the overall evaluation of HD 
patients.  
Objectives: This study aims to characterize and 
assess the general nutritional status of HD patients, 
through subjective and objective methods, validated 
for this population, in order to study which of the 
methods or panel (of nutritional markers) detects 
malnutrition earlier in this population. There has 
been the proposal to investigate the usefulness of 
BIA and HGS in the determination of nutritional 
status of HD patients. 
Methods:  
Sample: Present investigation includes 394 HD 
patients randomly recruited from dialysis centres 
located in Mirandela, Porto, Gondomar and Santa 
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Maria da Feira, between 2004 and 2005. The study 
inclusion criteria were ongoing HD therapy for > 3 
month and a stable condition, with ages ranging 
from 18 to 80. Excluded patients with: serum 
albumin < 2,6 g/dl, severe co-morbidity, severe 
chronic inflammatory state, pace-maker, 
asymmetrical patients (such as amputees), 
dermatological diseases, patients who have 
rejected kidney transplant within last 6 months or  
patients with creatinine clearance > 5,0 ml/min/1,73 
m2.  
All patients have been nutritionally educated and 
have signed an informed consent. The study was 
approved by the ethic committee of Fresenius 
Medical Care (Portugal).  
The study included 301 patients (185 men, 116 
women), the average age being 62,3 ± 13,9 years 
old. These patients were in HD for about 4,8 ± 4,5y. 
The prevalence of diabetes was of 25,9% in all 
patients. Most patients performed HDAF (72,1%), 3 
times a week (95,3%), FAV (88,4%), with an 
average of 11,5 ± 1,1 hours of HD per week. 
Quality of life evaluation: Quality of life was 
measured using the generic core MOS SF-36 
(Medical Outcome Study Schort-Form 36), 
Portuguese version 2. The Karnofsky Performance 
Scale Index allows patients to be classified as to 
their functional impairment. Laboratory procedure: 
serum albumin, total cholesterol, creatinine, 
triacylglycerol, C-reactive protein, calcium, 
phosphorus, PTHi, hemoglobin and hematocrit 
were measured using standard laboratory 
techniques. Inflammation was present when the 
value of PCR was higher than 0.6 mg / dl. The 
adequacy of dialysis was calculated by single-pool 
Kt/V and URR. The measurement of dietary protein 
intake was the PNAn, calculated using the equation 
published by the DOQI. Antropometric 
measurements (AC): body weigh, height, 
percentage of reference weight (% PR), BMI 
(calculated based on dry weight), skinfold (TSF, 
PCBs, PSCE, PCSI in mm), PB (cm), PMB (cm), 
AMBc (cm2), %PMB. PB and skinfold’s 
measurements were performed on opposite side of 
vascular access using Harpenden skinfold callipers 
(John Bull - British indicators LTD, Made in 
England). Body density was calculated from the 
sum of four skinfold measurement according to 
Durnin and Womersley method, and body fat was 
then calculated by Siri´s equation. Fat mass (MG), 
fat-free mass (MNG) and muscle mass (MM) were 
calculated by the equation recommended by DOQI. 
Bioelectrical impedance analysis (BIA): was 

performed before and after a mid-week dialysis, 
with a portable derivate model BIA 101, using 
Bodigram S.R.I. Bioresearch ® - AKERN v.1.2.1. In 
order to determine resistance (R ) and reactance 
(XC), the patient received an electrical current of 
800 µA at 50 kHz. The software (Bodygram 
Bioresearch "® - AKERN version 1.2.1.) calculated 
the following parameters: AF (º), Na/K, MC (kg and 
%), MNG (kg and %), MM (kg and %), MG (kg and 
%) and BCMI (kg/m2 ). Vector analysis - BIVA (R 
and Xc vector normalized by height) was performed 
using the BIVA Software 2002. Subjective global 
assessment (SGA): SGA was used in the scale of 
7 points (NECOSED). Adequate nutritional status 
patients were classified with scores between 6 and 
7, patients with scores between 3 and 5 with mild or 
moderate malnutrition and patients with scores 
between 1 and 2 with severe malnutrition. The 
possibility of patients with SGA 3-5 and Alb ≥ 3.8 
mg/dl being classified with malnutrition of type 1 
(without inflammation) was raised such as patients 
with SGA 6-7 and Alb <3.8 mg/dl having 
inflammation only, with no change of nutritional 
status. Patients with 3-5 and with SGA Alb <3.8 
mg/dl would be malnourished with inflammation 
(type 2 malnutrition or the MIA syndrome). 
Handgrip Strength (HGS): The HGS was 
assessed using a portable dynamometer: Jamar 
Hydraulic Hand Dynamometer, using Hillman’s 
technique. The final result corresponds to the best 
expressed measurements in kilogram-force (kgf) 
(34). Statistical analysis: The results were 
expressed as mean ± standard deviation or in 
absolute and relative frequency (n, %). The 
program SPSS 14.0 ® for Windows (Statistical 
Package for Social Sciences, SPSS Inc. Chicago) 
was used to calculate Student t-test, Wilcoxon test, 
chi-square, ANOVA and the degree of association 
between the variables by Pearson’s correlation 
coefficient (r) or Spearman (ρ). Hottelling's Test T2 
was calculated with BIVA Software (2002). The 
agreement between BIA and AC in the assessment 
of body composition was studied through the 
method of Bland and Altman, prepared in the 
application Analyze-it, for Microsoft Excel v.2.11. 
Sensitivity, specificity, the percentage of 
agreement, the value of Cohen’s kappa of and their 
confidence intervals at 95%, using the SGA as a 
reference, were calculated to assess the value of 
nutritional parameters, taking SGA as reference. 
Cut-off points were proposed for these parameters 
based on ROC AUCs curves. A logistic regression 
using the method Backward Stepwise (Likelihood 
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Ratio) was used to provide a nominal dichotomous 
variable. Statistical relevance was considered when 
p<0,05.  
Study HGS: Subjects: 93 stable HD patients (56 
men, 37 women), an average age being 65 ± 13,9 
y-old. Time on dialysis was 5,0 ± 4,7y. Methods: 
anthropometry, BIA, SGA, HGS, laboratory tests 
and SF-36. BIA (BCMI) were used for malnutrition 
classification.  
Results: 
Our sample was characterized by HD patients with 
a predominance of senior people, caucasian male 
patients, low education level and employability. We 
found a prevalence of diabetes greater than 
documented in European studies (25.9%), being 
this disease the leading cause of kidney disease. 
Although no significant differences were found in 
nutritional assessment by SGA and biochemical 
parameters between diabetic and non diabetic 
patients on HD, we can conclude that there are 
differences in body composition between the two 
groups of patients. Therefore, diabetics with HD 
tend to have lower values of MM, MC and higher 
values of AF and MG compared with non-diabetics. 
Dialysis patients presented poorer quality of life 
than healthy population. Women, senior people, 
diabetics and malnourished people were the most 
affected, particularly regarding the physical and 
functional status. Protein-energy malnutrition really 
affects the functional status and quality of life of 
patients on HD such as obesity and hyper-
hydration. 
The prevalence of protein-energy malnutrition 
varies according to the criteria for its diagnosis 
(SGA < 6: 9.6%; Alb < 4.0 g / dl: 61.8%; Alb < 3.8: 
26.9%; Alb < 3.5: 12.6%; Col T < 150: 46.5%; Colt 
< 100: 4.3%, IMC < 23: 41.9%, IMC < 18.5: 3.3%;% 
PR < 90%: 37.2%; AMBc%: 18.9%; % PCT: 28.6%; 
BCMI < 8.0 kg/m2; AF < 4º : 7.3%. The low 
prevalence of protein-energy malnutrition, 
according to SGA (9.6%), was found in our sample 
due to the fact that it consists of medically stable 
patients without severe comorbidities and 
systematical nutritional intervention. 
Although serum albumin correlates with the SGA (r 
= 0.43, p <0.001) and have high specificity, its 
sensitivity is low when diagnosing malnutrition. This 
happens because other causes, beyond nutritional 
deficit, change their values, such as inflammation, 
age and patients hydration. Albumin is a reliable 
index of visceral protein reserves. However, it is a 
late indicator of malnutrition because of its long 

half-life and large body pool so it should not be 
used alone as a marker of nutritional status. Cutoff 
point was proposed as serum albumin being less 
than 3.9 g / dl according to SGA (AUC = 0.77, 
p<0.001, 95% CI: 0,67-0,86). Total cholesterol was 
not considered a marker for diagnosis of 
malnutrition according to SGA. 
Serum creatinine at the cutting point (creatinine ≤ 
10.0 mg / dl) was not considered a marker for 
diagnosis of malnutrition according to SGA. The 
cutoff point was proposed as creatinine being less 
than 8.0 mg/dl (AUC = 0.68, p<0.001, 95% CI: 0,57-
0,79). However, epidemiological studies are needed 
to check this cutoff point. 
PNAn, indirect marker of protein intake, modestly 
correlates with SGA (r = 0.22, p <0.001), and can 
not be used alone as a marker of nutritional 
assessment. However, it should be part of the 
protocol of nutritional assessment since it detects 
patients with low protein intake and studies indicate 
that values inferior to 1g/kg/day are associated with 
increased mortality of these patients. 
IMC (IMC ≤ 23 kg/m2) and %PR (% ≤ 90% PR 
NHANES II) were considered good nutritional 
markers, according to SGA, but both showed a 
stronger correlation with the physical examination 
than with the clinical history the SGA. These results 
suggest that changes in these parameters are 
already reflected in the physical examination, which 
means malnourished patients according to these 
nutritional markers have already clinical signs. 
These markers are then less precocious in early 
diagnosis of malnutrition.  
Although correlations between anthropometric 
parameters and SGA (including the history) are 
found, only %AMBc for the cutoff point (90% ≤ 
%AMBc NHANES II) was considered a marker of 
nutritional screening in patients on HD. The 
proposed cutoff point was AMBc less than 53,5 cm2 
(AUC = 0,77; p<0.001; 95% CI: 0,67-0,86) and 
PMB than 24,5cm (AUC=0,76; p<0.001; 95% CI: 
0,68-0,84). 
The MC measured by BIA correlated with SGA 
(%MC: r= 0,54; p<0,001 and BCMI: r= 0,56; 
p<0,001) revealing itself as a good nutritional 
marker, according to the SGA, namely when 
adjusted to height (BCMI). The proposed cutoff 
point was BCMI less than 7,5 kg/m2 (AUC = 0.68, 
p<0.001, 95% CI: 0,79 - 0, 93). %MC and less than 
49,1% (AUC = 0,84; p <0,001; 95% CI: 0,77 – 
0,91). AF correlates with SGA (r = 0.54; p <0.001), 
however it was not considered a good marker for 
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diagnosis of malnutrition in this cutoff point (AF < 
4º). It was proposed as cutoff point (AF less than 
5,9 º) (AUC = 0,85; p<0,001; 95% CI: 0,79 - 0, 91). 
The changes in body composition are assessed by 
BIA and summarized in BCMI and AF, even before 
anomalies are detected in the physical examination 
of patients.  
According to the logistic regression model (which 
correctly classified 93,8% of patients, 98,5% of 
patients with adequate nutritional status and 48,1% 
of malnourished patients) the diagnosis of protein-
energy malnutrition in SGA must be supplemented 
with assessment by the AC and BIA, to assess the 
reserves protein (AMBc and BCMI) and energy (% 
PCT), since it is a subjective method and has no 
sensitivity to identify small changes in nutritional 
status in the short term. 
The study showed there is agreement between the 
diagnosis of protein-energy malnutrition, taken by 
SGA and through objective parameters such as the 
anthropometric variables and the classical analysis 
by BIA and laboratory tests (albumin, creatinine), 
confirming its convergent validity. The malnourished 
patients showed depletion of MG, MNG, MM 
(measured by BIA and AC) in comparison with 
patients with adequate nutritional status. The dose 
of dialysis was not a factor which influenced the 
nutritional status of patients under study.  
SGA, in association with albumin, may make the 
differential diagnosis of malnutrition among patients 
with type 1 (without inflammation), type 2 
malnutrition (MIA syndrome or with inflammation) 
with inflammation (no malnutrition) and with 
adequate nutritional status. The prevalence of 
malnutrition type 2 with inflammation (6,3%) was 
higher than malnutrition type 1 (3,3%). 
The inflammatory process present in some patients 
on HD influences their protein intake and promotes 
the depletion of the MM, MNG and MC, an 
important factor of nutritional risk in these patients. 
The high values of IMC and MG in patients with 
inflammation can be explained by the fact that the 
influence of the inflammatory process in the 
depletion of fat mass is found only with a prolonged 
and persistent inflammatory state, which is absent 
in our sample, or the chronic inflammation state of 
obesity where the adipose tissue plays a key role in 
the production of pro-inflammatory cytokines. 
The inflammation causes depletion of protein 
reserves but, when combined with low protein-
energy intake, it can lead to big depletions of 
somatic and visceral protein reserves such as in 
malnutrition type 2 (with inflammation), which 

presented the lowest values of albumin, creatinine, 
MNG (BIA and AC), MM (BIA and AC), Xc, AF, MC, 
and AIC BCMI relating to other groups.  
The magnitude of error between the techniques of 
body composition (BIA and AC) was more 
pronounced in the group of HD patients than in 
healthy patients, as we found better correlations 
and agreement between techniques in healthy 
controls (MG: r = 0,96, p<0,001 and bias of -0,25 
kg; MNG: r= 0,98, p<0,001 and bias of 0,33 kg; 
MM: r= 0,98, p<0,001 and bias 0,014 kg) than in 
patients on HD (MG: r =0,90, p<0,001 and bias -
0,41 kg; MNG: r =0,90, p<0,001 and bias 0,41 kg; 
MM: r =0,90; p<0,001 and bias 0,20 kg). However, 
we can conclude that there is an agreement 
between the techniques in the assessment of body 
composition of patients on HD. In HD patients, 
womens have showed stronger correlations 
between the techniques in the determination of MG, 
MNG and MM than males. The evaluation of body 
composition results by BIA and AC seem to be 
complete and complimentary. 
By studying the impact of hydration state (at the 
end of HD) in the assessment of body composition 
of patients, we have concluded that weight lost 
during the session of HD is more strongly correlated 
with AEC average of difference than with the 
average difference of the MNG, determined by BIA, 
before and after HD. Increased %AEC (hyper-
hydrated in patients with end HD; AEC%> 44%) 
was associated, in our sample, with protein-energy 
malnutrition and not with the degree of hydration of 
patients through inappropriate dry weight 
(dehydrated patients had more MNG and MM than 
hyper-hydrated, and in accordance with the vector 
analysis). Therefore, the degree of hydration had 
little influence on the assessment of body 
composition of patients on HD.  
Study HGS: 23 HD patients (25%) were 
malnourished. The malnourished patients had Xc, 
AF, MNG and MM and serum albumin significantly 
lower than well-nourished patients. R and Na/K 
were significantly higher in malnourished patients. 
Maximal HGS was significantly lower in 
malnourished (21,5 ± 8,4 vs 29,5 ± 10,1; p< 0,01). 
HGS correlated positively to MNG (r= 0,58; p<0,01), 
Xc (r= 0,25; p<0,05), AF (r= 0,46; p<0,01), MC (r= 
0,60; p<0,01), BCMI (r= 0,53; p<0,01), Alb(r= 0,33; 
p<0,01) and serum creatinine (r= 0,30; p<0,01). 
That correlation was negative with R (r= -0,44; 
p<0,01), age (r= -0,50; p<0,01), C-reactive protein 
(r= -0,22; p<0,05) and IL-6 (r= -0,26; p<0,05). Our 
results may help to validate HGS as a simple, 
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bedside test that correlates nicely with body muscle 
mass in HD patients. In addition, we can postulate 
that HGS may be a direct marker of MM. 
Conclusions:  
The nutritional assessment in accordance with the 
SGA should be complemented with AC and 
analysis by BIA, to assess the somatic protein 
reserves (AMBc ≤ 53.4 cm2 and BCMI ≤ 7.5 
kg/m2) and energy (% ≤ 90% PCT NHANES II). 
Assessment of protein reserves may be 
supplemented with serum creatinine ≤ 8.0 mg/dl 
and the application of HGS. The determination of 
MG, MM and MNG, by BIA or AC, is important to 
monitor changes in protein and energy reserves. As 
a biochemical indicator of visceral protein 
reserves, albumin must be used ≤ 3.9 mg / dl, in 
association with SGA, PCR and BIA. BIA allows 

evaluation of hydration state (% AEC, Na / K, BIVA 
vector) and AF. The combination of these methods 
helps assessing non-nutritional factors that affect 
albumin, such as hydration and inflammation. 
Moreover, through these parameters, it may be 
possible to make the differential diagnosis of 
malnutrition between type 1 and type 2. The AF 
less than 5.9º may be a marker of nutritional risk 
and may also assist in modulating the clinical 
prognosis of the patient. The loss of body mass 
should be evaluated by IMC ≤ 23 kg/m2 and / or  
%PR%≤ 90% NHANES II. The evaluation of food 
intake in comparison with the recommendations 
must be part of the protocol, complemented with the 
indirect marker of protein intake to PNAn.  
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INTRODUÇÃO 

A doença renal é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo, 

sendo uma “epidemia” de crescimento alarmante. Estima-se que cerca de 10% da 

população mundial, em idade adulta, sofra de doença renal (15). A Sociedade 

Portuguesa de Nefrologia publicou, no seu relatório anual (2008) que existiam 14 

000 doentes dependentes do tratamento de substituição renal (diálise ou transplante 

renal), dos quais 9037 estavam em programa regular de hemodiálise. Durante os 

anos de 2004/2005, a população em hemodiálise variou entre 8077 e 8382 doentes 

(35, 36). 

O aumento progressivo de patologias, como diabetes e hipertensão, a história 

familiar de doenças renais e o envelhecimento da população são os factores 

determinantes para o aumento da doença renal. Da etiologia da doença renal 

crónica fazem parte outras doenças, tais como: as glomerulopatias, a doença renal 

poliquística, as doenças auto-imunes, as infecções sistémicas, as infecções urinárias 

de repetição, as uropatias obstrutivas e a neoplasia. Independentemente da causa 

da doença renal, a presença da obesidade, de dislipidemia e do tabagismo aceleram 

a progressão da doença renal, culminando na necessidade de tratamento de 

substituição renal (15, 37).  

O rim regula a homeostase do meio interno, desempenhando, essencialmente, 

três funções: excretora, reguladora de síntese e degradação, e endócrina. À medida 

que diminui a função renal, a capacidade de excretar os produtos metabólicos, de 

manter o equilíbrio do meio interno e a constância da composição corporal estão 

comprometidas, tendo repercussões no estado nutricional dos doentes renais (9, 11, 

37). Com a deterioração progressiva da função renal, os níveis de produtos de 
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excreção circulantes aparecem aumentados, o que provoca os sintomas de uremia. 

A partir dum certo grau de disfunção renal, a vida não é possível, por mais correcto 

que seja o tratamento conservador da função renal. É necessário instituir uma 

modalidade de tratamento substitutivo da função renal: a diálise (hemodiálise - HD 

ou diálise peritoneal - DP), ou efectuar um transplante renal. A terapêutica da diálise 

promove apenas correcções intermitentes da uremia, da composição corporal e do 

volume celular (9, 11, 37).  

Os doentes renais em HD têm de lidar com múltiplas comorbilidades, assim 

como efeitos laterais e complicações do próprio tratamento (9, 11, 37). Á medida que a 

insuficiência renal progride, o doente apresenta uma série de sintomas que 

interferem nas suas actividades de vida diárias, que podem influenciar directamente 

o seu estado funcional e a sua sensação de bem-estar, que juntos avaliam a sua 

qualidade de vida. A avaliação da qualidade de vida é especialmente importantes 

nos doentes renais em HD, porque nem todos os sintomas da doença desaparecem 

após o início do tratamento e a deficiência física e emocional vivenciada por estes 

doentes, nomeadamente os desnutridos, pode ser grave (38). Estudos têm 

demonstrado que a avaliação da qualidade de vida, através da aplicação de 

questionários validados para esta população, é uma medida reprodutível e confiável 

de predição prospectiva da taxa de mortalidade e hospitalizações nesta população 

de doentes (39-43). Alguns estudos pretendem, ainda, avaliar de que forma a 

desnutrição e outras comorbilidades condicionam a qualidade de vida desta 

população de doentes (38).  

Apesar dos avanços realizados nas terapêuticas de substituição renal, os 

índices de mortalidade dos doentes renais crónicos, em diálise, permanecem 

inaceitavelmente elevados. Os doentes, em HD, têm menor qualidade de vida, mais 
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comorbilidades e maiores taxas de mortalidade, quando comparados com a 

população em geral (37). Segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, 

a mortalidade, em 2007, em Portugal, atingiu 15,6% (35, 36). De acordo com o USRDS 

(United States Renal Data System) de 1999, a doença cardiovascular foi 

responsável por 32% das mortes dos doentes em HD (15). Estudos epidemiológicos 

sugerem que de entre os factores que influenciam, negativamente, o prognóstico 

dos doentes em HD, a desnutrição proteico-energética é um dos maiores 

determinantes de mortalidade e de morbilidade nesta população, nomeadamente por 

doenças cardiovasculares (9, 11).  

A desnutrição proteico-energética ocorre quando as necessidades nutricionais 

proteicas ou energéticas, ou ambas, não são supridas pela dieta. No entanto, a 

etiologia da desnutrição proteico-energética nestes doentes é multifactorial, tendo 

como principais factores causais a ingestão insuficiente, a anorexia, o catabolismo 

aumentado, a acidose metabólica, as alterações hormonais, as doenças associadas 

e a inflamação (44). Factores tais como a presença de anorexia, os sintomas 

gastrointestinais, a presença de citocinas pró-inflamatórias, as alterações 

endócrinas, a acidose metabólica, a utilização de múltiplas medicações, entre 

outros, condicionam o estado nutricional dos doentes insuficientes renais, em 

tratamento conservador, e não são corrigidos com o tratamento de substituição da 

função renal (9, 11, 37). A HD conduz, por outro lado, a alterações metabólicas e 

nutricionais adicionais em virtude da supressão do apetite (condicionada pelos níveis 

plasmáticos de leptina, pela deficiência de zinco que altera a palatibilidade, por 

distúrbios no esvaziamento gástrico, em alguns casos pela instituição de dietas 

muito restritivas, pelo mal-estar pós-diálise e pelos distúrbios gastrointestinais) e 

consequentemente a baixa ingestão proteica e/ou energética, que pode ser 
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potenciada, ainda, por factores psicossociais e socioeconómicos (solidão, depressão 

e a pobreza), que podem perturbar a capacidade de comprar, preparar e ingerir os 

alimentos (9, 15, 45, 46). 

O aumento progressivo da proporção de idosos e diabéticos em HD, assim como 

a toxicidade urémica (devido à diálise inadequada), a perda da função renal residual, 

o efeito debilitante da doença, as comorbilidades associadas (como infecções e 

problemas de acessos vasculares) e a inflamação crónica, podem, também, reduzir 

o apetite e aumentar o catabolismo dos doentes em HD (9, 15, 45, 46). O próprio 

tratamento dialítico é considerado um processo catabólico, uma vez que se verificam 

perdas de nutrientes (proteínas, aminoácidos, glicose e vitaminas hidrossolúveis) e 

activação do processo inflamatório (bioincompatibilidade das membranas da HD (47)) 

durante a HD (46).  

Nos doentes em HD verifica-se resistência da acção da insulina nos tecidos 

periféricos, devido a um defeito na resposta do pós-receptor da insulina, potenciada 

pela acidose metabólica, deficiência de calcitriol e hiperparatiroidismo encontrados 

nestes doentes. A insulina é uma potente hormona anabólica que inibe a 

degradação e estimula a síntese proteica. Estudos sugerem que, na doença renal, a 

estimulação da síntese proteica está comprometida. O aumento de hormonas 

catabólicas tais como o glucagon e a paratormona potenciam o catabolismo proteico 

e a gliconeogénese destes doentes (48). 

A OMS definiu a desnutrição proteico-energética como «uma condição 

patológica diversa relacionada com a perda, em várias proporções, de proteínas e 

energia». Geralmente é causada pela depleção proteica alimentar combinada com 

vários graus de deficiência energética e frequentemente associada a um processo 
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inflamatório. Pode também estar relacionada com um contexto de múltiplas 

deficiências e com um catabolismo prolongado (49). 

De acordo com as recomendações de nutrição da National Kidney Foundation 

(NKF) e Kidney Disease and Dialysis Outcome Quality Iniciative (K/DOQI), 

publicadas no ano 2000, a «desnutrição proteico-energética é caracterizada pela 

insidiosa perda de gordura corporal, de reservas somáticas proteicas, redução da 

concentração das proteínas séricas e diminuição da capacidade funcional» (9). 

No Consenso Europeu (2002), a desnutrição, dos doentes em HD, foi definida 

como «malnutrição proteico-energética com redução da massa gorda e da massa 

não gorda». Foi ainda classificada em dois tipos: desnutrição do tipo 1 e desnutrição 

do tipo 2. A desnutrição do tipo 1 seria a resultante da ingestão inadequada, 

nomeadamente energética e/ou proteica. A concentração sérica de albumina 

encontra-se preservada ou ligeiramente diminuída, verifica-se ausência de resposta 

inflamatória, catabolismo proteico aumentado, gasto energético em repouso normal 

e possível aumento do stresse oxidativo. Este tipo de desnutrição está associada à 

uremia per se, à inactividade física, à subdiálise e/ou factores psicossociais, 

podendo reverter facilmente, quando optimizadas as terapêuticas médicas e 

nutricionais (2). A desnutrição do tipo 2 está associada à activação da resposta 

inflamatória sistémica (aumento da proteína C reactiva e citocinas). A 

hipoalbuminémia, o aumento do catabolismo proteico e do metabolismo basal, a 

anorexia e aumento muito marcado do stresse oxidativo são características 

associadas a este tipo de desnutrição. Estes doentes apresentam muitas vezes 

várias comorbilidades associadas. Os dois tipos de desnutrição podem coexistir 

clinicamente (2). 
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A inflamação, a qual se encontra associada ao aumento da morbilidade e da 

mortalidade, pode por si só provocar a desnutrição, por acarretar anorexia e 

catabolismo. As citocinas aumentam a hidrólise proteica e a degradação proteica 

muscular. É também possível, mas não comprovado, que a desnutrição proteico-

energética predisponha à inflamação. Os achados de que os marcadores de 

inflamação, assim como os da desnutrição (seja independentemente, seja de forma 

associada), são preditivos de mortalidade e que pode existir uma interacção entre 

inflamação e desnutrição, têm dado ênfase ao conceito da síndrome complexa de 

desnutrição e inflamação, a síndrome MIA (do Inglês: Malnutrition Inflammation and 

atherosclerosis), proposta, em 1998, por Bergstrom e col. (1-3). Kalantar-Zaden e col. 

(2004) sugeriram o termo Síndrome do Complexo Desnutrição-Inflamação para 

nomear este tipo de desnutrição (50). A inflamação é uma resposta aguda de defesa 

do organismo frente a uma agressão, auto-reguladora, cessando quando o agente 

despoletador é neutralizado e os danos são reparados. No entanto, esta resposta 

pode tornar-se crónica. A inflamação crónica é muito prevalente nos doentes em 

diálise e é definida como «um estado inflamatório sistémico subclínico, caracterizado 

pelo aumento da concentração de proteínas de fase aguda como a proteína C 

reactiva (PCR) e as citocinas pró-inflamatórias como a interleucina 6 (IL-6), 

Interleucina 10 (IL-10) e o Factor de necrose tumoral α (TNF-α)»(51-54).  

A população em hemodiálise apresenta um risco acrescido de inflamação, uma 

vez que estes doentes apresentam várias comorbilidades associadas como a 

diabetes, as doenças inflamatórias crónicas (como chlamydia pneumoniae, 

helicobacter pylori e infecções gengivais) e intervenções cirurgias frequentes (muitas 

vezes recorrentes para a implementação de acessos vasculares). A diminuição da 

função renal (por redução da depuração renal de citocinas), o procedimento dialítico 
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(infecções dos acessos vasculares, bioincompatibilidade das membranas dialíticas, 

activação do complemento e à exposição a endotoxinas presentes no dialisado) e as 

intercorrências clínicas frequentes são também factores que aumentam o risco de 

inflamação nos doentes em HD (3, 9, 55). Estudos sobre a influência do processo 

inflamatório sobre o estado nutricional apontam que este processo se associa a um 

aumento do gasto energético em repouso. É bem documentado que altos níveis de 

citocina pró-inflamatórias podem causar diminuição do apetite, degradação 

muscular, por estimular o catabolismo proteico pela via ubiquinina e por reduzir a 

síntese proteica (56, 57). A inflamação e o stresse oxidativo estão no centro da maioria 

dos estados de doença, incluindo a doença renal crónica, causando disfunção 

endotelial que conduz à aterosclerose e à doença vascular oclusiva (55, 58-63).  

Fouque e um painel de peritos (2008), seleccionado pela ISRNM (Internacional 

Society of Renal Nutrition and Metabolism), estabeleceram uma nova nomenclatura 

para a desnutrição proteico-energética nos doentes renais. A desnutrição, nesta 

população, nomeada de protein-energy wasting (PEW), foi definida como «um 

estado de diminuição das reservas proteicas e combustíveis energéticos do 

organismo (isto é, proteínas corporais e massa gorda). Estas alterações estão 

associadas à diminuição da capacidade funcional relacionada com o stresse 

metabólico» (44). 

A ISRNM define a caquexia como «uma forma severa da PEW com associação 

de alterações psicológicas, metabólicas, fisiológicas e imunológicas» (44). A caquexia 

é uma síndrome complexa que se pode desenvolver no decorrer de várias doenças 

crónicas e está geralmente associada a um mau prognóstico. Na presença de 

caquexia severa, as intervenções clínicas e de reabilitação nutricional poderão 
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apenas aspirar à prevenção de uma deterioração nutricional e funcional acelerada 

(44).  

A desnutrição proteico-energética resulta da depleção de nutrientes, podendo 

ser descrita como um processo contínuo que se inicia com a ingestão alimentar 

inadequada, em relação às necessidades individuais dos indivíduos, ou catabolismo 

aumentado, provocando modificações funcionais como a alteração da composição 

corporal, das medidas antropométricos e de alguns parâmetros bioquímicos e 

imunológicos. Qualquer que seja o factor causal de início, a alteração do estado 

nutricional envolve modificações de reservas orgânicas. Se a causa persistir, a 

próxima etapa será o aparecimento de alterações bioquímicas e/ou metabólicas. 

Durante a sua evolução, ocorrerão distúrbios funcionais que poderão transformar-se 

em sintomas, e eventualmente sinais, que poderão ser detectados no exame clínico. 

Esta etapa constitui o início da fase clínica, sendo que as anteriores constituem a 

fase subclínica. Após esta fase, ocorrerão alterações anatómicas, clinicamente 

reconhecidas, algumas reversíveis e outras evoluirão para a morte de órgãos com 

perda da sua função, podendo mesmo resultar na morte do organismo (9-11). A 

procura de marcadores nutricionais e de métodos qualitativos e quantitativos, além 

de sintomas clínicos já instalados, que possam sinalizar os doentes em risco 

nutricional e que permitam intervir atempadamente de modo a evitar as 

complicações da desnutrição proteico-energética permanece um tema de grande 

relevância. 

A SGA é um método de avaliação nutricional essencialmente clínico (história 

clínica e exame físico), que se baseia na experiência de um avaliador para fazer 

uma avaliação global do estado nutricional de forma padronizada. Diferencia-se de 

outros métodos de avaliação nutricional, utilizados na prática clínica, por englobar, 
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não apenas alterações na composição corporal, mas também alterações funcionais 

do doente (12, 64). A SGA identifica os doentes em risco nutricional, sendo também um 

instrumento de prognóstico nos doentes em HD. A capacidade de prognóstico deste 

teste foi demonstrada por vários estudos, nos quais se verificou um aumento 

progressivo de taxas de hospitalização, maior morbilidade (infecciosa e não 

infecciosa), conforme o grau de desnutrição dos doentes (12-14). Steiber e col. (2004) 

concluíram existir uma boa correlação no diagnóstico do estado nutricional 

determinado pela SGA e os resultados das medidas antropométricas, avaliação da 

composição corporal e testes bioquímicos (12). Este instrumento de avaliação 

nutricional foi utilizado no maior estudo epidemiológico do Canadá e dos Estados 

Unidos da América (CANUSA), em que foi estudada a mortalidade e o estado 

nutricional de 680 doentes em DP. Este estudo alterou o método original de Detsky 

(escala A, B, C) para uma escala de 1 a 7. Estes investigadores relataram um risco 

de morte aumentado com a deterioração do estado nutricional avaliada pela SGA e 

pela perda de MNG (por cada 1 unidade de diminuição da pontuação da SGA 

equivale a um aumento da mortalidade de 25% nos doentes, em DP) (65). No estudo 

DOPPS (estudo observacional prospectivo) foram avaliados 7719 doentes em HD, 

durante 6 meses, através da SGA, do cálculo do IMC, da albumina sérica e de 

outros parâmetros laboratoriais. Os doentes com desnutrição severa, de acordo com 

a SGA, apresentaram um risco de mortalidade (33%) superior aos doentes com 

desnutrição moderada (5%) (66). A SGA tem sido utilizada como método de 

referência para o desenvolvimento de outros instrumentos de rastreio nutricional 

nesta população de doentes (12).  

Os estudos de prevalência de desnutrição proteico-energética em doentes em 

HD, têm tido destaque nos últimos anos, e trabalhos em todo o mundo têm 
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demonstrado que a prevalência da desnutrição varia entre 18 e 70%, com uma 

média de 40% (9, 67-72). Esta aparente discrepância é explicada pela variabilidade de 

marcadores nutricionais aplicados na avaliação nutricional e pontos corte utilizados 

para diagnosticar e definir a desnutrição proteico-energética nestes doentes. Por 

esta razão é importante o estudo destas metodologias (73). 

A avaliação nutricional de qualquer indivíduo é um processo complexo dado que 

os métodos de estudo actualmente disponíveis são pouco rigorosos e inespecíficos, 

sendo influenciados por muitos factores. Nos doentes em HD, esta avaliação 

apresenta ainda mais dificuldades, resultantes das alterações metabólicas e 

hidroelectrolíticas associadas à insuficiência renal crónica. Assim, na avaliação 

desta população de doentes, é particularmente importante utilizar um conjunto de 

diferentes parâmetros que permita valorizar as alterações obtidas por cada um dos 

métodos e melhor caracterizar o estado nutricional (9, 71, 74). As alterações nutricionais 

dos doentes em diálise devem ser precocemente diagnosticadas e corrigidas, visto 

que a sua presença pode piorar a evolução clínica dos doentes, favorecendo o 

aparecimento de quadros infecciosos, aumentando o número e tempo de 

internamentos hospitalares, assim como a morbilidade e a mortalidade dos doentes 

(9, 71, 74). Assim, a avaliação do estado nutricional periódica é fundamental e impõe-se 

como parte integrante da avaliação global dos doentes em HD, de forma a permitir o 

diagnóstico precoce e pronta instituição de medidas terapêuticas dirigidas a este tipo 

de situação (9, 71, 74).  

Vários estudos têm sido publicados na literatura científica acerca da desnutrição 

proteico-energética e dos índices de risco e marcadores nutricionais a utilizar nos 

doentes em HD, no entanto a questão, ainda não respondida, consiste em saber 

qual é o marcador ou o painel de marcadores nutricionais, assim como os seus 
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pontos corte, que devem ser utilizados como instrumentos de diagnóstico precoce 

da desnutrição proteico-energética e que caracterizem adequadamente o estado 

nutricional destes doentes. 

As NKF-K/DOQI de nutrição (2000) recomendam a avaliação nutricional 

frequente de todos os doentes, em HD, e referem que nenhum indicador nutricional 

isolado ou método pode ser considerado como “padrão”, e os vários métodos 

propostos devem ser utilizados simultaneamente. Todos apresentam limitações, 

sendo a mais importante o facto de serem influenciados por factores independentes 

ao estado nutricional. Assim, esta associação de marcadores nutricionais deve 

avaliar a ingestão proteica e energética (através de diários alimentares, história 

alimentar 24 horas, da PNAn, entre outros), as reservas proteicas viscerais 

(albumina sérica, pré-albumina e colesterol total) e somáticas (por antropometria 

clássica - AC, SGA e análise pela absorciometria de raio-X de dupla energia - 

DEXA), outras dimensões da composição corporal (mudanças de peso) e o estado 

funcional dos doentes; de modo a caracterizar os diferentes aspectos da desnutrição 

proteico-energética (9). 

Estas recomendações listam os índices que devem ser reavaliados 

mensalmente, dos quais fazem parte: a albumina sérica, as mudanças de peso 

(percentagem de peso usual- %PU, o aumento de peso intra-dialítico e o índice de 

massa corporal - IMC) e a determinação da PNAn. A cada quatro meses, 

recomenda-se que seja reavaliada a percentagem de peso de referência (%PR). A 

SGA e a avaliação/intervenção da ingestão alimentar devem ser reavaliadas 

semestralmente. Outros parâmetros, tais como a pré-albumina, as medidas de AC 

(pregas cutâneas e perímetro do braço - PB), e a análise pela DEXA devem ser 

métodos a utilizar para confirmar os dados das avaliações anteriores. A creatinina 
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sérica (ou índice de creatinina), a ureia pré-diálise e o colesterol total devem ser 

utilizados quando for necessário fazer uma avaliação mais rigorosa do estado 

nutricional proteico-energético (9). A PCR apesar de não ser um marcador nutricional 

deve ser avaliada sempre que os doentes se encontrem desnutridos ou em risco 

nutricional de modo a identificar a presença de inflamação. No que respeita à análise 

de impedância bioeléctrica (BIA) consideram que os parâmetros que derivam 

directamente da impedância, tais como a reactância (Xc) e o ângulo de fase (AF) 

podem ser bons marcadores nutricionais, sendo clinicamente mais úteis, do que os 

valores dos compartimentos corporais, determinados pela BIA, uma vez que são 

determinados com base em equações de regressão não validadas para esta 

população (9, 37) . 

O Consenso Europeu (2002) recomenda que a avaliação nutricional deve ser 

baseada na avaliação clínica e nos marcadores bioquímicos. A avaliação clínica 

deve avaliar por rotina o estado nutricional, através da história da perda de peso, da 

%PR, do IMC, da avaliação clínica da perda de massa gorda (MG) e massa 

muscular (MM) e pela avaliação das comorbilidades associadas aos doentes. Os 

marcadores bioquímicos, avaliados por rotina, devem ser a albumina sérica, a 

creatinina, o bicarbonato e o colesterol total; em combinação com a avaliação do 

estado inflamatório através da determinação da PCR. A SGA é considerada por 

estes investigadores como uma técnica válida de avaliação nutricional, nos doentes 

em HD. A avaliação da composição corporal recomenda-se ser feita pela DEXA, 

método mais detalhado de avaliação, no entanto, na prática clínica a AC é o método 

recomendado. A BIA não foi considerada um método validado, para ser utilizado, por 

rotina, na avaliação da composição corporal desta população (4). 
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As recomendações europeias (EBPG de 2007) descrevem também um conjunto 

de medidas laboratoriais e antropométricas para o diagnóstico da desnutrição 

proteico-energética na HD: avaliação dietética (ingestão alimentar e apetite), cálculo 

do IMC, aplicação da SGA, avaliação da AC, determinação da PNAn, albumina e 

pré-albumina, colesterol total e aplicação de outras técnicas de avaliação da 

composição corporal (BIA, DEXA e NIR- do Inglês: Near-infrared reactance) (15). 

Fouque e um painel de especialistas (2008), seleccionado pela ISRNM, 

propuseram os critérios clínicos validados que devem ser utilizados para o 

diagnóstico da PEW. Assim, foram estabelecidas quatro categorias de parâmetros: 

indicadores bioquímicos (albumina, pré-albumina e colesterol), perda de massa 

corporal (IMC, perda de peso em 3 e 6 meses e % de massa gorda corporal - 

%MG), perda de massa muscular (% de perda de massa muscular em 3 e 6 

meses, redução do PB em relação à população de referência e creatinina) e 

avaliação da ingestão alimentar em comparação com as recomendações. Os 

especialistas da ISRNM recomendam que pelo menos um dos indicadores 

anteriores deve ser incluído no diagnóstico da PEW dos doentes em causa. A PCR e 

outros marcadores inflamatórios, como a IL-6, podem estar aumentados na PEW, no 

entanto, estes parâmetros não devem fazer parte dos critérios de diagnóstico da 

PEW (44). Os indicadores bioquímicos utilizados para o diagnóstico da PEW foram: a 

concentração de albumina sérica inferior a 3,8 g/100 ml (verde de bromocresol), a 

pré-albumina sérica inferior a 30 mg/100 ml e o colesterol total inferior a 100 mg/100 

ml (44). 

A determinação da concentração da albumina sérica é o método de avaliação 

nutricional mais utilizado nos doentes em HD, uma vez que é um método pouco 

dispendioso e de fácil avaliação, é um indicador da reserva de proteína visceral, 
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universalmente aceite por todas as recomendações, uma vez que a albuminémia é 

um forte indicador de mortalidade nesta população. Doentes com concentrações 

séricas de albumina inferiores a 3,5 g/dl apresentaram um risco relativo de morte 

2,12 vezes aumentado em relação aos doentes com valores de albumina normais 

(66). No entanto, a utilização da albumina sérica como medida objectiva do estado 

nutricional, apresenta várias limitações, uma vez que é afectada por outros factores 

não nutricionais, tais como a hipervolémia, a presença de comorbilidades 

(nomeadamente doenças hepáticas), as perdas gastrointestinais e urinárias, a 

acidose metabólica e o estado inflamatório. O facto da desnutrição proteico-

energética, indiscutivelmente causar uma redução da taxa de síntese de albumina, 

permite que a hipoalbuminémia, observada nos doentes em HD, seja interpretada, 

primariamente, como consequência das condições nutricionais adversas. Além 

disso, o aumento de mortalidade nos doentes com hipoalbuminémia leva muitos 

autores a justificarem este facto com o diagnóstico de desnutrição proteico-

energética dos doentes em HD (9, 75, 76). Nos doentes em HD, as NKF-K/DOQIs de 

nutrição (2000) e as recomendações europeias (EBPG de 2007) preconizam que o 

valor sérico de albumina seja superior ou igual a 4,0 g/dl (avaliada pela técnica verde 

de bromocresol), por se associar a um menor risco de mortalidade nesta população 

de doentes (9, 15, 75, 76). 

O valor sérico de pré-albumina (proteína carregadora da proteína ligante de 

retinol e tiroxina) tem sido descrito para avaliação do estado nutricional, dos doentes 

renais. Uma vez que a pré-albumina apresenta uma semi-vida curta (2 a 3 dias), 

alterações nesta proteína podem ser utilizadas para detectar, precocemente, 

mudanças do estado nutricional. Tal como a albumina, a pré-albumina é influenciada 

por outros factores, como a infecção e a inflamação, e a progressão da doença renal 
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que interfere no metabolismo desta proteína. No entanto, tem a vantagem da sua 

concentração não ser influenciada pelo estado de hidratação (37). A pré-albumina é 

superior nos doentes com intoxicação alcoólica aguda e naqueles que se encontram 

a tomar prednisona. Nos doentes em diálise, com função renal estável, os valores 

séricos de pré-albumina podem ser utilizados para avaliar as alterações das 

reservas proteicas, sendo que níveis inferiores a 29 mg/dl são indicadores de 

alterações do estado nutricional (9, 75). Chertow e col. (2005), num estudo com 

doentes em HD, verificaram que o risco de mortalidade baixa em 6% por cada 

aumento de 1mg/dl nos valores séricos de pré-abumina, e é 2,4 vezes superior nos 

doentes com valor de pré-albumina inferior a 15 mg/dl, independentemente dos 

valores de albumina. O risco de hospitalizações também é 2,97 vezes superior 

nestes doentes. Os autores concluíram que a pré-albumina é um indicador de 

mortalidade desta população (77, 78). Na prática clínica corrente, este parâmetro não 

se utiliza (é um exame de alto custo), e as NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) referem 

que não constitui um parâmetro a avaliar por rotina em todos os doentes, podendo 

ser utilizado apenas em casos pontuais e quando necessário, uma vez que não 

existem evidências cientificas que considerem a pré-albumina um índice nutricional 

mais sensível e preciso do que a albumina sérica (9, 37).  

Os doentes em HD que apresentam colesterol total inferior a 150 mg/dl ou 

superior a 200-300 mg/dl apresentam taxas de mortalidade superiores aos doentes 

que apresentam colesterol dentro da normalidade. O colesterol é um indicador 

independente de mortalidade nos doentes em HD (79). Os níveis de colesterol 

encontram-se reduzidos na desnutrição moderada a severa, no entanto podem ser 

afectados pela utilização de medicação redutora das gorduras e pelo processo 

inflamatório crónico (73). As NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) e as recomendações 
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europeias (EBPG de 2007) aconselham que os valores de colesterol total sejam 

mantidos dentro da normalidade (9, 15). 

Os marcadores bioquímicos podem ser indicadores tardios de risco nutricional, e 

além disso podem relacionar-se com outros factores não nutricionais tais como o 

estado de hidratação e inflamatório e devem ser interpretados tendo em conta as 

suas limitações.  

Os especialistas da ISRNM consideraram essencial no diagnóstico da PEW a 

avaliação das alterações da composição corporal dos doentes em diálise. Como 

indicador de perda de massa corporal foi proposto o IMC inferior a 23 kg/m2, a perda 

de peso não intencional sem edema superior 5% em 3 meses ou 10% em 6 meses. 

Além disso, os autores indicam como marcador importante, no diagnóstico da PEW, 

a quantificação da MG na avaliação da perda de massa corporal, uma vez que os 

estudos epidemiológicos associam a perda de MG ao aumento do risco de 

mortalidade nesta população. O ponto de corte proposto para o diagnóstico da 

desnutrição foi a %MG inferior a 10%, apesar de não ter existido consenso entre 

todos os membros do painel neste parâmetro (44). 

A depleção de massa muscular parece ser o critério mais válido no diagnóstico 

da PEW, cujos métodos propostos para a sua avaliação foram: a perda de massa 

muscular - MM (superior a 5% em 3 meses ou a 10% em 6 meses), a redução do 

perímetro muscular do braço - PMB (redução superior a 10% em relação ao percentil 

50 da população de referência NHANES II), e a creatinina sérica (44). 

A avaliação da composição corporal é de grande importância na avaliação do 

estado nutricional, consistindo na medição de componentes individuais tais como 

água, gordura, osso e músculos (62, 80). Durante a desnutrição proteico-energética, 

inicialmente as reservas proteicas somáticas são preservadas à custa de outros 
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“combustíveis corporais”, como o glicogénio e a gordura, no entanto, na presença de 

catabolismo grave, verifica-se depleção das reservas proteicas somáticas. Os 

componentes da MNG não são depletados nas mesmas proporções. A massa 

muscular esquelética é relativamente preservada, no entanto, a MC diminui. A 

desnutrição conduz a alterações da integridade das membranas celulares e, 

consequentemente, da distribuição dos fluidos corporais. O aumento da água 

extracelular (AEC), a redução da concentração intracelular de potássio e o aumento 

correspondente da concentração de sódio são igualmente indicadores de 

desnutrição (81). A MC é o compartimento metabolicamente activo, composto, 

principalmente por músculo. Reflecte os componentes celulares responsáveis pela 

transferência de energia e trabalho bioquímico, podendo ser utilizada como 

referência para expressar as taxas dos processos fisiológicos com gasto de energia 

e a proteólise (5). Durante o tratamento para reverter a desnutrição, a avaliação deste 

compartimento corporal pode ser mais informativa do que a medida da MNG. Além 

disso, a massa celular ajustada à altura (índice de massa celular- BCMI), tem sido 

descrito como um bom marcador nutricional (5-8). Na insuficiência renal, existem 

alterações dos compartimentos corporais, evidenciando-se um aumento na água 

corporal total (ACT), essencialmente extracelular, e diminuição da MNG, 

nomeadamente da MC e, muitas vezes, da gordura corporal. Outra alteração 

importante é a perda de massa óssea (26). 

 A HD pode levar á remoção de 1 a 4 litros de líquido corporal no período médio 

de 4 horas e, dependendo do doente e da eficácia da diálise, as alterações dos 

compartimentos líquidos corporais podem resultar em situações que variam desde 

edema e congestão pulmonar até à hipotensão e desidratação. O edema só se 

manifesta clinicamente depois da expansão significativa de volume, quando o 
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volume intersticial é superior a 30%, ou seja, 4 a 5 litros acima do normal. Estas 

constantes variações hídricas podem tornar imprecisas as medidas de composição 

corporal, dificultando a avaliação e o acompanhamento do estado nutricional (82). 

Apesar das inúmeras técnicas de aferição dos compartimentos corporais existentes, 

a maioria apresenta limitações. A identificação de uma técnica simples, de baixo 

custo, que não ofereça riscos e possa medir adequadamente os compartimentos 

corporais seria de grande utilidade para o acompanhamento dos doentes em HD. 

Existem vários métodos de avaliação da composição corporal dos doentes em HD 

que podem ser considerados como técnicas de referência, tais como a técnica de 

diluição de isótopos, a análise de activação neutrónica, a ressonância magnética 

nuclear, a DEXA, entre outras (4, 9). A DEXA é considerada ferramenta de eleição 

pelas recomendações nefrológicas de nutrição europeias e americanas na avaliação 

da composição corporal dos doentes em diálise, sendo utilizada como método de 

referência em vários estudos comparativos de composição corporal nos doentes em 

HD (4, 9). No entanto, a DEXA é um método que requer um equipamento sofisticado, 

um local adequado, um avaliador treinado, e apresenta um custo elevado. Desta 

forma, esta técnica, assim como outros métodos mais sofisticados têm a sua 

utilização limitada na prática clínica devido ao seu custo elevado, e à pouca 

praticabilidade dos métodos, ficando restritos a trabalhos de investigação (9, 37). Na 

prática clínica, a composição corporal, desta população de doentes, é avaliada por 

métodos indirectos como: medidas antropométricas clássicas (aconselhada pelas 

recomendações europeias e americanas nefrológicas de nutrição) e pela análise por 

BIA, uma vez que são técnicas práticas, rápidas e apresentarem um custo 

relativamente baixo (4, 9, 15). 
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A antropometria clássica é definida como «a ciência que estuda a mensuração 

do tamanho, peso e das proporções do corpo humano» e constitui a avaliação da 

composição corporal dos grandes estudos epidemiológicos, apesar de ser uma 

avaliação com grande coeficiente de variação, mesmo em avaliadores treinados. As 

medidas antropométricas utilizadas na avaliação nutricional incluem o peso, a 

estatura (E), as pregas cutâneas, perímetros e diâmetros. A partir destas medidas, 

podem ser calculadas medidas secundárias tais como o IMC, a %PR, o perímetro 

muscular do braço (PMB) e a área muscular do braço (AMBc), que têm sido 

utilizados como marcadores nutricionais nos doentes em HD. A determinação da MG 

através desta técnica está baseada na suposição de existe uma boa relação entre a 

gordura corporal total e a gordura subcutânea (83, 84). 

A BIA é uma técnica promissora, validada para medir a água corporal total e 

utilizada para estimar a água extracelular e a massa celular corporal. É um método 

de determinação da composição corporal seguro, prático, rápido, não invasivo, 

reprodutível, relativamente económico, com bom índice de aceitação por parte dos 

doentes, e validado para avaliar o estado de hidratação e os marcadores do estado 

nutricional nos indivíduos saudáveis (85-88) e nos doentes em HD (27, 89-95).  

A BIA pressupõe que o corpo humano é um condutor iónico de configuração 

cilíndrica, no qual os compartimentos tecidulares, não adipócitos, extracelulares e 

intracelulares actuam como geradores e acumuladores, respectivamente. Quando a 

corrente eléctrica alterna é aplicada a um cilindro, a condução da corrente é oposta 

pelo conteúdo deste. A capacidade de oposição à corrente é denominada resistência 

(R) e expressa-se em ohms () (96-98). Os compartimentos do corpo apresentam 

diferentes propriedades de condutividade. A MNG, composta maioritariamente por 

fluidos intracelulares e electrólitos, tem uma maior condutividade que MG. Por outro 
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lado, a gordura, os ossos e a pele constituem um meio de baixa condutividade e, 

portanto, de elevada resistência (96, 97). A reactância (Xc) é a oposição ao fluxo da 

corrente eléctrica, causada pela carga eléctrica armazenada na membrana celular 

(capacitância), e expressa-se em ohms (). Está directamente relacionada com a 

integridade das membranas, e altos valores reflectem uma membrana celular 

saudável. A Xc relaciona-se com o balanço hídrico extra e intracelular, estando na 

dependência da membrana celular. Na desnutrição, e em doentes críticos, o seu 

valor é baixo, com a retenção de líquidos extracelulares (96-98). A R geralmente 

reflecte 98% da impedância corporal total e a Xc contribui com apenas 2%. A R 

reflecte o conteúdo de água corporal total (ACT) e Xc reflecte o conteúdo da 

membrana celular (96, 97). 

 Vários investigadores têm explorado a utilização da BIA nos doentes em HD, 

uma vez que é uma técnica validada na avaliação nutricional dos doentes renais (93, 

95, 99) e ainda como um método auxiliar no ajuste do peso seco destes doentes (82, 96, 

97). Dado que a BIA assume que a hidratação dos tecidos corporais é constante 

(hidratação da MNG de 73%), e que o organismo se comporta como um cilindro que 

conduz a corrente eléctrica de forma homogénea, existem potenciais problemas 

metodológicos associados à utilização deste método em situações em que há 

alterações na hidratação dos tecidos, como na presença de edema, ascite, 

desidratação, soroterapia, utilização de diuréticos e estados extremos de obesidade 

e desnutrição (85). Nos doentes em HD, a alteração da hidratação, e consequente 

alteração nas concentrações de electrólitos corporais, é a principal limitação deste 

método. Além disso, a MNG, estimada pela BIA, é baseada em equações preditivas 

desenvolvidas em indivíduos saudáveis, com estado de hidratação estável (85, 96). 

Woodrow e col. (1996) demontraram que a hidratação relativa da MNG (ACT/MNG) 
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não foi significativamente diferente entre os indivíduos saudáveis e os doentes em 

diálise (HD ou DP) quando avaliados cerca de 1 hora após o tratamento (100-102). 

Jankowska e col. (2006) concluíram que na prática clínica a BIA deve ser aplicada 

15 min após HD (103).  

A BIA tradicional (frequência única 50 kHz) possui uma penetração de 50 a 60% 

no espaço intracelular, estimando os compartimentos corporais através de modelos 

de regressão linear. Piccoli e col. desenvolveram vários trabalhos no intuito de 

utilizar a  BIA vectorial - BIVA (utiliza vectores e elipses de tolerância) nos doentes 

renais em HD. Este método detecta alterações da composição corporal e do estado 

de hidratação, mas não quantifica os compartimentos corporais. Na BIVA as 

medidas de R e Xc obtidas pela BIA e normalizadas para a estatura são 

consideradas para o vector da impedância que é desenhado no gráfico R/Xc e 

comparado com a distribuição de populações de referência (22-24, 104).  

Os dados disponíveis sugerem uma boa associação da BIA (de frequência 

única) com outras técnicas de avaliação da composição corporal nos doentes em 

HD. Neste contexto, o estudo mais importante foi publicado por Chertow e col. 

(1995) (95). Foram avaliados 33 doentes, em programa regular de HD, por BIA, 

DEXA, diluição do óxido de deutério (D2O) e do brometo de sódio (NaBr). Os 

estudiosos concluíram existir uma forte correlação entre a água corporal total, 

determinada por BIA, e pela técnica de diluição do D2O (r=0,96; p<0,001), e também 

uma boa correlação entre a MC obtida por BIA com a determinação obtida pela 

DEXA e pela técnica de diluição do NaBr (r=0,92; p<0,001). A BIA pode subestimar 

a ACT em cerca de 3,5 kg e a MC em cerca de 5,8 kg (95). 

Diversos estudos realizados em doentes em HD têm verificado que os valores 

de Xc e AF, derivados da BIA, apresentam uma boa relação com outros marcadores 
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nutricionais e índices de morbilidade e sugerem que estes parâmetros possam ser 

utilizados como instrumentos de prognóstico e indicador preditivo de sobrevivência 

dos doentes em HD (25-29). Valores de AF inferiores a 4º aumentam o risco de 

mortaliade dos doentes em HD (93). Guida e col. (2001) observaram valores baixos 

de MC e AF, em doentes em HD, com sobrecarga ponderal e obesidade, sugerindo 

que estes doentes podem estar em risco de desnutrição apesar de apresentarem 

valores de IMC acima da normalidade (105).   

Nos doentes em HD, sem função residual, a concentração sérica pré-dialítica de 

creatinina é determinada, em parte, pela ingestão proteica diária e ainda pela massa 

muscular do indivíduo. Os estudos referem que a mortalidade dos doentes em HD 

aumenta quando os valores de creatinina são inferiores a 9-11 mg/dl (79, 106). Os 

valores de creatinina nos doentes em HD podem ser influenciados pela função 

residual dos doentes e pela dose de diálise (73). Valores de creatinina sérica 

inferiores a 10 mg/dl podem evidenciar depleção de massa muscular e/ou baixa 

ingestão proteica, nos doentes em HD, sem função residual (9). 

A força muscular é uma característica importante de prognóstico do estado de 

saúde dos indivíduos, nomeadamente nos idosos. Os principais mecanismos 

associados à perda de força incluem o avanço da idade, a ingestão nutricional 

inadequada, as doenças crónicas e a inactividade física. A força e a massa muscular 

atingem o seu pico entre a segunda e a quarta década de vida, ocorrendo um 

declínio com o envelhecimento, associado a uma redução da capacidade física dos 

indivíduos. A diminuição da força da mão reduz e condiciona as actividades da vida 

diária dos indivíduos, nomeadamente a manipulação de objectos (107). A 

dinamometria da mão (do Inglês: handgrip strength) permite estimar a força 

isométrica desenvolvida pelos membros superiores, que se relaciona também com 
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outros grupos musculares e com a força geral do indivíduo. Este teste tem sido 

descrito na literatura científica como um instrumento útil na avaliação do estado 

nutricional, nomeadamente como marcador da massa muscular, sensível a 

alterações a curto prazo. Permite também identificar os indivíduos em risco de 

desnutrição proteico-energética. A diminuição da força parece estar relacionada com 

modificações metabólicas decorrentes da desnutrição proteico-energética, 

nomeadamente a diminuição da produção de energia a nível muscular. Este é um 

método simples, rápido, fácil e económico. A principal limitação da HGS é a 

necessária cooperação do indivíduo a ser avaliado, o que pode ser complicado em 

doentes críticos não colaborantes (108-110). Alguns investigadores sugerem que a 

HGS nos doentes em HD, apresenta uma correlação positiva com a MNG e uma 

correlação negativa com os níveis de interleucina e proteínas de fase aguda, e tem 

sido utilizado e proposto como marcador nutricional nos doentes em HD. 

Investigações realizadas noutros grupos populacionais confirmam a associação 

entre os níveis baixos da HGS e a desnutrição proteico-energética (30-33). 

Pondera-se a importância de se estudar marcadores nutricionais precoces no 

processo de avaliação e monitorização do estado nutricional. A utilização de 

parâmetros antropométricos, como a perda de peso, tem-se mostrado tardia, 

evidenciando um lapso de tempo entre o início do processo catabólico e o 

aparecimento das suas manifestações clínicas, o que poderá originar, intervenções 

de terapêutica nutricional tardia e de eficácia relativa. O método ou painel de 

marcadores nutricionais, válidos, na avaliação do estado nutricional dos doentes em 

HD, devem ser de fácil aplicação na prática clínica, devem ser capazes de detectar 

precocemente e classificar a desnutrição e também avaliar o risco de morbilidade e 

mortalidade dos doentes desnutridos. 
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OBJECTIVOS 

1. Objectivo geral 

Este estudo teve como objectivo geral caracterizar e avaliar o estado 

nutricional de doentes renais, em programa regular de hemodiálise, através de 

métodos subjectivos e objectivos validados para esta população, de modo a estudar 

qual dos métodos ou painel de marcadores nutricionais detecta mais precocemente 

a desnutrição nesta população. Propôs-se ainda estudar a utilidade da 

bioimpedância e da dinamometria na determinação do estado nutricional dos 

doentes em HD. 

 
2. Objectivos específicos 

Este estudo teve como objectivos específicos: 

 Caracterizar uma amostra de doentes em hemodiálise, segundo parâmetros 

sócio-demográficos, etiologia da doença renal, comorbilidades, parâmetros do 

tratamento dialítico, parâmetros laboratoriais, dados antropométricos, dados 

da BIA, avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida; 

 Avaliar o estado nutricional e a prevalência de desnutrição numa amostra de 

doentes em hemodiálise, através da SGA (método de avaliação nutricional 

validado para esta população e aceite pelas recomendações de nutrição 

europeias e americanas (4, 9)), da análise por BIA e da avaliação por outros 

parâmetros clássicos de avaliação nutricional; 

 Estudar a validade relativa e a concordância de marcadores nutricionais, 

enquanto ferramentas de rastreio de desnutrição, utilizando como método de 

referência a SGA; 
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 Propor os pontos de corte de risco nutricional dos marcadores nutricionais, 

com base no estudo da sensibilidade e especificidade, utilizando como 

método de referência a SGA. 

 Desenvolver um modelo de regressão logística, de modo a avaliar a 

associação de vários parâmetros que podem influenciar o estado nutricional 

dos doentes em HD, com base na SGA; 

 Caracterizar os doentes classificados de acordo com a SGA, segundo 

parâmetros: sócio-demográficos, do tratamento dialítico, laboratoriais, 

antropométricos, da BIA, da capacidade funcional e da qualidade de vida; e 

estudar a associação da SGA com estes parâmetros; 

 Estudar a validade da SGA e albumina na distinção entre doentes com 

desnutrição pura (desnutrição do tipo 1), desnutrição com inflamação 

(desnutrição do tipo 2), inflamação pura e com estado nutricional adequado; 

através da comparação de parâmetros bioquímicos, antropométricos e de 

análise por BIA, entre os referidos grupos; 

 Comparar a composição corporal, avaliada por BIA com a determinada por 

antropometria clássica (AC) (técnica aceite pelas NKF-K/DOQIs de nutrição 

como técnica válida a utilizar na prática clínica); em doentes em HD e em 

controlos saudáveis; 

 Avaliar o impacto do estado de hidratação sub-clínica, no final da sessão de 

HD (avaliada por BIA), na avaliação da composição corporal dos doentes em 

HD; 

 Estudar a dinamometria como marcador nutricional nos doentes em HD. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. Amostra e tipo de estudo 

A presente investigação observacional transversal abrange a população de 

doentes, em programa regular de hemodiálise em Bragança, Mirandela, Porto, 

Gondomar e Santa Maria da Feira, entre os anos de 2004 e 2005.  

Foram seleccionados, aleatoriamente, 394 doentes a efectuar um programa 

regular de hemodiálise nos seguintes Centros: Fresenius Medical Care – Santa 

Maria da Feira (128 doentes); Centro de Hemodiálise NorDial – Mirandela/Bragança 

(185 doentes) e Clínica Central do Bonfim (Porto/Gondomar) (78 doentes). Do total 

de doentes, foram apenas incluídos no estudo 301 doentes: Santa Maria da Feira 

(91 doentes), Mirandela/Bragança (157 doentes), e Porto/Gondomar (53 doentes). 

Foram recrutados da população, em geral, 59 indivíduos saudáveis, para 

serem utilizados como controlos. Os controlos saudáveis foram recrutados da 

população em geral (amostra de conveniência constituída por familiares, amigos e 

funcionários das clínicas de diálise, residentes na região de Bragança e Porto), 

tendo sido considerados saudáveis pela sua história clínica e pessoal. As médias da 

idade (61,9±15,5 vs 62,3±13,9; n.s.) e IMC (24,9±2,3 vs 24,2±3,8; n.s.) do grupo de 

controlos saudáveis e dos doentes em HD são similares. 
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2. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos, neste estudo, doentes com idade entre os 18 e 80 anos, em 

programa regular de HD, há mais de 3 meses, e que não apresentavam 

intercorrências clínicas. Foram excluídos os doentes com os seguintes critérios: 

  com albumina sérica inferior a 2,6 g/dl;  

  com comorbilidades graves, tal como: neoplasia (que requer 

tratamento de quimioterapia e radioterapia), insuficiência cardíaca congestiva 

grave, angina de peito instável, infecção sistémica activa ou que esteve activa 

há menos de 3 meses (como tuberculose, infecções sistémicas por fungos e 

infecções intestinais), doença pulmonar crónica que necessite de oxigenação, 

cirrose e encefalopatias; 

 com doença inflamatória crónica grave (por exemplo, artrites, artroses 

e lesões músculo-articulares); 

 doentes que rejeitaram um transplante renal nos últimos seis meses, 

que foram transplantados, foram transferidos de unidade ou para diálise 

peritoneal e que faleceram, durante o período de recolha de dados, em que 

decorreu o estudo; 

 portadores de pace-makers; 

  com assimetrias significativas (por exemplo, amputações, hemiparesia 

unilateral, atrofia muscular, entre outras alterações regionais de tecido 

muscular esquelético), com doença vascular periférica grave e com limitações 

ortopédicas importantes (111); 

   com problemas de pele que sejam susceptíveis de modificar a 

condução eléctrica eléctrodo-pele (111); 
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 com função renal residual determinada pela taxa de filtração glomerular 

superior a 5,0 ml/min/1,73 m2; 

 doentes que não assinaram o consentimento informado. 

 

Os doentes excluídos estão descritos na tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os doentes tiveram intervenção nutricional com educação alimentar 

acerca da ingestão de líquidos, sódio, potássio e fósforo e prescrição de um plano 

alimentar individualizado de acordo com as suas necessidades nutricionais. 

 

 

 

 

Tabela 1. Doentes excluídos do estudo 
 

Causa de Exclusão  
 
 

Santa 
Maria da 
Feira 

Mirandela 
/Bragança 

Gondomar 
/Porto 

n n n 
Com idade superior a 80 anos 6 5 4 
Em HD há menos de 3 meses 3 3 1 
Com albumina inferior 2,6 ml/dl 2 1 2 
Com comorbilidades graves e/ou 
doença inflamatória crónica grave 

16 5 8 

Rejeição de transplante renal, nos 
últimos 6 meses, ou que foram 
transplantados durante a recolha de 
dados 

 
2 

 
1 

 
1 

Doentes que faleceram durante a 
recolha de dados 

1 3 2 

Doentes portadores de pace-makers 0 1 1 
Doentes amputados, com assimetrias 
significativas, com doença vascular 
periférica grave e/ou com limitações 
ortopédicas  

6 9 6 

Doentes que não assinaram o 
consentimento informado 

1 0 0 

Total n = 90 37 28 25 
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3. Ética 

O protocolo deste estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Fresenius 

Medical Care Portugal, em 29 de Janeiro de 2004 (vide anexo I), e foi obtido o 

consentimento informado de todos os doentes. 

 

4. Caracterização demográfica dos doentes em HD 

Procedeu-se a um levantamento de dados, através da recolha de registos do 

processo clínico e por entrevista directa aos doentes. Foram recolhidas as 

características sócio-demográficas (idade, sexo, estado civil, grau de escolaridade e 

actividade profissional), história clínica e patologias associadas. Foram também 

recolhidos os hábitos tabágicos e etílicos. 

 

5. Dados da diálise e do tratamento dialítico 

Os dados utilizados, referentes ao tratamento dialítico, foram: o tempo, desde o 

início da HD (anos), o tipo de HD, horas e frequência semanal do tratamento, tipo de 

acesso vascular, filtro de diálise, se o banho da diálise tem ou não glicose (9). A 

informação relacionada com a eficácia do tratamento, nomeadamente a dose de 

diálise (Kt/V) e a redução percentual da ureia (URR em %), reporta-se à média dos 3 

meses que antecederam a aplicação das técnicas de avaliação nutricional. 

Recomenda-se que a URR seja superior a 70% (dose mínima 65%), tendo sido 

calculada através da fórmula da tabela 2 (9, 112). 

Tabela 2. Cálculo da redução percentual da ureia (URR, %) 
 

URR (%) = 100  [1 – (ureiaf / ureiai)] 
 

Onde: ureiaf = ureia pós-diálise; ureiai = ureia pré-diálise 
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O Kt/V é um índice de eficiência de diálise (dose de diálise), que utiliza a 

clearance da ureia como marcador, e integra a duração do tratamento e volume de 

distribuição da ureia; deve ser superior a 1,4 (dose mínima 1,2) (9, 112), tendo sido 

calculado a partir da fórmula logarítmica de Daugirdas (1995) (113) (tabela 3). 

 

Como medida indirecta da ingestão proteica, foi determinada a taxa de 

catabolismo proteico normalizada (PNAn, expresso em g/kg/dia), que é válida em 

doentes sem edemas e no estado normocatabólico (113) (tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Cálculo da dose de diálise (Kt/V) 
 

Kt/V = -Ln (R  0,008  t) + [4  (3,5 x R)]  UF/Pf 
 

Onde: Ln = logaritmo natural;  
R = NUSpós- diálise/NUSpré-diálise  
(Onde NUS é o azoto ureico sérico (mg/dl) = ureia sérica (mg/dl)/2,14) ; 
 t= tempo de diálise em horas,  
UF= volume de ultrafiltração em litros  
Pf= peso pós-diálise em kg. 

Tabela 4. Cálculo da PNAn (g/kg/dia) 
Para o meio da semana: 

 
PNAn (g/kg/dia) = [Ua / [25,8+ ((1,15) / (Kt/V))] + [(56,4) / (Kt/V)]) + 0.168] / 

(V/0,58) 
 

Onde: Ua= concentração de ureia pré-diálise (mg/dl);   
V= volume, calculado através da formula de Watson e col.(113) (anexo II) 
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6. Análise do estado funcional e da qualidade de vida – SF-36, versão 2 

O estado funcional foi determinado de acordo com índice de Karnofsky - IK (do 

Inglês: Karnofsky Performance Scale Index) (vide anexo II) (114-117). 

A qualidade de vida foi definida pela OMS como: «a percepção do indivíduo da 

sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e 

em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e preocupações». Trata-se 

portanto, de uma noção que envolve muitos significados e diz respeito ao grau de 

satisfação do indivíduo nas várias vertentes da vida (39-43). A avaliação da qualidade 

de vida pode ser realizada por meio de vários instrumentos, tanto genéricos, como 

específicos. O Medical Outcomes Study Short Form 36-Item Health Survey (SF-36) 

tem sido o instrumento, de avaliação da qualidade de vida, mais utilizado nos 

doentes renais (118). É um instrumento validado, sensível às mudanças do tratamento 

e bem aceite pelos doentes em HD (38). 

Para avaliar a qualidade de vida foi aplicado um instrumento genérico de 

medição do estado de saúde MOS SF-36 (Medical Outcome Study Schort-Form 36 

(119)), versão 2, portuguesa. Esta escala foi sujeita, em Portugal, a validação cultural 

pelo Prof. Pedro Lopes Ferreira do Centro de Estudos e Investigação em Saúde de 

Coimbra que autorizou a utilização deste instrumento no âmbito deste trabalho de 

investigação (vide anexo III) (119-121). Este instrumento está validado para a 

população em diálise (42, 122, 123).  

O SF-36 composto por 36 itens avalia oito dimensões de estado de saúde: 

função física, desempenho físico, dor corporal, saúde geral, vitalidade, função 

social, desempenho emocional e saúde mental (120, 121). 

A escala correspondente à função física (ou capacidade física, saúde física), 

pretende medir, desde as limitações (para executar actividades físicas menores, 
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como tomar banho ou vestir-se), até às actividades mais exigentes, passando por 

actividades intermédias (como levantar ou carregar compras da mercearia, subir 

lanços de escadas, inclinar-se, ajoelhar-se, baixar-se ou mesmo andar uma 

determinada distância) (120, 121). 

As escalas de desempenho físico ou emocional medem a limitação em saúde, 

em termos do tipo e quantidade de trabalho executado. Inclui a limitação no tipo 

usual de tarefas executadas, a necessidade de redução da quantidade de trabalho e 

a dificuldade de realizar as tarefas (120, 121). 

As escalas de dor corporal representam, não só, a intensidade e o desconforto 

causado pela dor mas também a extensão da forma como interfere nas actividades 

usuais (120, 121). 

A escala de saúde geral pretende medir o conceito de percepção de saúde, 

incluindo, não só a saúde, mas também a resistência à doença e a aparência 

saudável (120, 121).  

A escala referente à vitalidade inclui níveis de energia e fadiga, permitindo 

avaliar melhor as diferenças de bem-estar (120, 121).  

A escala de função social avalia a qualidade e quantidade de actividades 

sociais, assim como o impacto dos problemas físicos e emocionais nas actividades 

sociais correspondentes (119-121). 

A escala de saúde mental inclui questões referentes a quatro das mais 

importantes dimensões de saúde mental. São elas a ansiedade, a depressão, a 

perda de controlo em termos comportamentais ou emocionais e o bem-estar 

psicológico (119-121). 

 Estas oitos escalas podem ser agrupadas em dois conceitos: componente 

física e componente mental (119-121). 
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As várias escalas contêm de 2 a 10 itens e são pontuadas através do método de 

Likert. Cada conceito possui um número de itens que graduam as respostas de 0-

100 pontos. A pontuação de 0 (zero) representa pouca saúde e a pontuação de 100 

boa saúde. Assim, a qualidade de vida inferior a 50 é não satisfatória, entre 50 a 75 

é satisfatória e superior a 75 muito satisfatória (119-121). 

 

7. Avaliação laboratorial 

A recolha de amostras de sangue, para avaliação analítica, foi realizada na 

diálise a meio da semana, na fase pré e pós-dialítica. Os doentes encontravam-se 

num estado pós-prandial. Todos os parâmetros analíticos foram avaliados na fase 

pré-diálise, com excepção da ureia que também foi avaliada após-diálise. Os 

parâmetros analíticos recolhidos foram: a albumina em g/dl (média de 3 meses; 

Alb), a creatinina em mg/dl (média de 3 meses), o colesterol total em mg/dl (última 

determinação; Col T), triglicerídeos em mg/dl (última determinação), o cálcio em 

mg/dl (média 3 meses, referente ao cálcio total corrigido), o fósforo em mg/dl (média 

3 meses), a paratormona (intacta) em pg/ml (determinação do último mês; iPTH), o 

potássio em mEq/l (média 3 meses), a hemoglobina em g/dl (média 3 meses; Hb), 

o hematócrito em % (média 3 meses; HTC), a proteína C reactiva em mg/dl 

(média 3 meses; PCR).   

A albumina plasmática foi doseada através da técnica de verde de bromocresol 

(intervalo de referência: 3,5 – 5,0 g/dl). A referência do laboratório de análises, para 

a PCR, foi de 0,1-3,0 mg/dl. Foi considerada presença de inflamação quando o valor 

de PCR foi superior a 0,6 mg/dl. 
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8. Avaliação por Antropometria Clássica (AC) 

Quando a composição corporal for analisada por este método, designou-se por 

antropometria clássica (AC). 

As medições foram efectuadas sempre pelo mesmo avaliador, no final das 

sessões de diálise. Sempre que o doente, no final do tratamento, estava acima ou 

abaixo do seu peso seco ou apresentava sinais e sintomas de alterações do seu 

estado hídrico (retenção hídrica ou desidratação), as avaliações antropométricas 

foram novamente repetidas na semana seguinte. 

Os dados antropométricos avaliados foram a estatura (E), o peso pré-diálise e 

pós-diálise, o diâmetro bicôndilo- umeral (ou a largura do cotovelo), o perímetro do 

braço (PB), e a espessura das pregas adiposas: prega cutânea tricipital (PCT), 

prega cutânea bicipital (PCB), prega cutânea supra ilíaca (PCSI) e prega cutânea 

subescapular (PCSE). Foram ainda recolhidos os registos das variações de peso do 

doente durante os últimos 6 meses que antecederam a presente avaliação. Com 

base na avaliação antropométrica clássica foram calculados os seguintes 

parâmetros: IMC, a %PR, a %PU, PMB, AMBc, MG, MNG e MM. 

Foi testada a fidedignidade das medidas antropométricas através do cálculo do 

erro técnico de medição intra-medidor (ETM). Para cada método foram obtidos 

dados de vinte indivíduos do estudo, escolhidos aleatoriamente. Cada um deles foi 

avaliado duas vezes consecutivas. Foi calculada a percentagem de erro técnico 

intra-medidor (%ETM) de acordo com a metodologia descrita por Ulijaszek e col. 

(124). Os valores de ETM foram considerados aceitáveis quando o ETM foi inferior a 

7,5% para as pregas cutâneas e inferior a 1,5 % para as outras medidas (124). Na 

tabela 5 estão descritos os resultados do cálculo ETM, assim como a classificação 

para avaliadores experientes (124). 
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Os resultados do erro técnico de medição intra-medidor (ETM) foram 

considerados aceitável para todas as medições. 

Para determinação da estatura, utilizou-se a técnica de medição directa. A 

medição foi realizada no final das sessões de hemodiálise, com o avaliado descalço 

e sem meias, com um estadiómetro analógico, com 200 cm e divisões em 

milímetros, com precisão de 0,1 cm (125).  

A avaliação dos pesos pré e pós-dialítico dos doentes, foi feita com a utilização 

de uma balança seca calibrada, de cadeira ou plataforma, com precisão de 0,1 kg. 

Os utentes foram avaliados com a roupa habitual e com o calçado. De forma a não 

interferir com o peso real do doente, o peso das peças de vestuário foi descontado. 

O peso seco (PS) «é o peso mais baixo tolerado pelo doente após o tratamento 

de hemodiálise». O doente está no seu peso seco quando não apresenta edemas 

periféricos detectáveis ou sinais de sobrecarga hídrica, não manifesta sintomas 

intra-dialíticos e apresenta uma pressão arterial normal (15, 126). Foi utilizado o PS 

registado no processo clínico. O peso usual (PU) foi obtido com base na história do 

peso do doente há cerca de 6 meses (84).  

Tabela 5. Resultados e classificação do ETM intra-medidor  

(n=20) 
 
Medição 

ETM (%) Classificação 

Peso (kg) 0,0 Aceitável 
Estatura (cm) 0,06 Aceitável 
Perímetro do Braço (cm) 0,28 Aceitável 
Diâmetro bicôndilo-umeral (mm) 0,17 Aceitável 
Pregas Cutâneas 
PCT (mm) 0,56 Aceitável 
PCB (mm) 1,24 Aceitável 
PCSE (mm) 0,91 Aceitável 
PCSI (mm) 1,04 Aceitável 
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O peso de referência (PR) é o peso entendido como o peso médio ao qual 

está associado menor risco de doença, menor risco de mortalidade e menor 

morbilidade (73). O PR foi determinado com base nas tabelas (vide anexo II e tabelas 

1 a 6), e corresponde ao peso do percentil 50, de acordo com a altura, sexo e 

tamanho do osso dos doentes (9, 84). O tamanho do osso foi determinado, de acordo 

com a metodologia de Frisancho, com base no diâmetro bicôndilo-umeral, altura e 

idade do indivíduo (vide anexo III) (83, 84). 

Os levantamentos mais citados na literatura, para estudar a antropometria dos 

doentes, são os resultados dos estudos realizados nos Estados Unidos da América: 

Primeira Pesquisa Nacional sobre Saúde, (National Health Examination Survey- 

NHANES) e NHANES I: 1971-1974; NHANES II 1976-1980; NHANES III: 1988-1994. 

As recomendações europeias e americanas de nutrição aconselham a utilização 

destas tabelas na avaliação dos doentes em HD (vide anexo III) (9, 15, 84). O trabalho 

mais recente (NHANES III) indicou que a média do peso dos americanos aumentou 

7% em relação ao NHANES II. Com este argumento, as NKF-K/DOQIs de nutrição 

(2000) recomendam a utilização dos dados do NHANES II como referência para 

doentes renais (9, 84). 

As NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) preconizam que o peso dos doentes seja 

mantido acima do peso de referência, devido à susceptibilidade de perda de peso 

por parte desta população. Assim, os doentes com menos de 90 % do PR são 

considerados com desnutrição (entre 85,1% e 90% - desnutrição leve e entre 70,1% 

e 85% - desnutrição média a moderada). Com menos de 70 % do PR, são 

considerados com desnutrição grave. Doentes que apresentam entre 115% e 130% 

do PR apresentam obesidade leve, e com mais de 150% do PR apresentam 
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obesidade severa ou mórbida. Recomenda-se que o peso dos doentes em HD seja 

mantido entre 90 % e 115% do peso de referência (9, 84). 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado através da fórmula da tabela 

abaixo. 

 

 

As recomendações americanas e europeias preconizam que nos doentes, em 

HD, o IMC seja mantido acima de 23 kg/m2, ou seja acima do percentil 50 para 

indivíduos saudáveis (dados do NHANES II). Assim, o IMC deve ser mantido acima 

de 23,6 kg/m2 para o homem e acima de 24,0 kg/m2 para a mulher (2, 9, 15).  

A OMS descreve o baixo peso ou magreza em três graus (Grau 1 - magreza 

média: IMC 17,0 a 18,4 kg/m2; Grau 2 - magreza moderada: IMC 16 a 16,99 kg/m2; e 

Grau 3 - magreza grave: IMC ≤ 16 kg/m2) (127, 128).  

A MAG (Malnutrition Advisory Group) recomenda que os indivíduos adultos 

devam ter o IMC acima de 20,0 kg/m2, a fim de prevenir a desnutrição. Indivíduos 

com IMC entre 18,5 e 20 kg/m2 apresentam possível risco de desnutrição e com IMC 

inferior a 18,5 kg/m2 têm um risco elevado de desnutrição proteico-energética. O 

ponto corte para o diagnóstico da desnutrição proteico-energética, segundo a OMS e 

a MAG, é IMC inferior a 18,5 kg/m2 (127, 128). 

 

 

 

 

Tabela 6. Cálculo do IMC 

IMC (kg/m2) = PS/ Estatura (m) 2 
 

Onde: PS – Peso seco ou actual sem edema em kg; Estatura em m 



38  

 
Rosária Rodrigues 
 
 
 

A classificação da obesidade, em função do IMC, segundo a OMS, é a 

representada na tabela 7 (129-133).  

 

 

 

 

 

Para a medição das pregas foi utilizado um compasso de pregas cutâneas, 

também denominado lipocalibrador, adipómetro ou plicómetro. Neste estudo, 

utilizou-se o aparelho Inglês Harpenden (John Bull - British indicators LTD, Made in 

England). Este compasso exerce uma pressão constante de 10 g/mm2, tem uma 

superfície de contacto com a pele de 90mm2 e uma precisão de 0,1 mm. O aparelho 

em causa foi submetido a uma aferição especializada antes de iniciar a recolha de 

dados, de modo a garantir maior precisão na obtenção das medidas.  

As medições foram executadas pelo mesmo examinador, para evitar a 

variabilidade entre avaliadores. Estas foram efectuadas após a HD (quando o doente 

se encontrava no peso seco), no braço contrário ao do acesso vascular, uma vez 

que a hidratação e o turgor da pele podem afectar a determinação. No caso em que 

os avaliados possuíam FAV em ambos os braços, foi feita a avaliação no braço 

contrário à FAV funcionante, ou no caso de o avaliado possuir FAV em ambos os 

braços não funcionantes, optou-se sempre pelo braço não dominante (84). Devido à 

variabilidade das medidas das pregas cutâneas, foram executadas três medidas 

para cada prega (83, 84). Sempre que a diferença entre a maior e a menor medida 

encontrada foi superior a 5% ou 4 mm, foi repetida a medição. A medida utilizada foi 

a média das três medições (84).  

Tabela 7. Classificação do peso com base no IMC (OMS, 2000) 
< 18,5 Baixo peso 

18,5 – 24,9 Normal 
 25,0 Excesso de peso 

25 – 29,9 Pré-obesidade 
30 – 34,9 Obesidade de Classe I 
35 – 39,9 Obesidade de Classe II 

 40 Obesidade de Classe III 
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O PB foi também medido no final da hemodiálise. O resultado foi expresso em 

centímetros (cm), com uma precisão até aos 0,1 cm. Foi calculado o PMB, a AMBc e 

a percentagem de adequação do PMB e da AMBc (%PMB e %AMBc). O PMB 

representa o perímetro do círculo interno da massa muscular, circundante de um 

pequeno núcleo ósseo central. A AMBc corresponde à área muscular sem osso (9, 

83). Foi calculada a densidade corporal de acordo com o método de Durnin e 

Womersley (134). A MG foi calculada através da equação de Siri (83, 84, 135, 136). A MNG 

corresponde à subtracção da MG ao peso seco do doente. A MM foi calculada a 

partir da AMBc de acordo com a equação de Heymsfield e col. (83, 84). O 

procedimento utilizado e os cálculos destes parâmetros foram os recomendados 

pelas NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) (vide anexo IV) (9). Foram considerados 

desnutridos os doentes com %PMB ou %AMBc inferiores a 90% e com desnutrição 

grave, quando %PMB ou %AMBc são inferiores a 70% (78, 79, 92). 

 

9. Análise por Impedância bioeléctrica (BIA) 

A análise por BIA foi efectuada com a utilização de um aparelho da marca 

AKERN, modelo BIA 101, com uma corrente de 800 A e uma frequência de 50 kHz. 

Este aparelho é composto por um monitor, onde se efectuam as leituras da R e Xc, e 

quatro eléctrodos (técnica tetrapolar). 

Antes de se efectuarem as medições, foi verificada a calibração do aparelho e 

dos eléctrodos segundo as recomendações do fabricante. 

A BIA foi aplicada na sessão de diálise, do meio da semana, pelo mesmo 

avaliador, na sala de diálise, antes e depois do tratamento dialítico (cerca de 20 a 30 

minutos após o tratamento). Na avaliação executada antes do tratamento dialítico, o 

doente permaneceu pelo menos 5 minutos deitado, em total repouso antes da 
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execução da medição. Foram seguidas as indicações do produtor (85, 94, 96, 111). A 

posição anatómica do doente e colocação dos eléctrodos, no lado contrário ao 

acesso vascular, foi tal como descrito por Kushner (85, 87, 94, 96, 111, 137). Foi disposto um 

par de eléctrodo na superfície dorsal interna do punho e na superfície dorsal externa 

do terceiro metacarpo. Um segundo par de eléctrodos foi colocado na superfície 

anterior da proeminência do tornozelo e na superfície dorsal do terceiro metacarpo. 

Pediu-se aos doentes que não ingerissem alimentos e líquidos durante o tratamento 

dialítico. Além disso, todos os doentes referiram não terem realizado exercício físico 

nem ingerido bebidas alcoólicas, pelo menos, 8 horas antes da diálise (96). Foram 

retirados todos os objectos metálicos em contacto com a superfície do corpo, como 

relógios, anéis e pulseiras. Sempre que os doentes apresentaram hipotensões e 

temperatura corporal superior a 37º, o exame foi repetido. As mulheres foram 

avaliadas fora da sua fase menstrual (111). Por indicação do fabricante, não foram 

avaliados doentes com pace-makers e implantes electrónicos, uma vez que estes 

aparelhos podem introduzir erros na medição. Além disso, foram afastados do local 

da realização da técnica outros aparelhos eléctricos, como o desfibrilador e os 

telemóveis.  

A análise por BIA foi realizada com base nas leituras de R, Xc e nos dados 

individuais dos doentes (idade, sexo, altura, PS, peso pré e após a hemodiálise), 

tratados posteriormente pelo software Bodygram S.r.I. Bioresearch ® - AKERN, 

versão 1.2.1.. Os resultados da BIA foram expressos em: ACT (em litros e %), AEC 

(em litros e %), AIC (em litros e %), razão Na/K, AF em graus º, MC (em kg e %), 

MNG (em kg e %), MG (em kg e %), MM (em kg e %) e BCMI em kg/m2. A análise 

vectorial foi realizada de acordo com o descrito por Piccoli e col. (1994) (23, 24, 138). Os 

dados foram tratados no BIVA Software 2002. Utilizando a distribuição normal do 
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R/H e Xc/H foram calculadas a média dos vectores de impedância, com intervalos de 

confiança de 95% de diferentes grupos e representadas por uma linha com 95% da 

elipse de confiança no gráfico da média R/Xc. Foram utilizadas populações de 

referência de doentes em HD descritas por António Piccoli, constituídas por doentes 

italianos, caucasianos, com uma média de idades de cerca de 60 anos. A população 

de referência estável (n=1116) foi constituída por doentes que não apresentavam 

sintomas e portanto estavam no peso seco no fim da HD (sem sintomas nos últimos 

3 meses). A população de referência instável (n=251) foi constituída por doentes 

com episódios de hipotensão ou com a pressão sanguínea sistólica abaixo de 90 

mmHg em 30% ou mais das sessões realizadas nos últimos 3 meses (23).    

 

10. Avaliação Subjectiva Global (SGA) 

A SGA é um método de avaliação simples, subjectivo, que se baseia na 

experiência do avaliador para fazer uma avaliação global do estado nutricional de 

forma padronizada.   

Foi utilizada a escala de 7 pontos (NECOSAD) uma vez que tem maior 

sensibilidade. Esta escala tem sido utilizada nos grandes estudos epidemiológicos, 

tal como o estudo CANUSA, e é a recomendada pelas directrizes de nutrição 

europeias e americanas, como um instrumento válido de avaliação da desnutrição 

proteico-energética nos doentes em HD (9, 15, 139, 140). Foi utilizada pela primeira vez, 

nesta população, por R. Visser e col. (que autorizou a utilização deste instrumento 

no nosso estudo) e Jones e col. (9, 15, 139) (vide anexo V). Para aplicação desta 

técnica, foi ainda utilizado o protocolo da Baxter (141). 

A SGA é composta por dois componentes: a história clínica e o exame físico. 

Com a anamnese do doente, obtém-se a história clínica completa, na qual foram 
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avaliados 5 parâmetros: variação ponderal (perda de peso nas últimas 2 semanas 

e nos últimos 6 meses), avaliação e alteração da ingestão alimentar (em relação 

ao padrão usual da ingestão do doente, comparação com as suas recomendações 

nutricionais individuais e mudanças recentes na qualidade e quantidade de 

alimentos ingeridos), e presença de sintomas gastrointestinais (anorexia, diarreia, 

náuseas e vómitos). Foram ainda avaliadas as mudanças da capacidade funcional 

e as comorbilidades associadas. 

Na variação ponderal, foi estabelecido a pontuação final com base nos seguintes 

elementos: cotação 7, quando não se verificou perda de peso; cotação 6, quando a 

perda de peso foi inferior a 5%; cotação 5, quando a perda de peso, em 6 meses, foi 

superior a 5 %, verificando-se, porém, um aumento do peso nas últimas duas 

semanas; cotação 3, quando se verificou um declínio rápido da perda de peso, 

superior a 5%, sem recuperação evidente; cotação 2, quando se verificou em 6 

meses uma perda rápida de peso superior a 10 %, porém com recuperação do peso 

nas últimas 2 semanas; cotação 1, quando a perda de peso foi superior a 10%, 

rápida e contínua, nomeadamente no mês anterior, e sem sinais de recuperação.  

Quando o doente apresentou uma ingestão de dieta sólida convencional (dieta 

óptima, de acordo com as recomendação), e sem mudanças recentes na quantidade 

e qualidade das refeições, foi classificado com a cotação 7. A cotação 6 foi atribuída 

aos doentes com ingestão de dieta sólida abaixo das suas recomendações. As 

restantes cotações foram estabelecidas, tendo em conta a mudança ou não da 

ingestão alimentar, e a gravidade e duração da mudança. O doente foi classificado 

como mais próximo da desnutrição grave em relação à severidade da redução da 

ingestão alimentar (dieta líquida, dieta líquida hipoenergética, jejum), ou quanto mais 

longa foi a duração do declínio da ingestão (significativa e superior a duas 
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semanas). Foram classificados com a cotação 1 os doentes com redução muito 

grande na ingestão e em declínio, doentes em jejum ou com ingestão muito pequena 

de líquidos hipocalóricos. 

Na avaliação dos sintomas gastrointestinais, as pontuações foram estabelecidos 

com base na frequência e duração de sinais e sintomas como anorexia, diarreia, 

náuseas e vómitos, que prejudicam a ingestão de alimentos, a absorção de 

nutrientes ou aumento das perdas de nutrientes. Assim, foi considerada a cotação 7 

para doentes com boa ingestão alimentar, apetite conservado e ausência de 

sintomas gastrointestinais. A cotação 1 foi atribuída a doentes com anorexia grave e 

outros sintomas persistentes diários por mais de duas semanas.  

Na avaliação da capacidade funcional, foi avaliada a dificuldade do doente em 

exercer actividades normais da vida diária (por exemplo, a autonomia na preparação 

e ingestão de alimentos) e perda de função funcional devido a perdas recentes de 

massa muscular. Não foram consideradas causas de incapacidade que não estavam 

relacionadas com evidências de desnutrição como, por exemplo, um diabético a 

quem um dedo foi amputado.  

Foi avaliada a presença de doenças associadas (diabetes mellitus, insuficiência 

cardíaca congestiva, neoplasias, hipertensão arterial grave e infecção), o tempo de 

diálise e a idade avançada. Todos estes factores são importantes para avaliar o 

stresse metabólico e as necessidades nutricionais dos doentes. A partir destas 

cotações, foi estabelecido a pontuação final da história clínica.   

O exame físico foi realizado de forma sumária, segundo o protocolo publicado 

pela Baxter (141), utilizando a palpação e a visualização, de forma a avaliar a perda 

de gordura subcutânea e perda de massa muscular. Foi ainda avaliada a presença 

de edema ou ascite relacionada com a desnutrição. Uma vez que o volume de 
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líquidos extracelular é controlado pela ultrafiltração durante a HD, é difícil avaliar se 

a presença destes sintomas se relaciona ou não com a desnutrição. Foi estabelecido 

a cotação com base na avaliação subjectiva de perda de tecido adiposo, na massa 

muscular e na presença de edema relacionado com a desnutrição. 

A pontuação final foi estabelecida, tendo em conta que 60% devem valorizar a 

história clínica e 40%, o exame físico. Com base na pontuação final da SGA, foi 

assim classificado o estado nutricional dos doentes: pontuação entre 6 ou 7 - estado 

nutricional adequado, pontuação entre 3 e 5 - desnutrição leve ou moderada e 

pontuação entre 1 e 2 - desnutrição grave (9, 15, 139, 140). 

Assim, a amostra foi subdividida em quatro grupos: doentes com desnutrição do 

tipo 1, doentes com desnutrição do tipo 2, doentes com inflamação e doentes com 

estado nutricional adequado. Tal como descrito por Steiber e col., colocou-se a 

hipótese dos doentes desnutridos pela SGA (SGA 3-5), mas com albumina dentro da 

normalidade (albumina superior ou igual a 3,8 mg/dl), serem classificados com 

desnutrição pura, desnutrição do tipo 1 (sem inflamação). Da mesma forma, doentes 

classificados com estado nutricional preservado pela SGA (SGA 6-7), e que 

apresentavam hipoalbuminémia (albumina inferior a 3,8 mg/dl), terem apenas 

inflamação, sem alteração do estado nutricional. Estariam desnutridos com 

inflamação (desnutrição do tipo 2 ou com a síndrome MIA) os doentes desnutridos 

pela SGA (SGA 3-5) e com hipoalbuminémia (albumina inferior a 3,8 mg/dl) (14).  
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11. Dinamometria da mão (HGS) 

A HGS foi avaliada, utilizando um dinamómetro portátil Jamar Hydraulic Hand 

Dynamometer, segundo a técnica de Hillman (34). As medições foram repetidas três 

vezes consecutivas, com pausa de cinco segundos. O resultado final foi o 

correspondente à melhor das medições expressas em quilograma-força (kgf) (142). 

 

12. Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi efectuada com o SPSS 14,0 ® para Windows 

(Statistical Package for Social Sciences, SPSS, Inc. Chicago).  

A verificação da normalidade da distribuição das variáveis cardinais foi calculada 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Apenas a MM em kg, determinada pela 

BIA não seguiu uma distribuição normal. 

A análise estatística descritiva consistiu no cálculo da média (m), do desvio 

padrão (dp) para variáveis cardinais. Para variáveis nominais e ordinais calculou-se 

a frequência absoluta e relativa (n; %).  

Para a comparação de pares de grupos foi utilizado o teste t-Student, para 

amostras independentes, quando havia distribuição normal, e o teste Mann-Whitney 

(teste não paramétrico para amostras independentes), quando a distribuição não era 

normal, e para variáveis ordinais. Para comparação de duas medicações da mesma 

variável, foi utilizado o teste t-Student, para amostras emparelhadas, quando havia 

distribuição normal, e o teste de Wilcoxon, quando a distribuição não era normal ou 

para variáveis ordinais. Para verificar a independência entre pares de variáveis 

nominais foi utilizado o teste qui-quadrado. Para comparação de grupos da análise 

vectorial foi calculado o teste t-student Hotelling´s T2. 
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Quando comparados três ou mais grupos, utilizou-se a análise de variância 

univariada (ANOVA). Quando a diferença entre as médias foi significativa, utilizou-se 

o teste de Bonferroni, para verificar quais os grupos que diferem entre si.  

O grau de associação linear entre as variáveis foi quantificado através do 

coeficiente de correlação de Pearson (r) para variáveis com distribuição normal 

(paramétricas), e o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) para variáveis com 

distribuição não normal (não paramétricas).  

O grau de associação entre pares de variáveis foi quantificado através dos 

coeficientes de correlação e considerou-se (143):  

 correlação muito forte quando |r| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,9; 1] 

 correlação forte quando |r| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,75; 0,9[ 

 correlação moderada quando |r| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,5; 0,75[ 

 correlação fraca quando |r| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,25; 0,5[ 

 correlação muito fraca quando |r| ou |ρ| pertence ao intervalo [0,0; 0,25[ 

Rejeitou-se a hipótese nula quando o nível de significância crítico era inferior a 

0,05. Para valores do nível de significância superiores a 0,05 optou-se por 

apresentar “n.s.” (não significativo) em vez do seu valor real, para facilitar a leitura 

dos resultados.  

A concordância entre a BIA e AC, na avaliação da composição corporal, foi 

estudada através do método de Bland e Altman, elaborado no programa Analyse-it 

para Microsoft Excel v.2.11 (144). 

Para avaliar o valor de parâmetros bioquímicos, antropométricos e da análise 

por BIA, como ferramentas de rasteio de desnutrição, calculou-se a sensibilidade, 

especificidade, utilizando a SGA como referência. Para estudar a concordância de 

cada um dos métodos com a SGA, calculou-se a percentagem de concordância, o 
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valor de kappa de Cohen e os respectivos intervalos de confiança a 95%. Foram 

propostos pontos de corte para estes parâmetros com base nas curvas ROC AUCs, 

calculadas a partir da especificidade, sensibilidade, utilizando a SGA como método 

de referência. O ponto corte de risco nutricional é definido pelo ponto de maior 

sensibilidade – (1 - especificidade) da curva ROC, ou seja o ponto com maior 

sensibilidade e menor 1 - especificidade.  

Para prever uma variável nominal dicotómica utilizou-se uma regressão logística 

pelo método de Backward Stepwise (Likelihood Ratio). 
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RESULTADOS 

1. Caracterização da amostra 

1.1. Características sócio-demográficas 

A amostra seleccionada, para este estudo, foi constituída por 301 doentes 

clinicamente estáveis, com insuficiência renal crónica, em programa regular de 

hemodiálise. Os doentes foram maioritariamente do sexo masculino (n=185; 

61,5%), e todos de origem caucasiana. As características sócio-demográficas da 

amostra encontram-se descritas na tabela 8.  

A média de idades verificada foi de 62,3±13,9 anos, sendo a mediana de 65 

anos, num intervalo de idades dos 18 aos 80 anos. Dos doentes em estudo, 51,8% 

(n=156) apresentavam idade superior a 65 anos e 23,3% (n=70) apresentavam 

idade superior a 75 anos. A idade média das mulheres foi superior à dos homens 

(64,7±13,1 anos; mediana=68 anos; vs 60,8±14,2; mediana=64 anos; p<0,05). No 

entanto, quando distribuída a amostra por faixas etárias e por sexo, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os sexos, apesar de uma maior 

percentagem de mulheres (56,9%) ter apresentado idade superior a 65 anos.  

Ao analisar-se o grau de escolaridade, verificou-se que a maioria dos doentes 

tinha uma escolaridade igual ou inferior ao ensino básico, constatando-se que a 

escolaridade das mulheres foi inferior à dos homens. É de salientar que 33,6% 

(n=101) dos doentes eram analfabetos. 

Relativamente à actividade profissional, pôde constatar-se que apenas 20,6% 

(n=62) dos doentes mantinham actividade profissional activa, na sua maioria do sexo 

masculino (24,3%), estando a maioria dos doentes reformados (77%). No que diz 

respeito ao estado civil dos doentes, 73,1% dos doentes eram casados. 
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Tabela 8. Caracterização sócio-demográfica, da amostra total e separada por sexos 
 Total 

(n=301) 

Homem 

(n=185) 

Mulher 

(n=116) 

 
p 

Faixas etárias (anos) 
 [18; 25[ 

 [25; 35[ 

 [35; 45[ 

 [45; 55[ 

 [55; 65[ 

 ≥ 65 

n (%) 

1 (0,3) 

10 (3,3) 

32 (10,6) 

39 (13,0) 

63 (20,9)  

156 (51,8) 

n (%) 

1 (0,5) 

7 (3,8) 

23 (12,4) 

27 (14,6) 

37 (20,0) 

90 (48,6) 

n (%) 

0 (0) 

3 (2,6)  

9 (7,8) 

12 (10,3) 

26 (22,4) 

66 (56,9) 

 

 

 

n.s. 

Grau de escolaridade 
Analfabeto 

Frequentou o 4.º ano 

4.ª ano completo 

6.º ano completo 

9.º ano de escolaridade 

12.º ano de escolaridade 
Frequentou/completou o ensino superior 

n (%) 

101 (33,6) 

 27 (9) 

 93 (30,9) 

 51 (16,9) 

 17 (5,6) 

  8 (2,7) 

  4 (1,3) 

  n (%) 

50 (27) 

 13 (7) 

 60 (32,4) 

 39 (21,1) 

 15 (8,1)  

  5 (2,7) 

  3 (1,6) 

  n (%) 

51 (44) 

 14 (12,1) 

 33 (28,4) 

 12 (10,3) 

  2 (1,7)  

  3 (2,6) 

  1 (0,9) 

 

 

 

<0,01 

Actividade profissional 
Desempregado 

Activo 

Reformado 

n (%) 

  7 (2,3) 

 62 (20,6) 

232 (77) 

n (%) 

  5 (2,7) 

 45 (24,3) 

135 (73,0) 

n (%) 

2 (1,7) 

17 (14,7) 

97 (83,6) 

 

 

<0,05 

Estado civil 
Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

n (%) 

 37 (12,3) 

220 (73,1) 

 10 (3,3) 

 34 (11,3) 

  n (%) 

24 (12,3) 

139 (73,1) 

  7 (3,3) 

 15 (11,3) 

  n (%) 

13 (11,2) 

 81 (69,8) 

  3 (2,6) 

 19 (16,4) 

 

 

n.s. 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação por sexos  
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1.2. Etiologia da doença renal e comorbilidades 

A principal etiologia da doença renal crónica, nesta amostra, foi a nefropatia 

diabética, observada em 67 doentes (22,3%). As restantes etiologias da doença 

renal estão descritas na tabela 9. É de notar que uma percentagem considerável de 

doentes apresentou etiologia desconhecida (18,6%). 

 

Verificou-se que 4,7% dos doentes apresentavam hábitos tabágicos e 29,2% 

referiram ter um consumo habitual de bebidas alcoólicas. Do total de doentes, 

25,9% (n=78; 45 homens e 33 mulheres) eram diabéticos e 24,9% (n=75) tinham 

história de hipertensão arterial.  

 

1.3. Resultados da análise do estado funcional e da qualidade 

de vida (SF-36) 

Relativamente ao estado funcional, de acordo com o índice de Karnofsky (IK) 

(114-117), 64,1% (n=193) dos doentes avaliados apresentaram o IK ≥ 80 (eram 

capazes de manter a actividade normal diária e actividade profissional, e ainda 

Tabela 9. Etiologia da doença renal (n=301) 
 n % 

Nefropatia diabética 67 22,3 
Desconhecida 56 18,6 
Nefropatia por doenças vasculares renais 31 10,3 
Nefropatia hipertensiva 29 9,6 
Outras causas 27 8,9 
Nefropatia infecciosa ou urológica 24 8,0 
Glomerulonefrite 18 6,0 
Rejeição de transplante renal 15 5,0 
Doença renal poliquística autossómica dominante (DRPAD)  14 4,7 
Litíase renal 13 4,3 
Nefropatia medicamentosa ou tóxica 4 1,3 
Nefropatia por necrose tubular 3 1,0 
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serem independentes). Apenas 4% dos doentes apresentaram o IK = 40 (eram 

incapacitados, com um elevado grau de dependência de cuidados especiais). O 

estado funcional dos homens tendeu a ser mais elevado do que o das mulheres. 

Assim, constatou-se que 70,2% (n=130) dos homens e 54,3% (n=60) das mulheres 

apresentavam um IK ≥ 80.  

Na tabela 10, encontram-se descritos os resultados da análise da qualidade de 

vida nos doentes em HD, avaliada através do questionário SF-36 e a sua 

comparação por sexos. 

 

Na amostra em estudo, tanto a média da componente física, como a mental foi 

considerada não satisfatória (68,2% dos doentes com pontuação total da 

componente física inferior a 50 e 75,5% dos doentes com pontuação total da 

componente mental inferior a 50). De uma maneira geral, o sexo masculino 

apresentou melhor qualidade de vida do que o sexo feminino, excepto na função 

social em que não se verificou existirem diferença significativas entre sexos. 

Tabela 10. Resultados da avaliação da qualidade de vida (SF-36), da amostra total 
e separada por sexos 

 Total 

(n=301) 

m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

Componente Física – total 41,7±11,4 44,2±11,0 36,3±10,2 <0,001 

Função Física 

Desempenho físico 

Dor corporal 

Saúde geral 

38,9±13,2 

37,8±14,6 

46,6±13,4 

37,0±11,2 

41,6±12,3 

40,3±14,6 

48,9±12,4 

40,1±11,3 

33,0±13,4 

32,5±13,7 

41,5±14,2 

30,6±8,0 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,001 

Componente Mental – total 40,3±13,2 42,6±13,3 35,4±11,9 <0,01 

Desempenho emocional 

Saúde mental 

Vitalidade  

Função social 

36,4±18,0 

39,1±12,4 

46,1±12,8 

46,4±50,7 

40,0±17,4 

41,1±12,0 

49,3±11,6 

49,6±60,7 

28,8±17,0 

35,0±12,5´ 

39,4±12,6 

39,5±12,6 

<0,01 

<0,01 

<0,001 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 



52  

 
Rosária Rodrigues 
 
 
 

O estado funcional, de acordo com IK, correlaciona-se, de forma fraca, com a 

componente física (r= 0,42; p<0,001) e de forma muito fraca com a componente 

mental ( r= 0,20; p<0,05) do SF-36. 

 A idade correlacionou-se negativamente, de forma fraca, com a componente 

física (r= -0,28; p<0,001) e mental (r= -0,29; p<0,001),  do SF-36  , e ainda, com o IK 

(r= -0,34; p<0,001). 

Não foram encontradas correlações entre as componentes do SF-36 e do IK 

com o tempo de HD, a dose de diálise e a PNAn.  

O grau de escolaridade correlaciona-se, de forma fraca, com a componente 

física (ρ= 0,35; p<0,001) e com a componente mental (ρ= 0,34; p<0,001), do SF-36, 

e ainda, com o IK (ρ= 0,24; p<0,001). 

O IK correlacionou-se com a albumina (r= 0,26; p<0,001), a creatinina (r= 0,13; 

p<0,001), a hemoglobina (r= 0,29; p<0,001) e o hematócrito (r= 0,20; p<0,001).  
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1.4. Parâmetros do tratamento dialítico e PNAn   

Nas tabelas 11 e 12 apresentam-se os parâmetros da diálise, eficácia do 

tratamento dialítico e PNAn, da amostra total e separada por sexos. 

 

 

Da amostra em estudo, 83,4 % (n=251) dos doentes encontravam-se em HD, há 

mais de 1 ano, e 11,3% (n=34) há mais de 10 anos. Registou-se um tempo mínimo 

0,26 anos (3,12 meses) e um máximo de 24,4 anos, sendo a mediana de 3,26 anos.  

Tabela 11. Parâmetros da diálise e PNAn, da amostra total e separada por sexos 
 Total 

(n=301) 

Homem 

(n=185) 

Mulher 

(n=116) 

 

 

 m±dp m±dp m±dp p 

Tempo de HD (anos) 4,8±4,5 4,9±4,8 4,5±4,0 n.s. 

Duração /semana (horas)  11,5±1,1 11,5±1,0 11,6±1,2 n.s. 

Eficácia de diálise 
- URR (%) 

-Kt/V 

 
75,1±6,6 

1,5±0,3 

 
73,8±5,2 

1,5±0,3 

 

77,1±5,6 

1,6±0,3 

 
<0,05 

<0,05 

PNAn 1,1±0,15 1,1±0,1 1,1±0,1 n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 

Tabela 12. Outros parâmetros da diálise, da amostra total e separada por sexos 
 Total 

(n=301) 

n (%) 

Homem 

(n=185) 
n (%) 

Mulher 

(n=116) 
n (%) 

 

 

p 

Tipo de Hemodiálise 
- HDAF 

-HDc 

 

217 (72,1) 

84 (27,9) 

 

138 (74,6) 

47 (25,4,8) 

 

79 (68,1) 

37 (31,9) 

 

 

n.s. 

Nº de dias/semana 
- 3 dias 

- 4 dias 

n (%) 
287 (95,3) 

14 (4,6) 

n (%) 
180 (97,4) 

5 (2,6) 

n (%) 
107 (92,2) 

9 (7,8) 

 

 

n.s. 

Tipo de Acesso Vascular 
- FAV 

-CVC  

n (%) 

266 (88,4) 

35 (11,6) 

n (%) 

168 (90,8) 

17 (9,2) 

n (%) 

98 (84,5) 

18 (15,5) 

 

 

n.s 

HDAF hemodiálise de alto fluxo; HDc – Hemodiálise convencional; FAV fístula arterio-venosa; CVC  – cateter venoso central    

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação por sexos  
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A maioria dos doentes realizava HDAF (72,1%), 3 vezes por semana (95,3%), 

por FAV (88,4%). Faziam uma média de 11,5±1,1 horas de hemodiálise por semana, 

um mínimo de 9 horas e um máximo de 16 horas. Todos os doentes faziam HD com 

um dialisador ou filtro de polissulfona e com glicose no dialisado.  

Os valores obtidos de Kt/V variaram entre 1,0 e 2,7. Foram encontrados 7,3% 

(n=22) com valores inferiores a 1,2; 5,7% dos doentes (n=17) com valor igual a 1,2; 

10,9% dos doentes (n=33) com valor igual a 1,3 e os restantes doentes (76,1%) com 

valores superiores a 1,4. O valor de URR mínimo registado foi de 61% e o máximo 

de 89% Foram encontrados 4,7% dos doentes (n=14) com URR inferior a 65% e 

82,4% dos doentes (n=248) com valores de URR superiores a 70%.  

A taxa de catabolismo proteico normalizada PNAn, marcador indirecto de 

ingestão proteica, variou entre 0,9 g/kg/dia a 1,7 g/kg/dia, apresentando valores 

muito similares entre os sexos e a totalidade da amostra. Apenas 16,6% dos 

doentes (n=50) apresentaram valores de PNAn inferiores a 1 g/kg/dia e 47,8% 

(n=144) dos doentes apresentaram valores superiores ou iguais a 1,2 g/kg/dia.  

Quando comparado, quanto ao sexo, os parâmetros da diálise e as 

características gerais da amostra, verificou-se não existirem diferenças significativas 

entre os sexos, excepto na eficácia de diálise, constatando-se que o sexo feminino 

apresentou valores superiores de Kt/V e %URR. 
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 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

1.5. Características da avaliação laboratorial 

Na tabela 13, pode-se observar os resultados analíticos da amostra e a sua 

comparação por sexos. 

 

A albumina variou entre 2,9 a 4,7 g/dl, a creatinina entre 2,6 a 18,4 mg/dl, o 

colesterol total entre 60 a 316 mg/dl, os triglicerídeos entre 32 e 784 mg/dl, a PCR 

entre 0,3 a 11 mg/dl, o potássio entre 3,4 a 6,8 mEq/l, o fósforo entre 1,3 a 11,2 

mg/dl, o cálcio entre 7,2 e 11,5 mg/dl e a paratormona (intacta) entre 15,5 a 1784,6 

pg/ml. Foram encontrados 103 doentes (34,2%) com PCR superior a 0,6 mg/dl (com 

presença de inflamação). 

Quando se compararam as características analíticas, quanto ao sexo, verificou-

se que o sexo masculino apresentou valores significativamente mais elevados de 

creatinina, e o sexo feminino apresentou valores significativamente mais elevados 

Tabela 13. Resultados da avaliação laboratorial, da amostra total e separada por 
sexos 

 Total 

(n=301) 

m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

Albumina (g/dl) 

Creatinina (mg/dl) 

Colesterol Total (mg/dl) 

Triglicerídeos (mg/dl)  

PCR (mg/dl) 

3,9±0,3 

9,0±2,8 

153,8±36,8 

164,8±103,8 

0,9±1,7 

3,9±0,3 

9,5±2,8 

149,1±39,8 

165,8±105,6 

0,9±1,0 

3,9±0,3 

8,4±2,4 

161,3±30,0 

163,1±101,4 

1,0±1,5 

n.s. 

<0,001 

<0,01 

n.s. 

n.s. 

Potássio (mEq/l) 

Fósforo (mg/dl) 

Cálcio (mg/dl) 

Paratormona (intacta) (pg/ml) 

Hematócrito (HTC, %) 

Hemoglobina (g/dl) 

5,5±0,7 

4,8±1,5 

9,0±0,7 

345,6±303,9 

36,5±3,9 

12,1±1,3 

5,5 ±0,6 

4,8±1,5 

9,0±0,7 

371,2±302,5 

36,3±4,0 

12,0±1,3 

5,4±0,6 

4,8±1,5 

9,1±0,8 

305,5±303,0 

36,9±3,9 

12,2±1,3 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s.  

n.s. 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 
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de colesterol. Nos restantes parâmetros analíticos, não foram encontradas 

diferenças significativas entre sexos.  

A albumina sérica apresentou uma correlação negativa com a %AEC, avaliada 

por BIA, no fim da sessão de HD (r= -0,47; p<0,001) e com a razão Na/K (r= -0,44; 

p<0,001). Apresentou ainda correlação positiva com a Xc (r= 0,38; p<0,001), o AF 

(r= 0,45; p<0,001), a MC em kg (r= 0,40; p<0,001), a %AIC (r= 0,47; p<0,001), BCMI 

(r= 0,40; p<0,001), o PB (r= 0,23; p<0,001), o PMB (r= 0,29; p<0,001) e a AMBc (r= 

0,23; p<0,001). 

A PCR apresentou uma correlação negativa com a albumina sérica (r= -0,33; 

p<0,001), com a creatinina sérica (r= -0,13; p<0,05), com a PNAn (r= -0,16; 

p<0,001), com a AMBc (r= -0,14; p<0,05), com o AF (r= - 0,17; p<0,001) e com o 

BCMI (r= -0,12; p<0,05). 
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 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

1.6. Resultados da antropometria clássica 

Na tabela 14 descrevem-se as características antropométricas (avaliadas por 

antropometria clássica) da amostra total e a comparação destes parâmetros por 

sexos. 

 

Pode observar-se que a média do IMC está acima do recomendado para doentes 

em HD, tanto no sexo masculino, como no feminino. De facto, o sexo feminino 

apresentou valores significativamente superiores de IMC, %PMB e %AMBc. O sexo 

masculino apresentou valores significativamente superiores de peso, estatura, PB, 

PMB, AMBc, %PCT e %PCSE. 

 

Tabela 14. Características antropométricas (AC), da amostra total e separada por 
sexos  

 
Antropometria 
Clássica 

Total  

(n=301) 

 m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

Peso seco (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

%PR 

%PU 

PCT (mm) 

PCB (mm) 

PCSE (mm) 

PCSI (mm) 

PB (cm) 

PMB (cm) 

AMBc (cm2) 

%PMB (%) 

%AMBc (%) 

%PCT (%) 

%PCSE (%) 

63,3±10,6 

162,0±8,8 

24,2±3,8 

93,7±12,7 

99,6±2,7 

16,9±8,0 

11,4±5,7 

18,8±7,5 

17,5±8,1 

32,8±4,1 

27,4±3,8 

52,6±16,6 

107,4±15,1 

123,7±40,0 

117,4±49,8 

112,0±41,9 

65,5±10,0 
166,4±6,9 
23,7±3,3 

92,7±12,3 

99,7±3,0 

16,4±7,4 

11,1±5,5 

18,9±6,9 

17,3±7,9 

33,4±3,9 
28,2±3,4 

55,4±15,3 

104,0±13,3 

110,9±33,5 

134,9±51,9 
120,2±41,7 

59,9±10,9 

154,8±6,5 

25,0±4,3 

95,0±13,1 

99,4±2,3 

17,8±8,8 

11,8±5,9 

18,6±8,2 

17,8±8,5 

31,9±4,5 

26,3±4,1 

48,3±17,7 

112,7±16,2 
144,2±41,2 

89,8±29,2 

98,9±39,0 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

<0,01 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 
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Na tabela 15, apresenta-se a distribuição por classes do IMC e %PR, na amostra 

total e separada por sexos. 

 

A maioria dos doentes apresentou valores de IMC (58,9%) e %PR (58,8%) 

dentro da normalidade.  

Relativamente ao IMC, verificou-se que apenas 3,3% da amostra (10 casos, 8 

homens e 2 mulheres) apresentaram graus de magreza e 37,8% (114 doentes, 62 

homens e 52 mulheres) encontravam-se com excesso de peso. De uma maneira 

geral, foi possível observar que existe um aumento da prevalência da magreza, no 

sexo masculino, e da obesidade, no sexo feminino. 

Os doentes com desnutrição segundo a %PR foram 37,7% da amostra (112 

casos, 74 homens e 38 mulheres). Apenas 4% da nossa amostra apresentou 

excesso de peso com base na %PR.  

Tabela 15. Classes de IMC e %PR, da amostra total e separada por sexos 
Classes de magreza e obesidade 
(OMS) 

IMC 
(kg/m2) 
 

Total 

(n=301) 

n (%) 

Homem 

(n=185) 

n (%) 

Mulher 

(n=116) 

n (%) 

 

 

p 

Magreza grau 3 
Magreza grau 2 
Magreza grau 1 
Normal 
Pré-obesidade 
Obesidade Classe I 
Obesidade Classe II 

≤16 

]16 ;17[  

[17 ;18,5[ 

[18,5 ;25[ 

[25 ;30[ 

[30 ;30[ 

[35 ;40[ 

1 (0,3) 

2 (0,7) 

7 (2,3) 

177 (58,9) 

94 (31,2) 

16 (5,3) 

4 (1,3) 

1 (0,5) 

2 (1,1) 

5 (2,7) 

115 (62,2) 

55 (29,7) 

7 (3,8) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

2 (1,7) 

62 (53,4) 

39 (33,6) 

9 (7,8) 

4 (3,4) 

 

 

 

 

 

 

<0,05 

Classes de %PR (K/NKF-K/DOQIs) %PR n (%) n (%) n (%) p 

Desnutrição grave 
Desnutrição média ou moderada 
Desnutrição leve 
Normal 
Excesso de peso (Obesidade leve) 
Obesidade moderada 

≤70 

]70 ;85[ 

[85 ;95[ 

[90 ;115[ 

[115 ;130[ 

[130 ;150[ 

8 (2,7) 

63 (20,9) 

41 (13,6) 

177 (58,8) 

8 (2,7) 

4 (1,3) 

5 (2,7) 

39 (21,1) 

30 (16,2) 

104 (56,2) 

5 (2,7) 

2 (1,0) 

3 (2,6) 

24 (20,7) 

11 (9,5) 

73 (62,9) 

3 (2,6) 

2 (1,7) 

 

 

 

 

 

n.s. 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação por sexos 
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 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

Na tabela 16, encontram-se descritos os percentis dos parâmetros 

antropométricos da amostra de acordo com as NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) (9). 

 

Constatou-se que 69,1% dos doentes apresentaram percentil de peso abaixo do 

percentil 50 e 14% abaixo do percentil 5. 

No que respeita às pregas cutâneas, apresentaram percentil abaixo do percentil 

50: 34,2% dos doentes para a PCT e 34,2% dos doentes para a PCSE. 

Encontravam-se, abaixo do percentil 5, 5,6% dos doentes para a PCT e 4% dos 

doentes para a PCSE. 

 No que se refere ao PMB, 29,3% dos doentes, apresentaram-se abaixo do 

percentil 50, e 8,5% dos doentes estavam abaixo do percentil 5. Verificou-se que 

26,9% dos doentes, apresentaram percentil abaixo do percentil 50, para a AMBc, e 

6% dos doentes, estavam abaixo do percentil 5. 

   

 

 

Tabela 16. Percentis dos parâmetros antropométricos (n=301) 
 
Pressentis 

Peso 
n (%) 

PCT 
n (%) 

PCSE 
n (%) 

AMBc 
n (%) 

PMB 
n (%) 

 

5 

10 

15 

25 

50 

75 

85 

90 

95 

 

42 (14) 

28 (9,3) 

138 (45,8) 

 

78 (25,9) 

 

7 (2,3) 

8 (2,7) 

0 (0) 

 

17 (5,6) 

11 (3,7) 

75 (24,9) 

 

152 (50,5) 

 

22 (7,3) 

18 (6,0) 

6 (2,0) 

 

12 (4,0) 

10 (3,3) 

81 (26,9) 

 

167 (55,5) 

 

18 (6,0) 

11 (3,7) 

2 (0,6) 

 

18 (6,0) 

13 (4,3) 

50 (16,6) 

 

94 (31,2) 

 

37 (12,3) 

36 (12) 

53 (17,6) 

 

25 (8,3) 

10 (6,3) 

2 (0,7) 

42 (14,0) 

64 (21,2) 

50 (16,6) 

 

36 (12,0) 

63 (20,9) 
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A composição corporal avaliada por antropometria clássica (AC) está descrita na 

tabela 17, na amostra total e comparada por sexos. 

Quando comparada, quanto ao sexo, a composição corporal, verificou-se que 

o sexo masculino apresentou valores mais elevados de MNG em kg e MM. Não 

foram encontradas diferenças significativas entre sexos no que se refere à MG. 

 

1.7. Resultados da análise por impedância bioeléctrica (BIA) 

Nas tabelas 18 e 19, estão apresentados os resultados da análise por BIA.  

 

O sexo feminino apresentou valores mais elevados de R em relação ao sexo 

masculino. 

Tabela 17. Composição corporal avaliada por AC, na amostra total e separada por 
sexos 

Antropometria 
Clássica 
 

Total  

(n=301) 

m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

MNG (kg) 

MNG (%) 

MM (kg) 

MM (%)  

MG (kg) 

MG (%) 

43,7±8,0 

69,2±7,7 

29,0±8,0 

46,3±12,0 

19,6±6,5 

30,8±7,7 

44,6±7,8 

69,9±7,2 

30,4±7,3 
47,9±11,2 

19,4±6,0 

30,1±7,2 

42,2±8,2 

68,2±8,4 

26,9±8,7 

43,6±12,8 

19,9±7,2 

31,8±8,4 

<0,01 

n.s. 

<0,01 

<0,01 

n.s. 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 

Tabela 18. Resultados da análise por BIA, da amostra total e separada por sexos 
 
BIA 

Total  

(n=301) 

m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

Resistência - R (Ω) 603,4±85,3 581,1±81,0 638,9±80,3 <0,001 

Reactância- Xc  (Ω) 66,0±18,6 65,8±19,7 66,5±16,8 n.s. 
p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 
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 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

  

O sexo masculino apresentou valores mais elevados de AF, MC (em kg), ACT 

(em litros e %), AEC (em litros), AIC (em litros e %), e MM (em kg e %), quando 

comparados com o sexo feminino. No sexo feminino foram observados valores mais 

elevados de %AEC. 

O AF correlacionou-se de forma fraca com os parâmetros bioquímicos tais como 

a albumina sérica (r= 0,45; p<0,001) e a creatinina sérica (r= 0,34; p<0,001) e ainda 

com a PNAn (r= 0,31; p<0,001). Apresentou uma correlação negativa muito fraca 

com a PCR (r= -0,16; p<0,001). O AF correlacionou-se também, de forma moderada 

Tabela 19. Composição corporal e marcadores nutricionais avaliados por BIA, na 
amostra total e separada por sexos 

 
BIA 

Total 

(n=301) 

m±dp 

Homem 

(n=185) 

m±dp 

Mulher 

(n=116) 

m±dp 

 

 

p 

AF (º) 6,3±1,6 6,5±1,8 5,9±1,4 <0,01 

Na/k 0,9±0,3 1,0±0,3 0,9±0,3 n.s. 

AEC/AIC 0,8±0,3 0,8±0,3 0,8±0,3 n.s. 

MC (kg) 23,5±7,5 25,0±8,0 20,8±5,8 <0,001 

MC (%) 54,0±13,4 53,5±14,2 54,9±12,0 n.s. 

ACT (l) 33,4±5,4 36,0±4,7 29,4±3,6 <0,001 

ACT (%) 53,2±6,4 55,3±5,6 49,8±6,4 <0,001 

AEC (l) 15,2±3,2 16,0±3,3 13,7±2,6 <0,001 

AEC (%) 45,6±7,5 44,8±7,8 46,9±6,7 <0,05 

AIC (l) 21,6±7,0 23,3±7,4 19,2±5,0 <0,001 

AIC (%) 54,4±7,5 55,2±7,8 53,2±6,7 <0,05 

MG (kg) 20,0±7,9 20,0±8,8 20,1±7,3 n.s 

MG (%) 31,0±9,4 30,9±8,7 31,3±10,4 n.s. 

MNG (kg) 43,3±7,7 43,9±7,5 42,3±7,8 n.s 

MNG (%) 68,9±9,4 69,0±8,7 68,7±10,4 n.s. 

MM (kg) 28,8±8,0 30,0±7,3 27,0±8,7 <0,001* 

MM (%) 46,0±12,0 47,3±11,2 43,9±13,0 <0,01 

BCMI (kg) 8,9±2,7 9,0±2,9 8,6±2,3 n.s. 
p teste t-student para amostras independentes, comparação entre sexos 

* p teste Mann-Whitney para amostras independentes  
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com os seguintes parâmetros antropométricos: %PMB (r= 0,67; p<0,001) e %AMBc 

(r= 0,62; p<0,001). Correlacionou-se, de forma fraca, com o PB (r= 0,29; p<0,001), o 

PMB (r= 0,35; p<0,001), a AMBc (r= 0,33; p<0,001) e de forma muito fraca com o 

IMC (r= 0,12; p<0,05) e com a %PR (r= 0,14; p<0,05). 

O BCMI correlacionou-se de forma fraca com os parâmetros bioquímicos tais 

como a albumina sérica (r= 0,40; p<0,001) e a creatinina sérica (r= 0,30; p<0,001). 

Apresentou uma correlação negativa muito fraca com a PCR (r= -0,12; p<0,05). O 

BCMI correlacionou-se de forma moderada com os seguintes parâmetros 

antropométricos: %PMB (r= 0,75; p<0,001) e %AMBc (r= 0,75; p<0,001). 

Correlacionou-se, de forma fraca, com o PB (r= 0,33; p<0,001), o PMB (r= 0,29; 

p<0,001), a AMBc (r= 0,31; p<0,001) e o IMC (r= 0,28; p<0,05); e de forma muito 

fraca com e com a %PR (r= 0,20; p<0,05). 
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 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

1.8. Resultados da avaliação subjectiva global (SGA) 

Encontram-se descritos, nas tabelas 20 e 21, os resultados da SGA. 

 

 

A prevalência de desnutrição, segundo a SGA, foi de 9,6% (29 doentes), dos 

quais 15 homens e 14 mulheres. Todos os doentes desnutridos apresentaram 

pontuações de desnutrição média ou moderada. Não foram encontradas diferenças 

significativas, entre sexos, no que respeita à avaliação por SGA. 

 

 

 

Tabela 20. Resultados da frequência de pontuações da SGA, da amostra total e 
separada por sexos 

 Total  

(n=301) 

Homem 

(n=185) 

Mulher 

(n=116) 

 

 

p  n (%) n (%) n (%) 

SGA <6 29 (9,6) 15 (8,1) 14 (12,1) n.s. 
SGA Pontuações 
1 a 3  
4  
5  
6  
7 

 
0 (0) 
2 (0,7) 
27 (9,0) 
143 (47,5) 
129 (42,9) 

 
0 (0) 
2 (1,1) 
10 (5,4) 
47 (25,4) 
126 (68,1) 

 
0 (0) 
0 (0) 
14 (12,1) 
54 (46,5) 
48 (41,4) 

 
 
 
 
n.s. 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação por sexos  

Tabela 21. Resultados médios da SGA, da amostra total e separada por sexos 
 Total 

(n=301) 

Homem 

(n=185) 

Mulher 

(n=116) 

 

 

p  m±dp m±dp m±dp 
SGA 6,6±0,43 6,6±0,44 6,6±0,41 n.s. 

História Clínica 6,6±0,42 6,6±0,42 6,6±0,41 n.s. 

Exame Físico 6,8±0,47 6,7±0,46 6,7±0,47 n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 
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2. Comparação entre diabéticos e não diabéticos em HD 

Apesar dos doentes diabéticos apresentarem uma média de idade superior aos 

não diabéticos, esta diferença não foi estatisticamente significativa (64,5±12,9 vs 

61,5±14,2; n.s.). Os doentes diabéticos realizavam tratamento dialítico há menos 

tempo que os não diabéticos (5,1±4,4 vs 3,8±4,7; p<0,05). Não foram encontradas 

diferenças na eficácia de diálise e no PNAn entre doentes diabéticos e não 

diabéticos.   

Na tabela 22, comparou-se a qualidade de vida dos doentes diabéticos com a 

dos não diabéticos. 

 

Verificou-se que a diabetes afecta mais a componente física que a componente 

mental. No que respeita à componente física, os diabéticos apresentaram os valores 

mais baixos de todos os parâmetros, excepto na dor corporal. Relativamente à 

Tabela 22. Comparação da avaliação de qualidade de vida (SF-36), entre doentes 
diabéticos e não diabéticos 

 Total 

(n=301) 

m±dp 

Não diabéticos 

(n=223) 

m±dp 

Diabéticos 

(n=78) 

m±dp 

 

 

p 

Componente Física-total 41,7±11,4 43,0±11,7 37,7±9,4 <0,05 

Função Física 

Desempenho físico 

Dor corporal 

Saúde em geral 

38,9±13,2 

37,8±14,6 

46,6±13,4 

37,0±11,2 

40,9±13,3 
39,5±14,9 

46,6±13,3 

38,3±11,7 

33,5±11,6 

33,2±13,1 

46,5±13,8 

33,6±9,3 

<0,01 

<0,05 

n.s. 

<0,05 

Componente Mental - total 40,3±13,2 40,8±13,3 40,0±13,0 n.s. 

Desempenho emocional 

Saúde mental 

Vitalidade  

Função social 

36,4±18,0 

39,1±12,4 

46,1±12,8 

46,4±50,7 

37,7±18,4 

39,7±12,4 

47,7±13,2 

48,1±58,5 

33,0±16,6 

37,6±12,4 

41,9±11,0 

41,6±14,5 

n.s. 

n.s. 

<0,05 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação por sexos 
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componente mental, os doentes diabéticos apresentaram apenas valores mais 

baixos de vitalidade. 

Relativamente aos parâmetros analíticos não foram encontradas diferenças 

significativas entre os dois grupos, excepto na creatinina que apresentou valores 

mais baixos nos doentes diabéticos (8,5±2,4 vs 9,2±2,8; p<0,05). 

Não foram encontradas diferenças significativas e entre doentes diabéticos e 

não diabéticos, no que respeita à avaliação por SGA. 

Na tabela 23 comparam-se os parâmetros antropométricos entre doentes 

diabéticos e não diabéticos. 

 

Tabela 23. Comparação das características antropométricas, entre diabéticos e 
não diabéticos 

Antropometria 
Clássica 

 

Diabético 

(n=78) 

m±dp 

Não diabético 

(n=223) 

m±dp 

 

 

p 

Peso seco (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

%PR 

%PU 

PCT (mm) 

PCB (mm) 

PCSE (mm) 

PCSI (mm) 

PB (cm) 

PMB (cm) 

AMBc (cm2) 

%PMB (%) 

%AMBc (%) 

%PCT (%) 

%PCSE (%) 

65,4±9,4 

160,9±8,9 

25,3±3,3 
97,5±12,0 
99,7±3,2 

17,4±8,4 

12,0±5,0 

20,4±7,4 

18,5±7,7 

31,9±4,0 

26,5±3,0 

48,0±11,9 

105,6±12,5 

118,9±34,8 

128,8±40,3 
129,7±38,7 

62,6±10,9 

162,3±8,8 

23,8±3,9 

92,4±12,6 

99,6±2,5 

16,8±8,0 

11,2±5,9 

18,2±7,4 

17,1±8,2 

33,1±4,1 
27,8±4,0 
54,3±17,7 

108,0±15,9 

125,3±41,7 

113,5±52,0 

105,8±41,3 

<0,05 

n.s. 

<0,01 

<0,01 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

<0,05 

n.s. 

<0,05 

<0,01 

<0,01 

n.s. 

n.s. 

<0,05 

<0,001 
p teste t-student para amostras independentes, comparação entre diabéticos e não diabéticos 



66  

 
Rosária Rodrigues 
 
 
 

Os doentes diabéticos apresentavam valores significativamente mais elevados 

de peso, IMC, %PR, PCSE, %PCT e %PCSE. Apresentavam ainda, valores 

significativamente mais baixos de PB, PMB e AMBc. 

Tal como está descrito na tabela 24 os doentes diabéticos apresentaram valores 

mais elevados de MG em kg e valores mais baixos de MM em kg e %, quando 

comparados com os doentes não diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 24. Comparação da composição corporal avaliada por AC, entre diabéticos 
e não diabéticos 

 Diabético 

(n=78) 

m±dp 

Não diabético 

(n=223) 

m±dp 

 

 

p 

Antropometria 
MNG (kg) 

MNG (%) 

MM (kg) 

MM (%)  

MG (kg) 

MG (%) 

 

43,6±7,4 

67,9±6,7 

26,8±5,9 

42,0±9,2 

20,9±6,4 

32,0±6,7 

 

43,7±8,2 

69,7±8,0 

29,8±8,6 
47,7±12,5 

19,2±6,5 

30,3±8,0 

 

n.s. 

n.s. 

<0,01 

<0,001 

<0,05 

n.s. 
p teste t-student para amostras independentes, comparação entre diabéticos e não diabéticos 
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Na tabela 25, comparam-se os resultados da análise por BIA, de doentes 

diabéticos e não diabéticos. 

 

Os doentes diabéticos apresentavam valores mais elevados de MG (em kg e %) 

e valores mais baixos de AF, MC (em kg), ACT (em %), MNG (em %) e MM (em kg e 

%). 

 

 

Tabela 25. Comparação da composição corporal e marcadores nutricionais da 
análise por BIA, entre diabéticos e não diabéticos 

 Total 

(n=301) 

m±dp 

Diabético 

(n=78) 

m±dp 

Não diabético 

(n=223) 

m±dp 

 

 

p 

AF (º) 6,3±1,6 6,0±1,4 6,4±1,7 <0,05 

Na/k 0,9±0,3 0,9±0,2 1,0±0,3 n.s. 

AEC/AIC 0,8±0,3 0,8±0,3 0,8±0,3 n.s. 

MC (kg) 23,5±7,5 22,0±5,8 24,0±8,0 <0,05 

MC (%) 54,0±13,4 52,4±12,4 54,6±13,7 n.s. 

ACT (l) 33,4±5,4 33,1±5,2 33,6±5,5 n.s. 

ACT (%) 53,2±6,4 50,8±5,5 54,0±6,6 <0,001 

AEC (l) 15,2±3,2 15,4±3,3 15,0±3,2 n.s. 

AEC (%) 45,6±7,5 46,6±6,0 45,3±7,9 n.s. 

AIC (l) 21,6±7,0 20,7±5,2 22,0±7,4 n.s. 

AIC (%) 54,4±7,5 53,4±6,3 54,7±7,8 n.s. 

MG (kg) 20,0±7,9 22,3±8,1 19,3±7,7 <0,01 

MG (%) 31,0±9,4 33,8±9,0 30,0±9,3 <0,01 

MNG (kg) 43,3±7,7 42,3±7,1 43,7±7,9 n.s. 

MNG (%) 68,9±9,4 66,2±9,0 69,9±9,3 <0,01 

MM (kg) 28,8±8,0 26,2±5,9 29,7±8,4 <0,01* 

MM (%) 46,0±12,0 41,2±8,8 47,7±12,6 <0,001 

BCMI (kg) 8,9±2,7 8,6±2,3 8,9±2,8 n.s. 
p teste t-student para amostras independentes, comparação entre diabéticos e não diabéticos 

* p teste Mann-Whitney para amostras independentes 
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3. Prevalência da desnutrição nos doentes em HD 

A prevalência de desnutrição nos doentes em HD está descrita na tabela 26, 

sendo o valor diferente consoante o marcador nutricional utilizado. 

 

A prevalência da desnutrição proteico-energética foi de 9,6% (n=29) se definida 

pela SGA, todos com pontuações de desnutrição moderada ou média.  

Tabela 26. Frequência de desnutrição nos doentes em HD (n=301) 
 n % 
SGA <6  29 9,6 
Albumina (g/dl) 
<4,0 
<3,8  
<3,5  

 
186 
81 
38 

 
61,8 
26,9 
12,6 

Colesterol total (mg/dl) 
< 150  
<100 

 
140  
 13 

 
46,5 
4,3 

Creatinina < 10 (mg/dl) 186 61,8 
IMC (kg/m2) 
< 23 
<18,5  
Magreza grau 1 
Magreza grau 2 
Magreza grau 3 

 
126  
 10 
7 
2 
1 

 
41,9 
3,3 
2,3 
0,7 
0,3 

%PR (NHANES II) < 90 %  
Desnutrição ligeira 
Desnutrição moderada a média  
Desnutrição grave  

112 
41 
63 
8 

37,2 
13,5 
20,9 
2,7 

PMB 
%PMB < 90 % (NHANES II) 
< p50 (NHANES II) 
< p5 (NHANES II) 

 
32 
88 
25 

 
10,6 
29,3 
8,3 

AMBc 
%AMBc < 90 % (NHANES II) 
< p50 (NHANES II) 
< p5 (NHANES II) 

 
57 
81 
18 

 
18,9 
26,9 
6,0 

PCT 
%PCT < 90 % (NHANES II) 
< p50 (NHANES II) 
< p5 (NHANES II) 

 
86 
103 
17 

 
28,6 
34,2 
5,6 

PCSE 
%PCSE < 90 % (NHANES II) 
< p50 (NHANES II) 
< p5 (NHANES II) 

 
87 
103 
12 

 
28,9 
34,2 
4,0 

BCMI <8 (kg/m2) 124 41,2 
AF < 4 º 22 7,3 
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Quando a desnutrição proteico-energética foi definida pela albumina sérica, 

marcador mais utilizado na prática clínica, encontraram-se 38 doentes (12,6%), com 

hipoalbuminémia grave (albumina inferior a 3,5 g/dl), 81 doentes (26,9%) com 

albumina inferior a 3,8 g/dl e 186 casos (61,8%) com albumina inferior a 4,0 g/dl. 

A prevalência da desnutrição proteico-energética definida pelo índice de massa 

corporal (IMC) foi de 41,9% (n=126), se definida para o IMC inferior a 23 kg/m2, e 

de 3,3% (n=10), se definida para o IMC inferior a 18,5 kg/m2. Foram classificados 

2,3 % dos doentes (n=7) com magreza de grau 1; 0,7% dos casos (n=2) com 

magreza de grau 2 e 0,3% (n=1) com magreza de grau 3. 

Quando determinada pela %PR, a incidência de desnutrição proteico-energética 

foi de 37,2% (112 doentes com %PR < 90%); dos quais 13,5% com desnutrição 

ligeira (41 casos com %PR entre 85,1 a 90%), 20,9% com desnutrição média a 

moderada (63 doentes com %PR entre 70,1 a 85%) e 2,7% com desnutrição grave 

(8 doentes com %PR < 70%).  

De acordo com outros parâmetros antropométricos, a prevalência da 

desnutrição foi de 10,6% quando determinada pela %PMB (32 doentes com %PMB 

<90%); 18,9% definida pela %AMBc (57 doentes com %AMBc <90%); 28,6% se 

definida pela %PCT (86 casos com %PCT <90%) e 28,9% se determinada pela 

%PCSE (87 doentes com %PCSE <90%). Com percentil abaixo do percentil 5 foram 

encontrados 25 casos (8,3%) para o PMB, 18 doentes (6%) para a AMBc, 17 

doentes (5,6%) para PCT e 12 casos (4%) para a PCSE. 

A prevalência da desnutrição definida pela massa celular determinada pela BIA 

foi de 41,2% (124 doentes com BCMI inferior a 8 kg/m2). Detectaram-se 22 doentes 

(7,3%) com AF inferior a 4º. 
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4. Concordância e validade de parâmetros laboratoriais, 

antropométricos e de análise por BIA no rastreio da desnutrição, 

quando comparados com a SGA 

A tabela 27 mostra o estudo da concordância e da validade de alguns 

marcadores nutricionais, enquanto ferramentas de rastreio de desnutrição, quando 

comparados com a SGA. 

Tabela 27. Validade de marcadores nutricionais em relação aos resultados da SGA, 
no rastreio de desnutrição nos doentes em HD 

 
 

  
% Concordância K p 

Albumina ≤ 4 (g/dl) 45,8% 0,09 <0,001 
Albumina ≤ 3,8 (g/dl) 76,1% 0,20 <0,001 
Albumina ≤ 3,5 (g/dl) 85,1% 0,24 <0,001 
ColT≤ 150 (mg/dl) 51,2% -0,001 n.s 
ColT≤100 (mg/dl) 87,9% 0,09 n.s 

Creatinina ≤ 10 (mg/dl) 41,7% 0,05 n.s 
IMC ≤ 23  (kg/m2) 62,5% 0,10 <0,001 
IMC ≤ 18,5 (kg/m2) 88,1% 0,05 n.s 

%PR ≤ 90 % (NHANES II) 65,4% 0,13 <0,001 
%PMB ≤ 90 % (NHANES II) 87% 0,10 <0,01 
%AMBc ≤ 90 % (NHANES II) 66% 0,10 <0,01 
%PCT ≤ 90 % (NHANES II) 57,3% 0,05 n.s 

BCMI ≤ 8 (kg/m2) 66,4% 0,2 <0,001 
AF ≤ 4 º 89% 0,3 <0,001 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
k – kappa de Cohen  
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A albumina (albumina ≤ 4 g/dl) apresentou uma sensibilidade (14%) muito baixa, 

uma especificidade (41,2%) baixa, com uma percentagem de concordância entre os 

métodos de 45,8%, com um kappa significativo, apesar de baixo (0,09). 

A albumina (albumina ≤ 3,8 g/dl) apresentou uma sensibilidade (23,5%) muito 

baixa, uma especificidade (77,2%) alta, com uma percentagem de concordância 

entre os métodos de 76,1%, com um kappa significativo (0,20). 

A albumina (albumina ≤ 3,5 g/dl) apresentou uma sensibilidade (37,9%) baixa, 

uma especificidade (90,1%) muito alta, com uma percentagem de concordância 

entre os métodos de 85,1%, com um kappa significativo (0,24). 

O colesterol para o ponto corte (ColT ≤ 150 mg/dl) apresentou uma sensibilidade 

(46,4%) e uma especificidade (51,7%) razoáveis, com uma percentagem de 

concordância de 51,2% e um kappa não significativo.  

O colesterol para o ponto corte (ColT ≤ 100 mg/dl) apresentou uma sensibilidade 

(10,7%) muito baixa e uma especificidade (96,2%) muito alta, com uma percentagem 

de concordância de 87,9% e um kappa não significativo.  

A creatinina sérica, para o ponto corte (creatinina ≤ 10 mg/dl) apresentou uma 

sensibilidade (81,5%) alta, no entanto, teve uma especificidade (37.6%) baixa e uma 

percentagem de concordância e o valor de kappa demasiados baixos e não 

significativos. 

 O IMC, para o ponto de corte (IMC ≤ 23 kg/m2), apresentou uma alta 

sensibilidade (72,4%) e especificidade (61,4%), com um valor de kappa significativo, 

apesar de baixo, e uma percentagem de concordância de 62,5%.  

O IMC para o ponto corte (IMC ≤ 18,5 kg/m2), teve uma sensibilidade muito 

baixa (6,8%), apesar de apresentar ter uma alta percentagem de concordância 

(88,1%)  com a SGA. 
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A %PR, para o ponto corte (%PR ≤ 90% NHANES II), apresentou uma 

sensibilidade (65,5%) e uma especificidade (65,4%) razoáveis e uma percentagem 

de concordância com a SGA que foi de 65,4%, com um kappa significativo, apesar 

de baixo.  

A %PCT, para o ponto corte (%PCT ≤ 90% NHANES II) apresentou uma 

sensibilidade (55,2%) e uma especificidade (57,6%) razoáveis, com uma 

percentagem de concordância de 57,3% e um kappa não significativo.  

A %PMB, para o ponto corte (%PMB ≤ 90% NHANES II), apresentou uma 

sensibilidade muito baixa (17,2%) e uma especificidade muito alta (94,7%), com uma 

percentagem de concordância de 87% e um kappa significativo, apesar de baixo.  

A %AMBc, para o ponto corte (%AMBc ≤ 90% NHANES II), apresentou uma 

sensibilidade (55,2%) e uma especificidade (67,2%) razoáveis, com uma 

percentagem de concordância de 66% e um kappa significativo, apesar de baixo.  

O BCMI, para o ponto corte (BCMI ≤ 8 kg/m2), apresentou uma sensibilidade 

(89,7%) muito alta, uma especificidade (64,0%) razoável, com uma percentagem de 

concordância de 66,4% e um kappa significativo (0,2).  

O AF, para o ponto corte (AF ≤ 4º ), apresentou uma sensibilidade (31,0%) 

baixa, uma especificidade (95,2%) muito alta, com uma percentagem de 

concordância de 89% e um kappa significativo (0,3).  

Com base na SGA foram propostos pontos de corte de risco nutricional com 

base nas curvas ROC AUCs (figuras 2 a 10). Estes pontos foram calculados com 

base na sensibilidade e especificidade para estes parâmetros. 
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Na figura 1, está representada a curva ROC AUCs para a albumina, sendo 

proposto como ponto corte o valor de albumina inferior a 3,9 g/dl. 

 

Na figura 2, está representada a curva ROC AUCs para a creatinina, sendo 

proposto como ponto corte o valor de creatinina inferior a 8,0 mg/dl. 

 

Figura 1. Curva ROC AUCs para a albumina (mg/dl) 

 

Figura 2. Curva ROC AUCs para a creatinina (mg/dl) 

 

* 

Ponto corte = 3,9 mg/dl 

AUC= 0,772 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,67-0,86) 

* 

Ponto corte = 8,0 mg/dl 
AUC= 0,68 
 
p<0,01  
(intervalo de confiança a 95% 0,57-0,79) 
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Na figura 3, está representada a curva ROC AUCs para o IMC. O ponto corte 

proposto para o IMC foi o proposto pelas NKF-K/DOQIs (9), IMC inferior a 23 kg/m2. 

 

Na figura 4, está representada a curva ROC AUCs para a %PR, sendo proposto 

como ponto corte o valor de %PR inferior a 91 %. 

Figura 3. Curva ROC AUCs para o IMC (kg/m2) 

 

Figura 4. Curva ROC AUCs para a %PR 

 

* 

Ponto corte = 91% 
AUC= 0,69 
 
p<0,01  
(intervalo de confiança a 95% 0,59-0,77) 

* 

Ponto corte = 23 kg/m2 

AUC= 0,70 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,61-0,78) 
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Na figura 5, está representada a curva ROC AUCs para o PMB, sendo proposto 

como ponto corte o valor de PMB inferior a 24,5 cm. 

 

Na figura 6, está representada a curva ROC AUCs para a AMBc, sendo proposto 

como ponto corte o valor de AMBc inferior a 53,5 cm2. 

Figura 5. Curva ROC AUCs para o PMB (cm) 

 

Figura 6. Curva ROC AUCs para o AMBc (cm2) 

  

* 

Ponto corte = 53,5 cm2 

AUC= 0,80 
 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,76-0,85) 

* 

Ponto corte = 24,5 cm 
AUC= 0,76 
 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,68-0,84) 
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Na figura 7, está representada a curva ROC AUCs para o BCMI, sendo proposto 

como ponto corte o valor de BCMI inferior a 7,5 kg/m2.  

 

Na figura 8, está representada a curva ROC AUCs para a MC em %, sendo 

proposto como ponto corte o valor de %MC inferior a 49,1 %. 

Figura 7. Curva ROC AUCs para o BCMI (kg/m2) 

 

Figura 8. Curva ROC AUCs para a MC em % 

 

* 

Ponto corte = 49,1% 
AUC= 0,84 
 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,77-0,91) 

Cutoff= 7,0 ou 7,5 kg/m2 

AUC= 0,68 
 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,79-0,93)  

* 
* 
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Na figura 9, está representada a curva ROC AUCs para o AF, sendo proposto 

como ponto corte o valor de AF inferior a 5,9 º. 

 

Não foram encontrados os pontos corte para os parâmetros: colesterol total e 

PNAn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Curva ROC AUCs para o AF º 

 

* 

Ponto corte = 5,9 º 
AUC= 0,85 
 
p<0,001  
(intervalo de confiança a 95% 0,79-0,91) 
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Foi calculada uma regressão logística, com o método Backward Stepwise LR, de 

modo a prever a prevalência de desnutrição avaliada pela SGA nos doentes em 

hemodiálise. O modelo foi calculado a partir das seguintes variáveis: PB, PMB, 

AMBc, IMC, %PR, %PCT, %PCSE, %PMB, %PMB, AF, BCMI, albumina, creatinina 

sérica, idade, sexo, presença da diabetes e tempo de diálise. 

O modelo final utilizou a AMBc (p<0,001), %PCT (p=0,001) e BCMI (p<0,001) e 

classificou correctamente 93,8 % (289) dos doentes da amostra, para os quais 

existia a totalidade das variáveis. O modelo classificou 98,5% dos doentes com 

estado nutricional adequado (258 doentes como verdadeiros bem nutridos e 4 

doentes como falsos bem nutridos), e 48,1 % dos doentes desnutridos (13 doentes 

como verdadeiros desnutridos e 14 doentes como falsos desnutridos) em relação à 

classificação da SGA. 
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5. Caracterização dos doentes de acordo com os resultados da SGA 

As NKF-K/DOQIs e as recomendações europeias aconselham a utilização da 

SGA como ferramenta de rastreio nutricional nos doentes em HD (2, 9, 15). 

Procedeu-se à caracterização sócio-demográfica, das características gerais, do 

estado funcional, da qualidade de vida, dos parâmetros laboratoriais, das 

características antropométricas e análise por BIA, entre os doentes identificados 

como desnutridos e com estado nutricional adequado de acordo com a avaliação 

subjectiva global (SGA).  

De acordo com a SGA, a amostra foi dividida em dois grupos: 272 doentes com 

bom estado nutricional (173 homens e 102 mulheres; com SGA entre 6 e 7) e 28 

doentes com desnutrição (12 homens e 14 mulheres; com SGA entre 4 e 5). 

Nas tabelas 28 e 29, encontra-se a caracterização geral dos doentes 

desnutridos e com estado nutricional adequado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 28. Comparação das características gerais e dos parâmetros da diálise 
com os resultados da SGA 

 
 

 
Com desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional adequado 

(n=272) 

 
 
 
p  m±dp (mediana) m±dp (mediana) 

Idade (anos) 67,7±12,1 (71) 61,7±14,0 (64) n.s. 
Duração da HD (anos) 4,6±4,5 (3,4) 4,8±4,5 (3,2) n.s. 
PNAn (g/kg/dia) 1,0±0,1 1,1±0,1 n.s. 
Dose de diálise 
URR 
Kt/V 

 
73,8±6,8 
1,4±0,2 

 
77,1±5,6 
1,6±0,3 

 
n.s. 
n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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Podemos constatar não existirem diferenças significativas entre os doentes 

desnutridos e com estado nutricional adequado, excepto no estado funcional e no 

tipo de acesso vascular. Todos os doentes desnutridos faziam diálise por FAV.  

A prevalência de diabetes nos doentes desnutridos foi de 31% (9 casos) e de 

25,5% (69 casos) nos doentes com estado nutricional adequado. Quando 

comparados os doentes desnutridos pela SGA com e sem diabetes, não se 

encontravam diferenças significativas entre os grupos nas características descritas 

anteriormente. 

Relativamente ao estado funcional, verificou-se que os doentes desnutridos 

são os que apresentam maior incapacidade, requerendo mesmo ajuda especializada 

(13,8%, desnutridos; 2,9% não desnutridos, com IK ≤ 40). Além disso, apenas 27,6 

% dos doentes desnutridos foram capazes de manter a actividade diária e actividade 

profissional, e foram independentes. Apresentaram um bom estado funcional 68% 

(n=185) dos doentes com estado nutricional conservado. O IK correlaciona-se, de 

forma fraca com a albumina (r= 0,26; p<0,001), com a hemoglobina (r= 0,29; 

Tabela 29. Comparação de outras características gerais e dos parâmetros da 
diálise com os resultados da SGA 

 
 

 
Com desnutrição 
(n=29) 

Com estado 
nutricional adequado 
(n=272) 

 
 
 
p  n (%) n (%) 

Sexo  
Masculino 
Feminino 

 
15 (51,7) 
14 (48,3) 

 
170 (62,5) 
102 (37,5) 

 
 
n.s. 

Índice de Karnofsky  
≥ 80 
]80 ; 40[ 
≤ 40 

 
8 (27,6) 
17 (58,6) 
4 (13,8) 

 
185 (68) 
79 (29,1) 
8 (2,9) 

 
 
 
<0,001 

Tipo de acesso vascular 
FAV 
CVC 

 
29 (100) 
0 (0) 

 
237 (87,1) 
35 (12,9) 

 
 
<0,05 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado 
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p<0,001) e de forma muito fraca com a creatinina (r= 0,13; p<0,05) e com o 

hematócrito (r= 0,20; p<0,001). 

Além do estado funcional, também a qualidade de vida dos doentes 

desnutridos foi afectada, tanto na saúde física, como mental, com excepção da sua 

função social, como se descreve na tabela 30. 

 

A componente de saúde física correlaciona-se positivamente, de forma fraca, 

com o PB (r= 0,33; p<0,001),  a AMBc (r= 0,31; p<0,001), a Xc (r= 0,30; p<0,001), o 

AF (r= 0,39; p<0,001),  a MC em kg (r= 0,36; p<0,001), a MC em % (r= 0,30; 

p<0,001), o BCMI (r= 0,32; p<0,001), a MM em kg-AC (r= 0,32; p<0,001), a %MM-

AC (r= 0,31; p<0,001), a %MNG-BIA (r= 0,28; p<0,001), a MM em kg-BIA (r= 0,33; 

p<0,001) e a %MM-BIA (r= 0,32; p<0,001). Esta componente correlaciona-se, de 

forma muito fraca, com a albumina sérica (r= 0,22; p<0,001), a %MNG-AC (r= 0,20; 

p<0,05) e a MNG em kg-BIA (r= 0,24; p<0,05). A componente física correlaciona-se 

Tabela 30. Comparação dos resultados da avaliação da qualidade de vida (SF-36) 
com os resultados da SGA 

 Total 

(n=110) 

Com desnutrição 

(n=12) 

Com estado 
nutricional 
adequado 

(n=98) 

 

 

 

p  m±dp m±dp m±dp 

Componente Física - Total 41,6±11,3 31,0±10,8 42,9±10,8 <0,01 

Função Física 

Desempenho físico 

Dor corporal 

Saúde geral 

38,9±13,2 

37,8±14,6 

46,6±13,4 

37,0±11,2 

26,0±9,9 

26,8±12,5 

35,9±12,3 

27,3±7,5 

40,5±12,7 

39,2±14,4 

47,9±12,9 

38,3±11,1 

<0,001 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

Componente Mental - Total 40,3±13,2 31,4±12,8 41,4±12,9 <0,01 

Desempenho emocional 

Saúde mental 

Vitalidade  

Função social 

36,4±18,0 

39,1±12,4 

46,1±12,8 

46,4±50,7 

25,3±16,8 

27,8±10,8 

36,2±12,4 

34,9±9,2 

37,8±17,7 

40,5±11,8 

47,3±12,4 

47,8±53,5 

<0,05 

<0,01 

<0,01 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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negativamente, de forma fraca, com a %MG-BIA(r= -0,28; p<0,001) e a %AEC (r= -

0,40; p<0,001); e de forma muito fraca com o IMC (r= -0,20; p<0,001) e a %MG-

AC(r= -0,20; p<0,05).  

A componente mental correlaciona-se, de forma muito fraca, com o PB (r= 0,19; 

p<0,05) e a AMBc (r= 0,19; p<0,05). 

 

5.1. Relação da AC e análise por BIA com a SGA 

Na tabela 31, estão presentes os parâmetros antropométricos dos doentes 

desnutridos e com estado nutricional adequado, de acordo com a SGA. 

Tabela 31. Comparação das características da AC com os resultados da SGA 
 Total 

(n=301) 

Com 

Desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional 
adequado 
(n=272) 

 
 
 
 
p Antropometria (AC) m±dp m±dp m±dp 

Peso (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

%PR 

%PU 

PCT (mm) 

PCB (mm) 

PCSE (mm) 

PCSI (mm) 

PB (cm) 

PMB (cm) 

AMBc (m2) 

%PMB (%) 

%AMBc (%) 

%PCT (%) 

%PCSE (%) 

63,3±10,6 

162,0±8,8 

24,2±3,8 

93,7±12,7 

99,6±2,7 

16,9±8,0 

11,4±5,7 

18,8±7,5 

17,5±8,1 

32,8±4,1 

27,4±3,8 

52,6±16,6 

107,4±15,1 

123,7±40,0 

117,4±49,8 

112,0±41,9 

57,2±7,8 

162,0±8,7 

21,8±2,3 

86,5±9,3 

99,0±3,0 

16,0±7,8 

11,6±6,5 

16,7±6,9 

14,0±6,7 

28,0±3,2 

23,6±3,0 

35,6±11,7 

94,8±13,1 

93,6±34,8 

95,8±50,0 

88,9±41,7 

64,0±10,7 

161,9±10,2 

24,4±3,8 
94,5±12,7 

99,6±2,7 

17,0±8,1 

11,3±5,6 

19,0±7,5 

17,9±8,2 
33,3±3,9 
27,9±3,6 

54,5±16,0 
108,7±14,7 
126,9±39,3 
119,8±49,1 
114,5±41,7 

<0,01 

n.s. 

<0,001 

<0,001 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

<0,01 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

<0,01 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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Os doentes desnutridos pela SGA apresentaram valores significativamente mais 

baixos de peso, IMC, %PR, PCSI, PB, PMB, AMBc, %PMB, %AMBc, %PCT e 

%PCSE; em relação aos doentes com estado nutricional adequado. Além disso, tal 

como se pode observar na tabela 32, os doentes desnutridos apresentaram valores 

significativamente mais baixos de MNG (em kg), MM (em kg e %) e de MG (em kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 32. Comparação da composição corporal avaliada por AC com os 
resultados da SGA  

 Total 

(n=301) 

Com 

desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional adequado 

(n=272) 

 
 
 
 
p Antropometria m±dp m±dp m±dp 

MNG (kg) 

MNG (%) 

MM (kg) 

MM (%)  

MG (kg) 

MG (%) 

43,7±8,0 

69,2±7,7 

29,0±8,0 

46,3±12,0 

19,6±6,5 

30,8±7,7 

40,1±8,4 

69,8±8,1 

21,0±5,8 

36,9±8,7 

17,0±4,9 

30,8±7,7 

44,0±7,9 

69,2±7,7 

29,9±7,8 
47,2±11,9 
19,9±6,6 

30,1±8,1 

<0,01 

n.s. 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

n.s. 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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Na tabela 33 compararam-se as classes de IMC e %PR com os resultados da 

SGA. 

 

Relativamente IMC, pode observar-se que não existem doentes com obesidade 

e desnutridos pela SGA, no entanto 10,3% (n=3) dos doentes desnutridos pela SGA 

são pré-obesos. É de salientar que, de acordo com o IMC, apenas 3 (10,2%) 

doentes desnutridos e 7 (2,6%) doentes com estado nutricional preservado pela 

SGA apresentam magreza pelo IMC. 

No que se refere à %PR, não foram encontrados doentes desnutridos pela SGA 

classificados com excesso de peso; 34,5% (n=10) dos doentes desnutridos pela 

SGA foram classificados com peso normal e os restantes com desnutrição 65,5% 

Tabela 33. Comparação do IMC e %PR com os resultados da SGA 
 
Classes de IMC  
 
 
(NKF-K/DOQIs de 2000) 

 
 

IMC 
(kg/m2) 

 

 
Total 

 
 

(n=301) 
 

 
Com 

desnutrição 
 

(n=29) 
 

Com 
estado 

nutricional 
adequado 
(n=272) 

 
 
 
 
 
 
p   n (%) n (%) n (%) 

Magreza grau 3 
Magreza grau 2 
Magreza grau 1 
Normal 
Pré-obesidade 
Obesidade Classe I 
Obesidade Classe II 

≤16 

[16 ;17[ 

[17 ;18,5[ 

[18,5 ;25[ 

[25 ;30[ 

[30 ;35[ 

[35 ;40[ 

1 (0,3) 

2 (0,7) 

7 (2,3) 

177 (58,9) 

94 (31,2) 

16 (5,3) 

4 (1,3) 

1 (3,4) 

1 (3,4) 

1 (3,4) 

23 (79,5) 

3 (10,3) 

0 (0) 

0 (0) 

0 (0) 

1 (0,4) 

6 (2,2) 

154 (56,5) 

91 (33,5) 

16 (5,9) 

4 (1,5) 

 

 

 

<0,001 

Classes de %PR  
(NKF-K/DOQIs de 2000) 

 
%PR 

 
n (%) 

 
n (%) 

 
n (%) 

 

p 
Desnutrição grave 
Desnutrição média ou moderada 
Desnutrição leve 
Normal 
Excesso de peso (Obesidade leve) 
Obesidade moderada 

≤70 

[70 ;85[ 

[85 ;90[ 

[90 ;115[ 

[115 ;130[ 

[130 ;150[ 

8 (2,7) 

63 (20,9) 

41 (13,6) 

177 (58,8) 

8 (2,7) 

4 (1,3) 

2 (6,9) 

10 (34,5) 

7 (24,1) 

10 (34,5) 

0 (0) 

0 (0) 

6 (2,2) 

53 (19,5) 

34 (12,5) 

167 (61,4) 

8 (2,9) 

4 (1,5) 

 

 

 

<0,001 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação entre doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado 
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(n=19). Foi também possível constatar que 34,2% (n=93) dos doentes com estado 

nutricional adequado pela SGA são classificados como desnutridos pela %PR. 

Quando se compararam os parâmetros da antropometria clássica entre doentes 

desnutridos pela SGA com e sem diabetes, não se encontraram diferenças 

significativas entre estes grupos em nenhum parâmetro. 

Nas tabelas 34 e 35, comparam-se os parâmetros da análise por BIA e a relação 

com os resultados da SGA. 

 

Os doentes desnutridos apresentam valores inferiores de Xc, AF, e BCMI. Por 

outro lado, apresentam valores superiores de R e da razão Na/K. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 34. Comparação da análise por BIA com os resultados da SGA 
 

 
Total 

(n=301) 

Com 

desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional 
adequado 
(n=272) 

 
 
 
p 

 m±dp m±dp m±dp  

Resistência - R (Ω) 603,4±85,3 644,3±95,8 599,0±83,1 <0,01 

Reactância- Xc  (Ω) 66,0±18,6 50,4±14,3 67,7±18,2 <0,001 

AF (º) 6,3±1,6 4,5±1,1 6,4±1,6 <0,001 

Na/k 0,9±0,3 1,3±0,3 0,9±0,3 <0,001 

BCMI (kg/m2) 8,9±2,7 6,0±1,6 9,1±2,6 <0,001 
p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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Na tabela 35, compara-se a composição corporal avaliada por BIA e a sua 

relação com os resultados da SGA.  

 

Constatou-se que os doentes desnutridos apresentaram valores 

significativamente mais baixos de MC (em kg e %), MG (em kg), MNG (em kg) e MM 

(em kg e %). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35. Comparação da composição corporal avaliada por BIA com os resultados 
da SGA 

 
 

Total 
(n=301) 

Com 
desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional 
adequado 
(n=272) 

 
 
 
 
p  m±dp m±dp m±dp 

MC (kg) 23,5±7,5 15,9±5,3 24,3±7,3 <0,001 

MC (%) 54,0±13,4 40,0±9,8 55,5±12,9 <0,001 

MG (kg) 20,0±7,9 17,5±5,6 20,3±8,0 <0,05 

MG (%) 31,0±9,4 30,7±8,9 31,0±9,5 n.s. 

MNG (kg) 43,3±7,7 39,7±8,2 43,7±7,5 <0,05 

MNG (%) 68,9±9,4 69,3±8,9 68,9±9,4 n.s. 

MM (kg) 28,8±8,0 20,9±6,0 29,7±7,7 <0,001* 

MM (%) 46,0±12,0 36,6±9,5 47,0±11,9 <0,001 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 

p* teste Mann-Whitney para amostras independentes,  comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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Na tabela 36, compara-se a água corporal total e sua distribuição entre os 

compartimentos intra e extra-celulares (avaliada por BIA) e a sua relação com os 

resultados da SGA. 

 

Observou-se que os doentes desnutridos apresentaram valores 

significativamente mais elevados de AEC (em litros e %) e valores significativamente 

mais baixos de ACT (em litros) e AIC (em litros e %), em relação aos doentes com 

bom estado nutricional. 

Quando comparados os doentes desnutridos pela SGA com e sem diabetes, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os parâmetros da BIA, excepto a 

razão Na/K e AEC (em %), que apresentaram valores médios superiores nos 

doentes desnutridos não diabéticos (Na/K: 1,4±0,3 vs 1,1±0,1, p<0,05 e %AEC: 

57,0±8,3 vs 50,8±3,4; p<0,05). 

 

 

 

 

Tabela 36. Água corporal total e sua distribuição entre os compartimentos intra 
extracelulares e comparação com os resultados da SGA 

 Total 
(n=301) 

Com 
desnutrição 

(n=29) 

Com estado 
nutricional adequado 

(n=272) 

 
 
 
p  m±dp m±dp m±dp 

ACT (l) 33,4±5,4 31,0±5,6 33,7±5,3 <0,05 

ACT (%) 53,2±6,4 54,3±6,0 53,1±6,5 n.s. 

AEC (l) 15,2±3,2 16,9±3,2 15,0±3,2 <0,05 

AEC (%) 45,6±7,5 54,8±7,6 44,6±6,8 <0,001 

AIC (l) 21,6±7,0 14,8±3,8 22,4±6,8 <0,001 

AIC (%) 54,4±7,5 45,2±7,6 55,4±6,8 <0,001 

p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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5.2. Relação dos parâmetros laboratoriais com o 

resultado da SGA 

Na tabela 37, compararam-se os parâmetros laboratoriais com os resultados da 

SGA. 

 

Os doentes desnutridos apresentam valores significativamente inferiores de 

albumina e creatinina. 

Quando se compararam os doentes desnutridos pela SGA com e sem diabetes, 

não encontramos diferenças significativas entre estes doentes no que se refere aos 

parâmetros analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 37. Comparação dos parâmetros laboratoriais com os resultados da SGA 
 
 

Com desnutrição 

(n=29) 

Com estado nutricional 
adequado 
(n=272) 

 
 
 
p Bioquímica m±dp m±dp 

Albumina (g/dl) 

Creatinina (mg/dl) 

Colesterol Total (mg/dl) 

Triglicerídeos (mg/dl)  

PCR (mg/dl) 

3,6±0,4 

7,5±2,5 

148,9±35,7 

148,9±63,0 

1,0±0,9 

3,9±0,3 
9,2±2,7 

154,3±36,9 

166,3±106,9 

0,9±1,3 

<0,001 

<0,001 

n.s. 

n.s. 

n.s 
p teste t-student para amostras independentes, comparação doentes desnutridos e com estado nutricional adequado 
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5.3. Associação da SGA com outros parâmetros de 

avaliação nutricional, idade, estado funcional e qualidade de 

vida 

Na tabela 38, estão descritas as correlações entre a SGA e a avaliação por AC e 

análise por BIA. 

 

Como se pode constatar, a SGA correlaciona-se positivamente com correlações 

moderadas com os seguintes parâmetros da BIA: AF, MM (em kg), MC (em kg e %), 

AIC (em litros e %) e BCMI. Foram também encontradas correlações positivas 

fracas com a Xc, a MM (em %) e ACT (em litros). 

Tabela 38. Associação entre os resultados da SGA com os parâmetros avaliados 
por BIA e AC 

R SGA Hx. Clínica Exame Físico 
Bioimpedância (BIA) 
Resistência  -0,26** -0,20** -0,20** 
Reactância 0,34** 0,38** 0,31** 
Relação Na/k -0,50** -0,50** -0,42** 
AF (º) 0,54** 0,53** 0,43** 
MNG (kg) 0,21** 0,19** 0,19** 
MM (kg) §(ρ) 0,61** 0,57** 0,53** 
MM (%) 0,42** 0,42** 0,31** 
MC (kg) 0,53** 0,51** 0,41** 
MC (%) 0,54** 0,53** 0,41** 
ACT (l) 0,21** 0,16** 0,19** 
AIC (l) 0,66** 0,62** 0,52** 
AIC (%) 0,58** 0,56** 0,53** 
AEC (l) -0,28** -0,31** -0,25** 
AEC (%) -0,58** -0,56** -0,53** 
BCMI 0,56** 0,53** 0,43** 
Antropometria Clássica (AC) 
IMC (kg/m2) 0,26** 0,22** 0,25** 
%PR 0,22** 0,15** 0,25** 
PB (cm) 0,53** 0,50** 0,45** 
PMB  0,50** 0,49** 0,41** 
AMBc 0,50** 0,49** 0,40** 
%PMB 0,48** 0,45** 0,37** 
%AMBc 0,45** 0,42** 0,34** 
MM (kg) 0,48** 0,47** 0,38** 
MM (%) 0,38** 0,39** 0,28** 
 r coeficiente de correlação de Pearson *p<0,05; ** p<0,001 
§(ρ) ρ coeficiente de correlação de Spearman *p<0,05; ** p<0,001 
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Encontra-se uma correlação positiva muito fraca entre a SGA e a MNG (em 

kg). Todas as correlações destes parâmetros são mais fortes com a história clínica 

do que com o exame físico, excepto R e a ACT (em litros). 

A SGA correlacionou-se negativamente, com correlação moderada, com a 

Na/K e a AEC (em %). Encontrou-se também uma correlação negativa, embora 

fraca, da SGA com a R e a AEC (em litros). 

No que diz respeito aos parâmetros da antropometria clássica, foram 

observadas correlações positivas moderadas da SGA com o PB, o PMB e a 

AMBc. Encontrou-se uma correlação positiva fraca com o IMC, a %PMB, a 

%AMBc e a MM (em kg e %). A SGA também se correlaciona positivamente, ainda 

que com uma correlação muito fraca, com a %PR. Todas as correlações são mais 

fortes com a história clínica que com o exame físico da SGA, com excepção do IMC 

e a %PR. 

Na tabela 39, estão descritas as correlações entre a SGA e os parâmetros 

laboratoriais e PNAn. 

 

A albumina correlaciona-se positivamente, com uma correlação fraca, com a 

SGA. A correlação é mais forte com a história clínica da SGA que com o exame 

físico. Também foram encontradas correlações positivas da SGA, embora muito 

fracas, com a creatinina e com a PNAn. 

Tabela 39. Associação dos resultados da SGA com os parâmetros laboratoriais e 
PNAn 

r SGA Hx. Clínica Exame Físico 

Albumina sérica (mg/dl) 0.43** 0,43** 0,36** 
Creatinina (mg/dl) 0,22** 0,22** 0,22** 
Colesterol total (mg/dl) n.s. 0,13* n.s. 
PNAn (g/kg/dia) 0,22** 0,18** 0,14** 
 
r coeficiente de correlação de Pearson *p<0,05; ** p<0,001 
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Na tabela 40, pode observar-se que a SGA se correlaciona negativamente com 

a idade, embora com uma correlação muito fraca, e se correlaciona positivamente, 

com uma correlação fraca, com o estado funcional. 

 

Na tabela 41, estuda-se as correlações da SGA com a qualidade de vida dos 

doentes, avaliada através do SF-36. 

 

Verifica-se que a SGA se correlaciona positivamente, embora com correlações 

muito fracas, com a componente física dos doentes, nomeadamente com a 

capacidade física (correlação fraca), com o desempenho físico e com a vitalidade. 

 

 

 

Tabela 40. Correlação dos resultados da SGA com o Índice de Karnofsky (IK) 
 e a idade  

r SGA Hx. Clínica Exame Físico 
Índice de Karnofsky 0,28** 0,26** 0,23** 
Idade -0,16** -0,19** -0,13** 
 
ρ coeficiente de correlação de Spearman *p<0,05; ** p<0,001 

Tabela 41. Associação dos resultados da SGA com os resultados da avaliação da 
qualidade de vida (SF-36) 

r SGA 
Componente Mental n.s. 
Saúde mental ou bem-estar emocional n.s. 
Desempenho emocional n.s. 
Função social  n.s. 
Componente Física 0,27** 
Vitalidade (energia/fadiga)  0,20* 
Saúde em geral  n.s. 
Dor  n.s. 
Desempenho físico 0,24** 
Capacidade física  0,32** 
 
r coeficiente de correlação de Pearson *p<0,05; ** p<0,001 
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6. Validade da SGA e albumina no diagnóstico de desnutrição e 

inflamação 

Os doentes desnutridos apresentam valores inferiores de albumina. A albumina 

correlacionou-se inversamente com a PCR (r= -0,33; p<0,001). Uma vez que a 

albumina é influenciada pela inflamação, foi avaliada a percentagem de doentes com 

albumina inferior a 3,8 mg/dl, desnutridos e com estado nutricional preservado de 

acordo com a SGA.   

Tal como descrito por Steiber e col., colocou-se a hipótese dos doentes 

desnutridos pela SGA (SGA 3-5), mas com albumina dentro da normalidade 

(albumina superior ou igual a 3,8 mg/dl), serem classificados com desnutrição pura, 

desnutrição do tipo 1. Da mesma forma, doentes classificados com estado 

nutricional preservado pela SGA (SGA 6-7), e que apresentavam hipoalbuminémia 

(albumina inferior a 3,8 mg/dl), terem apenas inflamação, sem alteração do estado 

nutricional. Estariam desnutridos com inflamação (desnutrição do tipo 2 ou com a 

síndrome MIA) os doentes desnutridos pela SGA (SGA 3-5) e com hipoalbuminémia 

(albumina inferior a 3,8 mg/dl) (14), conforme se encontra descrito nas tabelas 42 e 

43. 

Dos doentes desnutridos pela SGA, 34,5% foram classificados com desnutrição 

do tipo 1 (3,3% da amostra total, 10 doentes, dos quais 7 homens e 3 mulheres) e 

65,5% dos doentes com desnutrição do tipo 2 (6,3% da amostra total, 19 doentes, 

dos quais 8 homens e 11 mulheres). Dos doentes com estado nutricional adequado, 

22,8% foram classificados com inflamação pura (20,5% da amostra total, 62 

doentes, dos quais 38 homens e 24 mulheres) e 77,2% com bom estado nutricional 

(69,7% da amostra total, 210 doentes dos quais 132 homens e 78 mulheres ). 
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*Albumina < 3,8 + SGA (pontuação 3-5) = desnutrição com inflamação (Desnutrição do tipo 2) 

†Albumina ≥3,8 + SGA (pontuação 3-5) = desnutrição pura (Desnutrição do tipo 1) 

‡Albumina <3,8 + SGA (pontuação 6-7) = Inflamação pura 

 

Não foram encontradas diferenças significativas na média das idades entre os 

quatro grupos. 

Tabela 42. Parâmetros laboratoriais e sua relação com os resultados da SGA 
 
 
 

Com 

Desnutrição 

(n=29) 

Com estado nutricional 

adequado 

(n=272) 

 
 
 
 
p  n (%) n (%) 

Albumina <3,8 

Albumina ≥3,8 

19 (65,5)* 

10 (34,5)† 

62 (22,8) ‡ 

210 (77,2) 

 

<0,001 
 p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação entre doentes com desnutrição e sem desnutrição de 

acordo com SGA 

Tabela 43. Parâmetros laboratoriais, PNAn e dose de diálise;  
de acordo com o tipo de desnutrição e inflamação 

 
 

 
Desnutrição do 

tipo 1 
 

Albumina ≥3,8 + 
SGA  

(pontuação 3-5) 
 

n=10 

 
Desnutrição do 

tipo 2 
 

Albumina <3,8 + 
SGA  

(pontuação 3-5) 
 

n=19 

 
Inflamação 

 
 

Albumina <3,8 +  
SGA  

(pontuação 6-7) 
 

n=62 

 
Bom estado 
nutricional 

 
Albumina ≥3,8 + 

SGA  
(pontuação 6-7) 

 
n= 210 

 
 
 
 
 
 
p 

 média±dp média±dp média±dp média±dp 

Albumina (g/dl) 

Creatinina (mg/dl) 

Colesterol Total 

PCR (mg/dl) 

PNAn (g/kg/dia) 

URR (%) 

Kt/V 

4,0±0,3a,c 

8,8±2,9 

150,4±26,8 

0,5±0,3a 

1,0±0,2 

75,5±6,0 

1,5±0,4 

3,4±0,3a,f 

7,0±2,0f,d 

152,3±40,0 

1,3±1,0ª 

1,0±0,1 

72,9±7,0 

1,5±0,2 

3,5±0,2b,c 

8,0±2,0b,d 

143,4±36,3 

1,5±2,0b 

1,0±0,2b 

74,3±5,7 

1,6±0,3 

4,0±0,2b,f 

9,6±2,8b,f 

157,5±36,6  

0,8±1,0b 

1,1±0,1b 

75,6±5,7 

1,6±0,3 

<0,001 

<0,001 

n.s. 

<0,001 

<0,01 

n.s. 

n.s. 
p análise das variâncias ANOVA one-way e teste de Bonferroni 
a  p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e tipo 2;   b p<0,05 Inflamação e Bom estado nutricional,   c p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e 

Inflamação 

 d p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Inflamação;  ep<0,05 Desnutrição do tipo 1 e Bom estado Nutricional; 

 f p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Bom estado nutricional     
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Como se pôde observar na tabela 43, existem diferenças significativas entre os 

vários tipos de desnutrição e a inflamação na albumina sérica, na PCR, na creatinina 

e no PNAn.  

A PCR apresentou valores superiores nos doentes com inflamação seguida do 

grupo de doentes com desnutrição do tipo 2, como seria de esperar. Verificou-se 

existirem diferenças significativas no valor da PCR entre os doentes com bom 

estado nutricional e com inflamação e ainda entre os doentes com desnutrição do 

tipo 1 e do tipo 2. 

O PNAn é significativamente superior nos doentes bem nutridos em relação aos 

doentes com inflamação. 

A creatinina apresentou valores significativamente inferiores na desnutrição do 

tipo 2. Os doentes com bom estado nutricional apresentaram valores 

significativamente superiores de creatinina, em relação aos doentes com inflamação 

e com desnutrição do tipo 2. 
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Quando se comparam os parâmetros antropométricos entre os quatro grupos, 

verifica-se que não existem diferenças significativas entre as pregas cutâneas: PCB, 

PCSE e PCSI. Pelo contrário existem diferenças entre os grupos no que respeita ao 

peso, ao IMC, à %PR, á PCT, ao PB, ao PMB, à AMBc, à %PMB, à %AMB e à 

%PCSE, como descreve a tabela 44.  

  

Podemos observar que os doentes com bom estado nutricional apresentam 

parâmetros antropométricos significativamente mais elevados em relação aos 

Tabela 44. Parâmetros da AC de acordo com o tipo de desnutrição e inflamação 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desnutrição do 

 tipo 1  
 

Albumina ≥3,8 + 
SGA  
(pontuação 3-5) 

 
n=10 

 
Desnutrição do 

 tipo 2 
 

Albumina <3,8 + 
SGA  
(pontuação 3-5) 

 
n=19 

 
Inflamação 

 
 
Albumina <3,8 + 
SGA  
(pontuação 6-7) 
 

n=62 

 
Bom estado  
nutricional 

 
Albumina ≥3,8 +  
SGA 
 (pontuação 6-7) 
 

n= 210 

 
 
 
 
 
 
 
p  média±dp média±dp média±dp média±dp 

Peso (kg) 

Estatura (cm) 

IMC (kg/m2) 

%PR 

PCT (mm) 

PCB (mm) 

PCSE (mm) 

PCSI (mm) 

PB (cm) 

PMB (cm) 

AMBc (cm2) 

%PCT  

%PCSE 

%PMB 

%AMBc 

61,0±8,5 

166,6±9,8 

21,9±2,0 

88,4±7,5 

16,4±9,6 

12,4±8,1 

16,5±8,6 

13,9±7,6 

30,0±3,6e 

24,9±3,4e 

41,2±12,6e 

93,4±45,2 

91,6±31,3 

97,6±9,5e 

95,0±25,3e 

55,2±6,8f 

159,4±9,7 

21,8±2,5f 

84,9±10,2f 

15,8±7,0 

11,2±5,6 

16,8±6,0 

14,2±6,3 

27,4±2,7d,f 

22,5±2,6d,f 

32,7±9,3d,f 

97,0±53,6 

87,4±39,7f 

93,5±14,8f 

92,0±38,9f 

61,3±10,7 

162,6±8,9 

24,8±3,8b 

91,5±12,3 

19,7±9,5b 

13,0±7,5 

18,7±9,2 

17,8±9,7 

32,7±4,4d 

26,5±2,9d,f 

50,2±12,8d 

118,3±58,8 

107,4±39,5 

103,2±14,6b 

110,1±37,3b 

64,8±10,6f 

161,8±8,6 

23,2±3,9b,f 

95,4±12,7f 

16,2±7,4b 

10,9±4,8 

19,0±6,9 

17,9±7,7 

33,5±3,8e,f 

28,4±3,7 b,e,f 

55,7±16,7b,e,f 

120,2±47,8 

116,6±42,2f 

110,4±14,4 b,e,f 

131,9±38,5 b,e,f 

<0,001 

n.s. 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

n.s. 

<0,05 

<0,001 

<0,001 
p análise das variâncias ANOVA one-way e teste de Bonferroni 
a  p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e do tipo 2;   b p<0,05 Inflamação e Bom estado nutricional,   c p<0,05 Desnutrição do  tipo 1 e 

Inflamação 

 d p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Inflamação;  ep<0,05 Desnutrição do tipo 1 e Bom estado Nutricional; 

 f p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Bom estado nutricional     
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doentes com desnutrição (do tipo 2 e do tipo 1) nos parâmetros de PB, PMB, AMBc, 

%PMB e %AMBc. Não se encontraram diferenças significativas entre os doentes 

com desnutrição do tipo 1 e do tipo 2, no que se refere a estes parâmetros. 

Na comparação entre os doentes com bom estado nutricional e com inflamação, 

constatou-se que os doentes com inflamação apresentaram valores 

significativamente inferiores de PMB, AMBc, %PMB e %AMBc. Apresentaram ainda 

valores superiores de IMC e PCT. 

Os doentes com desnutrição do tipo 2 foram os que apresentaram valores 

inferiores de PB, PMB e AMBc, em relação aos doentes com inflamação e com 

estado nutricional adequado. 

 

Tabela 45. Resultados da composição corporal avaliada por AC, de acordo com o tipo de 
desnutrição e inflamação 

 
 

 
Desnutrição do 

 tipo 1  
 

Albumina ≥3,8 +  
SGA  
(pontuação 3-5) 

 
n=10 

 
Desnutrição do 

 tipo 2 
 

Albumina <3,8 +  
SGA  
(pontuação 3-5) 

 
n=19 

 
Inflamação 

 
 
Albumina <3,8 +  
SGA  
(pontuação 6-7) 

 
n=62 

 
Bom estado 
 nutricional 

 
Albumina ≥3,8 +  
SGA  
(pontuação 6-7) 

 
n= 210 

 
 
 
 
 
 

 
p  média±dp média±dp média±dp média±dp 

MG (kg) 

MG (%) 

MNG (kg) 

MNG (%) 

MM (kg) 

MM (%) 

16,2±5,6 

27,3±10,9c 

45,4±12,0a,c 

72,7±10,9c 

24,4±7,0e 

39,1±7,7 

17,4±4,6 

31,6±6,1 

37,4±3,6a,f 

68,4±6,1 

19,3±4,2d,f 

35,7±9,2d,f 

21,4±7,1b,c 

35,5±6,7b,c 

37,8±6,1b,c 

64,5±6,7b,c 

26,7±6,0b,d 

46,0±10,1d 

19,5±6,4b 

29,5±7,4b 

46,0±7,4b,f 

70,5±7,4b 

30,8±8,0b,e,f 

47,6±12,4f 

<0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
p análise das variâncias ANOVA one-way e teste de Bonferroni 
a  p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e do tipo 2;   b p<0,05 Inflamação e Bom estado nutricional,   c p<0,05 Desnutrição do  tipo 1 e 

Inflamação 

 d p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Inflamação;  ep<0,05 Desnutrição do tipo 1 e Bom estado Nutricional; 

 f p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Bom estado nutricional     
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No que diz respeito à composição corporal avaliada por antropometria clássica, 

tal como se pode observar na tabela 45, encontraram-se diferenças significativas 

entre os quatro grupos na MG, MNG e MM. 

Os doentes com inflamação apresentaram valores significativamente superiores 

de MG, em relação aos doentes com bom estado nutricional e com desnutrição do 

tipo 1.  

Os doentes com bom estado nutricional, apresentaram valores 

significativamente superiores de MNG (em kg) em relação aos doentes com 

desnutrição do tipo 2 e aos doentes com inflamação. Foram os doentes com 

desnutrição do tipo 2 que apresentaram valores inferiores de MNG em kg, seguida 

dos doentes com inflamação, os doentes com desnutrição do tipo 1 e os doentes 

com estado nutricional adequado. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre os doentes com bom estado nutricional e com desnutrição do tipo 1.  

A MM (kg) foi significativamente superior nos doentes com bom estado 

nutricional em relação aos doentes com desnutrição do tipo 1 e com inflamação. Os 

doentes com desnutrição do tipo 2 apresentaram valores de MM (kg) 

significativamente inferiores em relação aos doentes com inflamação.  

A MM em % foi significativamente superior nos doentes com bom estado 

nutricional em comparação com os doentes com desnutrição do tipo 2, e com os 

doentes com inflamação. Não encontrámos diferenças significativas entre os 

restantes grupos. 

Quando se comparam os parâmetros BIA entre os quatro grupos verificou-se 

que existem diferenças significativas nos seguintes parâmetros: R, Xc, razão Na/K, 

MC (kg e %), ACT (l), AEC (l e %), AIC (l e%),MG (%), MNG (kg e %), MM (kg e %) 

e BCMI (tabelas 46 e 47).  
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No que respeita aos restantes parâmetros da BIA, verificou-se que os doentes 

com desnutrição do tipo 2 apresentaram valores significativamente superiores de 

relação Na/K e AEC em %, quando comparados com os doentes com desnutrição 

do tipo 1 e com os doentes com bom estado nutricional. Os doentes com inflamação 

apresentaram também valores significativamente mais elevados da razão Na/K, em 

relação com os doentes com desnutrição do tipo 2 e aos doentes com bom estado 

nutricional.  

Tabela 46. Resultados da composição corporal, avaliada por BIA,  
de acordo com o tipo de desnutrição e inflamação 

  
Desnutrição do 

tipo 1 
 

Albumina ≥3,8 + 
SGA  

(pontuação 3-5) 
 

n=10 

 
Desnutrição do 

 tipo 2 
 

Albumina <3,8 + 
SGA  

(pontuação 3-5) 
 

n=19 

 
Inflamação 

 
 

Albumina <3,8 + 
SGA  

(pontuação 6-7) 
 

n=62 

 
Bom estado  
nutricional 

 
Albumina ≥3,8 + 

SGA 
 (pontuação 6-7) 

 
n= 210 

 
 
 
 
 
 
 

p  média±dp média±dp média±dp média±dp 
Resistência - R (Ω) 

Reactância- Xc  (Ω) 

AF (º)  

Relação Na/K 

MC (kg) 

MC (%) 

ACT (l) 

ACT (%) 

AEC (l) 

AEC (%) 

AIC (l) 

AIC (%)  

BCMI (kg) 

639,6±123,0 

58,1±14,4 

5,2±0,9e 

1,1±1,9e 

18,9±5,9e 

43,4±8,2e 

33,6±7,0 

55,0±7,0 

16,7±3,2 

50,0±5,3a,e 

17,3±4,1e 

49,9±5,3a,e 

6,7±1,7e 

646,7±81,7 

46,3±12,8d,f 

4,1±1,0d,f 

1,4±0,3d,f 

14,3±4,3d,f 

38,2±10,3d,f 

29,7±4,3f 

53,9±5,7 

17,0±3,2f 

57,3±7,5a,d,f 

13,5±3,0 a,d,f 

42,7±7,5a,d,f 

5,7±1,6d,f 

609,7±84,3 

59,0±18,5d 

5,5±1,4b,d 

1,1±0,3b,d 

20,2±5,7b,d 

48,3±12,4d 

32,9±5,0 

54,5±7,0 

16,2±3,7b 

49,1±7,3b,d 

19,2±4,0b,d 

50,8±7,3b,d 

7,7±2,3b,d 

596,0±82,7 

70,3±17,4b,f 

6,7±1,5b,e,f 

0,9±0,2b,e,f 

25,5±7,3b,e,f 

57,7±12,3b,e,f 

33,9±5,4f 

52,7±6,3 

14,6±3,0b,f 

43,3±6,0b,e,f 

23,3±7,0b,e,f 

56,7±6,0b,e,f 

9,6±2,6 b,e,f 

<0,05 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

n.s. 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
p análise das variâncias ANOVA one-way e teste de Bonferroni 
a  p<0,05 Desnutrição do  tipo 1 e do tipo 2;   b p<0,05 Inflamação e Bom estado nutricional,   c p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e 

Inflamação 

 d p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Inflamação;  ep<0,05 Desnutrição do tipo 1 e Bom estado Nutricional; 

 f p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Bom estado nutricional     
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Os doentes com desnutrição do tipo 2 apresentaram valores inferiores de Xc, 

AF, MC (kg e %), AIC (l e %) e BCMI, quando comparados com os doentes com 

inflamação e com bom estado nutricional.  

 No que se refere à composição corporal avaliada por BIA, encontraram-se 

diferenças significativas entre os grupos na MG (%), MNG (kg e %) e na MM (kg e 

%), tal como se pode observar na tabela 47. Estes compartimentos corporais, 

avaliados por BIA, variaram de forma semelhante aos avaliados por antropometria. 

 

Os doentes com inflamação apresentaram valores significativamente superiores 

de MG, em relação aos doentes com bom estado nutricional. 

Os doentes com bom estado nutricional apresentaram valores significativamente 

superiores de MNG, em relação aos doentes com desnutrição do tipo 2 e dos 

doentes com inflamação. Os doentes com desnutrição do tipo 1 apresentaram 

Tabela 47. Resultados da composição corporal, avaliada por BIA, 
 de acordo com o tipo de desnutrição e inflamação 

 
 

 
Desnutrição do 

 tipo 1  
 

Albumina ≥3,8 + 
SGA 
 (pontuação 3-5) 

 
n=10 

 
Desnutrição do 

 tipo 2 
 

Albumina <3,8 + 
SGA  
(pontuação 3-5) 

 
n=19 

 
Inflamação 

 
 
Albumina <3,8 + 
SGA  
(pontuação 6-7) 

 
n=62 

 
Bom estado 
 nutricional 

 
Albumina ≥3,8 +  
SGA  
(pontuação 6-7) 

 
n= 210 

 
 
 
 
 
 
 
p  média±dp média±dp média±dp média±dp 

MG (kg) 

MG (%)  

MNG (kg)  

MNG (%) 

MM (kg) 

MM (%) 

17,0±6,2 

28,5±11,4 

44,6±12,1a,c 

71,5±11,4 

24,0±7,0e 

38,7±7,7 

17,8±5,4 

31,9±7,4 

37,0±3,3a,f 

68,0±7,4 

19,2±4,7d,f 

35,5±10,3d,f 

21,0±9,4 

34,2±9,8b 

38,0±5,0b,c 

65,8±9,8b 

27,3±5,8b,d 

47,2±10,2d 

20,6±7,7 

30,2±9,2b 

45,4±7,4d,f 

69,8±9,2b 

30,4±8,0b,e,f 

47,0±12,4f 

n.s. 

<0,05 

<0,001 

<0,05 

<0,001 

<0,001 
p análise das variâncias ANOVA one-way e teste de Bonferroni 
a  p<0,05 Desnutrição do tipo 1 e do tipo 2;   b p<0,05 Inflamação e Bom estado nutricional,   c p<0,05 Desnutrição do tipo 1 

e Inflamação 

 d p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Inflamação;  ep<0,05 Desnutrição do tipo 1 e Bom estado Nutricional; 

 f p<0,05 Desnutrição do tipo 2 e Bom estado nutricional     
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valores significativamente mais elevados de MNG em relação aos doentes com 

inflamação e aos doentes com desnutrição do tipo 2 (que foram o grupo de doentes 

que apresentam valores mais baixos de MNG).  

A MM (kg) foi significativamente superior nos doentes com bom estado 

nutricional em relação aos outros três grupos. Os doentes com desnutrição do tipo 2 

foram os que apresentam valores mais baixo. A MM em % foi significativamente 

superior nos doentes com bom estado nutricional em comparação com os doentes 

com desnutrição do tipo 2. Os doentes com desnutrição do tipo 2 apresentaram 

valores significativamente inferiores aos doentes com inflamação. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os restantes grupos. 
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7. Comparação entre AC e BIA na avaliação da composição corporal 

7.1. Caracterização dos controlos saudáveis 

O grupo de controlos saudáveis incluídos no estudo foi de 56 voluntários 

saudáveis, 25 homens e 34 mulheres, com a média de idades de 61,9 anos, num 

intervalo de idades entre os 18 e 80 anos. As médias da idade (61,9±15,5 vs 

62,3±13,9; n.s.) e IMC (24,9±2,3 vs 24,2±3,8; n.s.) do grupo de controlos saudáveis 

e dos doentes em HD são similares. A tabela 48 descreve a média da idade e dos 

parâmetros antropométricos dos controlos saudáveis e a comparação destes 

parâmetros, por sexos. 

 

Os homens, tal como esperado, apresentam a estatura superior à das mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 48. – Idade e parâmetros da AC dos controlos saudáveis 
 Total  (n=59) Homem (n=25) Mulher  (n=34)  

p  m±dp (mediana) m±dp (mediana) m±dp (mediana) 

Idade (anos) 61,9±15,5 (65) 63,0±14,8 (65) 61,2±16,2 (64,5)  n.s. 

Peso 70,3±8,9 72,0±7,9 69,0±9,4 n.s. 

Estatura 167,9±8,5 172,2±6,9 164,8±8,3 <0,001 

IMC 24,9±2,3 24,3±2,1 25,4±2,3 n.s. 

p teste t-student (amostras independentes), comparação entre doentes em HD e controlos saudáveis 
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A tabela 49 resume as características sócio-demográficas dos controlos 

saudáveis e compara-as entre homens e mulheres.  

 

As características gerais dos controlos saudáveis não variam entre sexos. Foram 

comparados a amostra (doentes em HD) com os controlos saudáveis, no que 

respeita a estas características. Relativamente às classes de idades, actividade 

Tabela 49. – Características gerais dos controlos saudáveis 
 Total  (n=59) Homem (n=25) Mulher  (n=34)  

p  n (%) n (%) n (%) 

Faixas etárias (anos) 
- [18; 25[ 

- [25; 35[ 

- [35; 45[ 

- [45; 55[ 

- [55; 65[ 

- ≥ 65 

  

3 (5,1) 

 1 (1,7) 

 1 (1,7) 

14 (23,7) 

11 (18,6)  

 29 (49,2) 

 

1 (4,0) 

0 (0,0) 

1 (4,0) 

7 (28,0) 

 4 (16,0) 

12 (48,6) 

 

2 (5,9) 

1 (2,6)  

0 (0,0) 

7 (20,6) 

7 (20,6) 

17 (50,0) 

 

 

 

n.s. 

Grau de escolaridade 
-Analfabeto 

-Frequentou o 4.º ano 

-4.º ano completo 

-6.º ano completo 

-9.º ano de escolaridade 

-12.º ano de escolaridade 

-Frequentou/completou o 

ensino superior 

 

  6 (9,2) 

  4 (6,2) 

 22 (33,8) 

  8 (12,3) 

  9 (13,8) 

  3 (4,6) 

  7 (10,8) 

 

 2 (8,0) 

  1 (4,0) 

 10 (40,0) 

   4 (16,0) 

   5 (20,0)  

   1 (4,0) 

   2 (8,0)  

 

 

 4 (11,8) 

 3 (8,8) 

 12 (35,3) 

  4 (11,8) 

  4 (11,8)  

  2 (5,9) 

  5 (14,7) 

 

 

 

 

n.s. 

Actividade profissional 
-Desempregado 

-Activo 

-Reformado 

 

  0 (0,0)  

 20 (30,8) 

 39 (60,0) 

 

  0 (0,0) 

  9 (36,0) 

 16 (64,0) 

 

0 (0,0) 

11 (32,4) 

23 (67,6) 

 

 

n.s 

Estado civil 
-Solteiro 

-Casado 

-Divorciado 

-Viúvo 

 

 7 (10,8) 

 39 (60,0) 

 1 (1,5) 

12 (18,5) 

 

  5 (20,0) 

 15 (60,0) 

  0 (0,0) 

 5 (20,0) 

 

  2 (5,9) 

 24 (70,6) 

  1 (2,9) 

 7 (20,6) 

 

 

n.s. 

p  Teste Mann-Whitney, para comparação entre sexos 
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profissional e estado civil os resultados são idênticos entre os grupos. Os doentes 

em HD apresentaram uma escolaridade mais baixa em relação aos controlos 

saudáveis. 

 

7.2. Comparação entre AC e BIA na determinação da MG, MNG e 

MM 

 Na tabela 50, comparam-se a análise por BIA com AC na avaliação da MG, 

MNG e da MM, na amostra de doentes em HD (no final da sessão de diálise) e nos 

controlos saudáveis. 

 

As duas técnicas apresentaram resultados similares na determinação dos 

compartimentos corporais nos controlos saudáveis, no entanto encontramos 

diferenças significativas entre as médias na MG e MNG nos doentes em HD.  

 

 

Tabela 50. Comparação entre a BIA e a AC na determinação da MG, MNG e MM  
Doentes em HD n=301 

 BIA AC  

 m±dp m±dp p 

MG (kg) 20,0±7,9 19,6±6,5 <0,05 

MNG (kg) 43,3±7,7 43,7±8,0 <0,05 

MM (kg) 28,9±8,0 29,0±8,0 n.s. 

Controlos saudáveis n=59 

 BIA AC  

 m±dp m±dp p 

MG (kg) 26,0±5,7 25,8±5,5 n.s. 

MNG (kg) 44,3±8,1 44,5±8,0 n.s 

MM (kg) 29,2±6,2 29,4±6,0 n.s 
p teste t-student (amostras emparelhadas) 
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Na tabela 51, comparam-se as duas técnicas, no que se refere à determinação 

dos compartimentos corporais, nos doentes em HD, separando a amostras por 

sexos. 

 

Foram encontradas diferenças significativas entre as técnicas na determinação 

da MG e MNG, apenas no sexo masculino. A média da diferença, no sexo 

masculino, entre AC e BIA, foi de -0,7±3,6 kg para a MG e de 0,7±3,6 kg para a 

MNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 51. Comparação entre a BIA e a AC na determinação da MG, MNG e MM, 
 nos doentes em HD, separados por sexos 

Doentes em HD 

 Homem n=185 Mulheres n=116 

BIA  AC   BIA  AC   

 m±dp m±dp p m±dp m±dp p 

MG (kg) 20,1±7,4 19,4±6,0 <0,01 19,9±8,8 20,0±7,2 n.s. 
MNG (kg) 43,9±7,5 44,6±7,8 <0,01 42,3±7,9 42,2±8,2 n.s. 

MM (kg) 29,9±7,2 30,4±7,3 n.s. 27,0±8,7 26,9±8,7 n.s. 

p teste t-student (amostras emparelhadas) 
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Na tabela 52, realizou-se a mesma comparação com a amostra de controlos 

saudáveis, separada por sexos, e verificou-se não existirem diferenças significativas 

entre as técnicas na determinação destes compartimentos corporais. 

 

A tabela 53 refere-se ao estudo correlação entre a AC e a BIA, na avaliação da 

composição corporal, na amostra total e separado por sexos. 

Tabela 52. Comparação entre a BIA e a AC, na determinação da MG, MNG e MM,  
nos controlos saudáveis, separados por sexos 

Controlos saudáveis 

 Homem  
n=25 

 Mulheres 

n=34 
 

BIA AC   BIA AC   

 m±dp m±dp p m±dp m±dp p 

MG (kg) 23,4±5,4 23,3±5,5 n.s. 28,0±5,0 27,6±4,8 n.s. 
MNG (kg) 48,7±6,4 48,7±6,2 n.s. 41,0±7,9 41,4±7,8 n.s. 

MM (kg) 32,5±5,6 32,7±5,5 n.s. 26,7±5,4 26,9±5,2 n.s. 

p Teste t-student (amostras emparelhadas) 

Tabela 53. Correlação entre a BIA e AC na avaliação da composição corporal 
 

Doentes em HD 
r 

Todos n=301 Homem n=185 Mulher n=116 

MG (kg) BIA vs PC 0,90** 0,88** 0,93** 

MNG (kg) BIA vs AC 0,90** 0,89** 0,91** 

MM (kg) BIA vs PC 0,90** 0,89** 0,92** 

 
Controlos Saudáveis 

r 

Todos n=59 Homem n=25 Mulher n=34 

MG (kg) BIA vs PC 0,96** 0,97** 0,95** 

MNG (kg) BIA vs AC 0,98** 0,98** 0,98** 

MM (kg) BIA vs PC 0,98** 0,98** 0,98** 

r coeficiente de correlação de Pearson  *  p<0,05 ** p<0,001 
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Foram encontradas correlações muito fortes entre as duas técnicas tanto nos 

controlos saudáveis, como nos doentes em HD. Nos doentes em HD, as 

correlações entre os métodos são mais fortes no sexo feminino. 

As figuras 10 e 11 mostram a concordância entre as duas técnicas na nos 

controlos saudáveis e nos doentes em HD.  

 

A partir da análise da figura 10 constatou-se que, nos controlos saudáveis, 

verificou-se que a média da diferença da MG, entre as técnicas, foi de 0,25±1,94 

Figura 10. Concordância entre a BIA vs AC, de acordo com Bland e Altman, nos 
controlos saudáveis 

 

O eixo horizontal mostra a média da MG obtida pelas duas técnicas e o eixo vertical as diferenças entra AC e BIA 
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com o limite de concordância de -3,56 a 4,06 kg. A média da diferença, entre as 

técnicas, no que refere á MNG foi de 0,33±2,0 kg com o limite de concordância de -

3,58 a 4,25. No que se refere à MM, a média da diferença entre as técnicas foi de 

0,014±1,19 kg com o limite de concordância de -2,35 a 2,32 kg.   

 

Nos doentes em HD, a média da diferença da MG, entre as duas técnicas foi de 

0,41± 3,5 kg com o limite de concordância de -5,8 a 5,9 kg. Para a MNG a média da 

diferença, entre as técnicas foi de 0,41±3,5 kg com o limite de concordância de -7,25 

a 6,43 kg. No que se refere à MM, a média da diferença entre as técnicas foi de 

0,20±3,4 kg com o limite de concordância de -6,60 a 6,99 kg.   

 

Figura 11. Concordância entre a BIA vs AC, de acordo com Bland e Altman, nos 
doentes em HD 

 

O eixo horizontal mostra a média da MNG ou MM obtida pelas duas técnicas e o eixo vertical as diferenças entre AC e BIA 
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7.3. Efeito da hidratação na avaliação da composição corporal 

Uma vez que a concordância entre a BIA e a AC são melhores nos indivíduos 

saudáveis, estudou-se a influência do estado de hidratação (avaliado por BIA, no 

final da HD) na avaliação da composição corporal. Assim, dividiu-se a amostra em 

três grupos conforme o estado de hidratação (tabela 54). Foram considerados 

desidratados os doentes com %AEC < 35%, normo-hidratados os doentes com  

%AEC entre 35 e 44% e hiper-hidratados os doentes com %AEC> 44% de acordo 

com o descrito por Guida e col (2000) e Kouw e col. (1992) (82, 145). Estes autores 

calcularam a %AEC com base em 95% do intervalo de tolerância (média ± 2 dp) 

para a população saudável (%AEC=35 a 44%). 

 

Tabela 54. Características gerais de doentes em HD de acordo com o estado de 
hidratação no fim da HD 

 
 

Desidratado 
%AEC < 35% 

(n=21) 

Normo-hidratado 
%AEC 35 a 44% 

 (n=115) 

Hiper-hidratado 
%AEC > 44% 

(n=165) 

 
 

 m±dp m±dp m±dp p 

Idade (anos) 53,8±14,6 58,0±13,2 66,1±13,0 <0,001 
Peso (kg) 67,0±7,4 65,1±10,6 61,7±10,7 <0,01 
IMC 23,9±2,3 24,8±3,4 23,8±3,9 n.s. 
     
R- BIA fim HD 576,4±95,8 592,5±79,3 614,0±86,8 <0,05 
Xc- BIA fim HD 99,0±15,3 76,2±11,9 55,3±13,5 <0,001 
AF º- BIA fim HD 9,8±0,1 7,3±0,70 5,1±0,9 <0,001 
BCMI- BIA fim HD 12,7±2,6 10,54±2,1 7,2±1,6 <0,001 
Na/K- BIA fim HD 0,6±0,01 0,83±0,01 1,13±0,02 <0,001 
     
PMB (cm) 33,3±2,3 29,7±2,7 25,1±2,6 <0,001 
AMBc (cm2) 78,9±12,0 61,9±12,8 42,4±9,8 <0,001 
     
Albumina (mg/dl) 4,0±0,19 4,0±0,27 3,7±0,35 <0,001 
Creatinina (mg/dl) 10,9±4,5 9,7±2,7 8,3±2,3 <0,001 
Hematócrito (%) 36,4±2,6 36,9±3,7 36,2±4,2 n.s. 
     
SGA 6,7±0,3 6,9±0,2 6,5±0,5 <0,001 
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Os doentes hiper-hidratados apresentaram valores inferiores de peso, de Xc, de 

AF, de BCMI, de PMB, de AMBc, de albumina, de creatinina e da pontuação final da 

SGA. Além disso, foram os que apresentaram valores superiores de R, de Na/K e 

idade.   

Na tabela 55, comparam-se os compartimentos corporais avaliados por AC e 

BIA nos doentes em diálise classificados de acordo com o estado de hidratação, no 

avaliado por BIA no final da HD. 

 

Verifica-se que a MNG em kg e a MM (em kg e %) aumenta nos doentes 

desidratados em ambas as técnicas. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre as técnicas, no que diz respeito à MG, de acordo com o estado 

de hidratação dos doentes no final da HD. 

Tabela 55. Resultados da composição corporal conforme o estado de hidratação no 
fim da HD 

 
 

Desidratado 
%AEC < 35% 

(n=21) 

Normo-hidratado 
%AEC 35 a 44% 

 (n=113) 

Hiper-hidratado 
%AEC > 44% 

(n=168) 

 

 m±dp m±dp m±dp p 

MNG (kg) - BIA 45,4±8,4 44,4±6,8 42,3±8,0 <0,05 
MNG (kg) - AC 45,7±9,0 44,8±7,2 42,7±8,3 <0,05 
MNG (%) - BIA 71,6±8,4 69,4±8,9 68,3±9,8 n.s. 
MNG (%) - AC 71,8±6,5 69,8±7,7 68,5±7,8 n.s. 
     
MG (kg) - BIA 18,3±6,2 20,3±8,4 20,0±6,4 n.s. 
MG (kg) - AC 18,0±4,6 20,2±8,1 20,1±8,0 n.s. 
MG (%) - BIA 28,4±8,4 30,6±8,9 31,7±9,8 n.s. 
MG (%) - AC 28,2±6,4 30,2±7,7 31,4±7,8 n.s. 
     
MM (kg) - BIA 34,2±7,4 30,2±7,4 27,3±8,0 <0,001 
MM (kg) - AC 35,6±8,0 30,2±7,6 27,4±7,8 <0,001 

MM (%) - BIA 54,4±11,2 47,3±11,8 44,0±11,8 <0,001 
MM (%) - AC 56,4±11,2 47,3±11,4 44,2±11,8 <0,001 
p análise da variância entre os 3 grupos através da ANOVA one-Way 
* p<0,05 na comparação PC vs BIA, na avaliação de um compartimento corporal,  através do  teste t-student (amostras 
emparelhadas)  
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A correlação existente entre a média do peso pedido na sessão de HD e média 

da diferença da AEC e MNG (avaliada por BIA antes e após a HD) foi ρ= 0,42 

(p<0,01) para a AEC em litros e de ρ= 0,26 (p<0,01) para a MNG em kg. 

Na figura 12 comparamos, através da análise vectorial a nossa amostra de 

doentes em HD com uma população de referência estável e instável (23). 

 

Através da análise vectorial foi possível verificar que a nossa amostra 

apresentou valores de similares de R/H (ou seja AEC e estado de hidratação) à 

população de referência estável em HD, em ambos os sexos, no entanto apresentou 

valores de Xc/H inferiores à população de referência estável, em ambos os sexos, 

ou seja menor MC. 

 

 

 

Figura 12. Comparação da análise vectorial da BIA após HD com população de 
referência estável e instável 

 

Homens: BIA pós HD- amostra vs  BIA pós HD-população estável T2=32,1; p<0,001;  
Homens: BIA pós HD- amostra vs  BIA pós HD-população instável T2=54;  p<0,001;  
Mulheres: BIA pós HD- amostra vs  BIA pós HD-população estável T2=14,4; p<0,001; 
Mulheres: BIA pós HD- amostra vs  BIA pós HD-população instável T2=38,9; p<0,001;  
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7.4. Comparação da AC e BIA, entre os doentes em HD e os 

controlos saudáveis 

Na tabela 56 está descreita a comparação dos parâmetros antropométricos e da 

análise por BIA, entre os doentes em HD e os controlos saudáveis. 

 

Quando foram comparados os doentes em HD com os controlos saudáveis, 

no que diz respeito a estes compartimentos corporais, verificou-se que não existiam 

Tabela 56. Comparação de parâmetros antropométricos e análise por BIA, entre 
doentes em HD e controlos saudáveis 

 Doentes em HD 

(n=301) 

Controlos  

(n=59) 

 

 

p  m±dp (mediana) m±dp (mediana) 

Antropometria Clássica 

Peso 63,3±10,6  70,3±8,9   <0,01 

IMC 24,2±3,8 24,9±2,3 n.s. 

PMB 27,4±3,8 27,1±2,7 n.s. 

AMBc 52,6±16,6 51,0±11,3 n.s. 

MG (kg) 19,6±6,5 25,8±5,4 <0,001 

MNG (kg) 43,7±8,0 44,5±7,9 n.s. 

MM (kg) 29,0±8,0 29,3±5,9 n.s. 

Bioimpedância 

Resistência - R (Ω) 603,4±85,3 557,9±83,3 <0,01 

Reactância- Xc  (Ω) 66,0±18,6 70,0±12,2 <0,05 

R/H 375,0±63,6 333,8±57,0 <0,001 

Xc/H 40,9±11,8 42,0±7,6 <0,05 

Na/k 0,9±0,3 0,9±0,2 n.s. 

ÂF (º) 6,3±1,6 7,0±1,0 <0,01 

MG (kg) 20,0±7,9 26,0±5,6 <0,001 

MNG (kg) 43,3±7,7 44,3±8,1 n.s. 

MM (kg) 28,8±7,9 29,2±6,2 n.s. 

MC (kg) 23,5±7,5 24,8±5,3 n.s. 

BCMI (kg/m2) 8,9±2,7 9,0±2,0 n.s. 

AEC (litros) 15,2±3,3 14,0±2,8 <0,01 

AEC (%) 45,6±7,5 42,3±5,4 <0,01 
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diferenças significativas na MNG e na MM, entre os grupos, em ambas as técnicas. 

No entanto, observou-se que os controlos saudáveis apresentaram valores 

superiores de MG em relação aos doentes em HD, em ambas as técnicas. Os 

controlos saudáveis apresentaram valores superiores de peso, Xc, Xc/H e AF; e 

valores inferiores de R, R/H e AEC (em litros e %). 

Estes resultados estão de acordo com a análise vectorial da BIA (figura 13) 

em que se pode constatar que em ambos os sexos, os doentes em HD apresentam 

valores superiores de R/H (maior volume de líquidos extracelular) e valores 

ligeiramente inferiores de Xc/R e portanto de massa celular, em relação aos 

controlos saudáveis. 

Figura 13. Comparação da análise vectorial da BIA entre os doentes em HD e os 
controlos saudáveis 

 

Homens: Grupo 1 vs Grupo 3 T2=24,9; p<0,001; 
Mulheres: Grupo 2 vs Grupo 4 T2=43,5; p<0,001; 
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8. A Dinamometria da mão (HGS) como marcador nutricional nos 

doentes em HD 

Uma vez que esta técnica foi aplicada a apenas uma parte da amostra total 

(n=93), foi feito o seu estudo em separado. Foi feito um estudo de corte transversal 

para avaliar a HGS e o estado nutricional dos doentes em HD. Foram incluídos no 

estudo 93 doentes estáveis (56 homens e 37 mulheres), com doença renal crónica, 

em programa regular de HD1.  

Os parâmetros da avaliação por AC determinados foram: peso seco, a estatura, 

a %PR, o IMC, as pregas cutâneas (PCT, PCB, PSCE, PCSI, em mm), o PB (cm), o 

PMB (cm), a AMBc (cm2) e a %PMB, MG (kg e %), MNG (kg e %) e MM (kg e %). A 

avaliação da composição corporal foi também avaliada por BIA. Os dados utilizados 

foram: AF (º), Na/K (razão), MC (kg e %), MNG (kg e %), MM (kg e %), MG (kg e %) 

e BCMI (kg/m2). Foi utilizada a média de 3 meses (anteriores à aplicação da HGS) 

dos seguintes parâmetros laboratoriais: albumina (g/dl), creatinina (mg/dl), e a PCR 

(mg/dl). Utilizou-se a última determinação do colesterol total (mg/dl) e da IL-6 

(pg/ml). Todos os parâmetros analíticos foram avaliados na fase pré-diálise. Os 

dados utilizados referentes ao tratamento dialítico foram: tempo de HD, o tipo de HD, 

as horas e a frequência semanal, o tipo de acesso vascular, a dose de diálise (Kt/V) 

e o PNAn. Foi utilizada a SGA, na escala de 7 pontos (NECOSAD). Para avaliar a 

qualidade de vida foi aplicado o instrumento genérico de medição do estado de 

                                                

1 Este estudo foi apresentado sob a forma de poster no XIV International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal 

Disease. Marseilles, France. June 11-15, 2008 146. Rodrigues R, Novo A, Travassos F, Castro R, Nunes Azevedo J. 

Abstracts of the XIV International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease. Marseilles, France. June 11-15, 

2008 [Handgrip strength as a nutritional marker in hemodialysis patients]. J Ren Nutr. 2008; 18(3 Suppl):S10.  
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saúde MOS SF-36 (Medical Outcome Study Schort-Form 36 (119)), versão 2 

portuguesa.  

As características gerais da amostra estão descritas nas tabelas 57 e 58.  

 

 

 

Tabela 57. Características gerais, da amostra total (do estudo da HGS) e separada por 
sexos 

 
 

Total  
(n=93) 

Homem 
(n=56) 

Mulher  
(n=37) 

 

p  m±dp  m±dp m±dp 

Idade (anos) 65,0±13,9 (67,5) 63,4±14,9 (67) 67,4±11,9 (70) n.s. 
Tempo de HD (anos) 5,0±4,7 (3,59) 4,4±3,1(3,59) 5,5±5,6 (3,26) n.s. 
Duração de HD por semana 
(horas) 

 
10,8±1,6 

 
10,8±2,0 

 
10,8±2,0 

 
n.s. 

PNAn (g/kg/dia) 1,1±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1 n.s. 
Dose de diálise (Kt/V) 1,8±0,2 1,8±0,2 1,9±0,2 n.s. 
     
Antropometria clássica     
Peso seco (kg) 64,5±11,4 67,4±9,1 59,8±12,7 <0,01 
Estatura (cm) 160,0±9,0 165,5±5,7 151,6±6,2 <0,001 
IMC (kg/m2) 25,0±4,0 24,6±3,4 25,4±4,8 n.s. 
%PR 95,4±13,8 95,4±13,8 96,5±20,7 n.s. 
PCT (mm) 17,7±9,3 14,9±5,9 22,2±11,5 <0,001 
PCB (mm) 13,5±8,1 11,0±5,0 17,2±10,4 <0,001 
PCSE (mm) 19,7±9,0 18,4±6,0 21,9±12,2 n.s. 
PCSI (mm) 17,4±8,5 15,5±5,9 20,5±10,8 <0,05 
PB (cm) 33,1±5,0 33,6±4,8 32,5±5,3 n.s. 
PMB (cm) 27,3±3,8 28,7±3,6 25,4±3,1 <0,001 
AMBc (cm2) 52,1±15,6 56,4±15,8 45,6±12,9 <0,001 
%PMB (%) 107,3±16,0 105,2±13,3 110,7±18,9 n.s. 
MNG (kg) 43,0±9,1 46,6±9,0 37,5±6,0 <0,001 
MNG (%) 66,5±10,5 69,3±11,3 62,2±7,2 <0,001 
MM (kg) 29,2±8,7 32,5±8,8 24,3±5,6 <0,001 
MM (%) 45,3±11,9 48,3±11,6 40,8±11,2 <0,001 
MG (kg) 21,1±7,0 19,5±5,4 23,7±8,3 <0,05 
MG (%) 31,9±8,1 27,9±6,2 38,0±6,8 <0,001 
     
Dados laboratoriais     
Albumina (mg/dl) 4,0±0,2 4,0±0,2 3,9±0,1 n.s. 
Creatinina (mg/dl) 8,7±2,5 8,9±2,4 7,9±2,3 <0,05 
Colesterol total (mg/dl) 146,7±37,7 143,4±42,2 149,1±27,2 n.s. 
Proteína C reactiva (mg/l) 0,6±0,5 0,6±0,5 0,6±0,4 n.s. 
Interleucina 6 (pg/ml) 8,4±6,2 8,0±6,1 9,1±6,4 n.s. 
 
p teste t-student  para amostras independentes, comparação por sexos 
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A média das idades foi de 65,0±13,9 anos, mediana de 67,5 anos, sendo que os 

doentes estavam em HD há 5,0±4,7 anos. Registou-se um tempo mínimo de 0,26 

anos (3,12 meses), e um máximo de 24,74 anos. A maioria dos doentes realizou 

HDAF (91,5%), 3 vezes por semana (86%), por FAV (89,4%). Os doentes 

observados encontravam-se com uma boa dose de diálise (Kt/V superior a 1,4) e 

com uma ingestão proteica aceitável. 

Quando foram comparadas as características da nossa amostra, separada por 

sexos, verificou-se que não existiam diferenças significativas entre homens e 

mulheres, com excepção dos parâmetros antropométricos e na creatinina sérica. 

Assim, os homens, quando comparados com as mulheres, apresentaram valores 

médios significativamente mais elevados de peso, estatura, PMB, AMBc, MNG e MM 

em relação às mulheres. Aquelas apresentaram valores significativamente mais altos 

de PCT, PCB, PCSI e MG em comparação com os homens.  

 

Tabela 58. Características da diálise e do tratamento dialítico, da amostra total (do 
estudo da HGS) e separada por sexos 

 Total  
(n=93) 

Homem 
(n=56) 

Mulher  
(n=37) 

 

 n (%) n (%) n (%) p 

Tipo de diálise 
-HDAF 
-HDc 

 
86(91,5) 
8 (8,5) 

 
54 (94,7) 

3(5,3) 

 
32 (86,5) 
5 (13,5) 

 

 
 
n.s. 

N.º dias/semana 
- 4 dias  
- 3 dias 

 

 
13 (13,8) 
80 (86,0) 

 

 
6 (9) 

51(91,0) 
 

 
8 (21,6) 
29 (78,4) 

 

 
 
n.s. 

Tipo de Acesso 
Vascular 

- FAV 
- CVC 

 
84 (89,4) 
10 (10,6) 

 
54 (94,7) 
3 (5,3) 

 
30 (81,1) 

(21,6) 
 

 
 
n.s. 

HDAF- hemodiálise de alto fluxo; HDc – Hemodiálise convencional; FAV- fistula arterio-venosa; CVC – cateter venoso central 

p teste Mann-Whitney para amostras independentes, comparação por sexos  
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Do total de doentes, 27,7% (18 homens e 7 mulheres), eram diabéticos. A maior 

causa da doença renal crónica, nesta amostra, foi a diabetes (26,9%, 26 doentes). 

As restantes etiologias da doença renal estão descritas na tabela 59. 

 

Os resultados da análise por BIA e HGS são descritos na tabela 60.  

 

Tabela 59. Etiologia da doença renal da amostra do estudo da HGS  (n=93)                    
 n (%) 
Nefropatia diabética 25 (26,59) 
Desconhecida 20 (22,34) 
Nefropatia hipertensiva 9 (9,57) 
Outras causas 9 (9,57) 
Nefropatia infecciosa ou urológica 8 (8,51) 
Glomerulonefrite 8 (8,51) 
Doença renal poliquística autossómica dominante 6 (6,38) 
Nefropatia por necrose tubular 4 (4,25) 
Nefropatia medicamentosa ou tóxica 4 (4,25) 

Tabela 60. Resultados da análise por BIA e HGS 
 Total 

(n=93) 
Homem  
(n=56) 

Mulher 
(n=37) 

 
p 

 m±dp m±dp m±dp  
Bioimpedância (BIA) 
Resistência - R (Ω) 606±93,2 568,1±84,6 664,9±73,7 <0,001 
Reactância- Xc  (Ω) 72,3±19,9 72,3±23,3 72,4±13,6 n.s. 
Na/k 0,9±0,2 0,9±0,3 0,9±0,2 n.s. 
AF (º) 6,9±1,6 7,3±1,8 6,2±1,1 <0,05 
MNG (kg) 42,9±7,9 47,2±6,2 36,4±5,3 <0,001 
MNG (%) 67,0±8,8 70,3±7,5 62,0±8,4 <0,001 
MG (kg) 21,5±8,0 20,1±6,7 23,5±9,4 <0,001 
MG (%) 32,7±9,3 29,3±8,3 37,9±8,4 <0,001 
MM (kg) 30,8±8,0 34,0±7,5 25,9±6,0 <0,001 
MM (%) 48,2±11,0 50,7±11,1 44,1±9,8 <0,001 
MC (kg) 25,6±8,1 28,5±8,4 21,1±5,4 <0,001 
MC (%) 58,9±11,8 59,5±12,8 57,8±10,4 n.s. 
BCMI (kg/m2) 9,8±2,6 10,3±2,7 9,1±2,2 <0,05 
Dinamometria (HGS) 
HGS - mão direita (kgf) 24,7±10,7 30,3±9,8 16,5±5,6 <0,001 
HGS - mão esquerda (kgf) 23,6±10,1 29,1±15,7 15,7±4,9 <0,001 
HGS (valor máximo) (kgf) 27,5±10,2 31,9±9,3 20,8±7,8 <0,001 
p teste t-student  para amostras independentes, comparação por sexos 
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O sexo masculino apresenta valores mais elevados de AF, MNG, MM, MC em kg 

e BCMI em relação ao sexo feminino. No sexo feminino, podemos observar valores 

mais altos de R e MG. 

O teste HGS varia significativamente entre homem e mulher, sendo que o seu 

valor foi significativamente mais elevado no sexo masculino. 

Quando estudámos a prevalência de desnutrição na nossa amostra, foi constado 

que, segundo a SGA, estavam desnutridos apenas 2 doentes. No que se refere à 

%PR, estavam desnutridos 35 doentes (38%), dos quais 3 (3,2%) apresentaram 

desnutrição severa, 22 (23,7%) desnutrição média ou moderada e 10 (10,8%) 

desnutrição leve. Os doentes foram também classificados quanto ao estado 

nutricional, com base na massa celular determinada por BIA. Assim, foram 

considerados desnutridos 23 doentes (25%), aqueles que apresentaram o índice de 

massa celular inferior a 8 kg/m2. Utilizou-se este critério para diagnosticar a 

desnutrição dos doentes da nossa amostra. Na tabela 61, foram comparados os 

doentes com desnutrição e com estado nutricional adequado, de acordo com o 

BCMI determinado pela BIA.  
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Tabela 61. Comparação entre doentes desnutridos e com estado nutricional 
adequado, classificados de acordo com o BCMI, avaliado por BIA 

 Com estado 
nutricional adequado 

BCMI  8 
(n=70) 

Com desnutrição 
BCMI < 8 

 
(n=23) 

 
 
 
p 

 m±dp m±dp  
Idade 62,5±12,3 72,6±8,3 <0,001 
Peso seco (kg) 66,8±10,1 58,0±11,9 <0,01 
Estatura 160,9±8,7 157,9±9,5 n.s. 
Bioimpedância (BIA)    
Resistência - R (Ω) 592,0±82,8 663,4±98,0 <0,001 
Reactância - Xc  (Ω) 78,0±19,0 60,8±17,1 <0,001 
Na/k 0,8±0,1 1,0±0,2 <0,001 
AF (º) 7,5±1,4 5,1±0,9 <0,001 
MNG (kg) 44,5±7,7 38,2±8,1 <0,001 
MNG (%) 70,2±7,5 62,0±8,4 <0,001 
MG (kg) 21,9±8,9 20,0±7,1 n.s. 
MG (%) 32,3±10,4 34,0±8,5 n.s. 
MM (kg) 34,4±8,5 22,0±3,5 <0,001 
MM (%) 52,2±12,1 38,5±6,1 <0,001 
MC (%) 63,7±9,9 46,4±7,7 <0,001 
BCMI (kg/m2) 10,9±2,6 6,9±0,9 <0,05 
Antropometria Clássica (AC) 
IMC (kg/m2) 25,8±3,9 23,2±3,5 <0,05 
%PR 98,3±16,9 90,3±13,8 <0,05 
PCT (mm) 18,9±9,7 14,7±7,2 <0,05 
PCB (mm) 14,0±8,6 11,9±6,8 n.s. 
PCSE (mm) 20,9±9,6 16,7±6,6 <0,05 
PCSI (mm) 18,5±8,7 14,9±7,7 n.s. 
PB (cm) 34,9±4,6 28,6±2,8 <0,001 
PMB (cm) 28,6±3,5 24,0±2,0 <0,001 
AMBc (cm2) 38,2±6,6 57,414,8 <0,001 
%PMB (%) 111,4±16,4 96,6±7,8 <0,001 
MNG (kg) 44,0±9,2 40,3±8,5 <0,05 
MNG (%) 68,6±7,1 65,7±11,5  n.s. 
MM (kg) 32,2±8,2 21,6±4,0 <0,001 
MM (%) 48,4±12,1 37,5±6,8 <0,001 
MG (kg) 22,0±7,2 18,8±6,0 <0,05 
MG (%) 31,9±8,6 31,7±6,8 n.s. 
Avaliação laboratorial    
Albumina  (g/dl) 4,0±0,2 3,9±0,3 <0,05 
Creatinina (mg/dl) 8,9±2,7 7,9±1,6 n.s. 
Proteína C reactiva (mg/dl) 0,6±0,5 0,6±0,4 n.s. 
Interleucina 6 (pg/ml) 8,0±6,4 9,6±5,5 n.s. 
Colesterol total (mg/dl) 148,4±39,4 142,0±33,0 n.s. 
Dinamometria (HGS)    
HGS - mão direita (kg/f) 26,8±10,2 18,6±10,2 <0,001 
HGS - mão esquerda (kg/f) 25,7±9,9 15,7±4,9 <0,001 
HGS (valor máximo) (kg/f) 29,3±10,1 21,5±8,4 <0,001 
 
p teste t-student para amostras independentes 
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Na comparação entre os doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado, verificou-se que, em termos de composição corporal, não foram 

encontradas diferenças significativas na MG avaliada por BIA e na MG em % 

avaliada por AC. Os doentes desnutridos apresentaram valores mais baixos da 

análise por BIA relativos a: Xc, AF, MNG, MM, MC e BCMI. Este doentes 

apresentaram valores superiores de R e razão Na/K. Relativamente aos parâmetros 

da antropometria clássica os doentes desnutridos apresentaram valores inferiores de 

peso, IMC, %PR, PCT, PCSE, PB, PMB, AMBc, %PMB, MNG em kg, MM e MG em 

kg.    

Quando foram comparados os doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado, no que diz respeito aos parâmetros laboratoriais, não foram encontradas 

diferenças significativas, com excepção da albumina. Apesar dos doentes 

desnutridos apresentarem valores mais baixos de albumina, estes apresentaram 

apresentam valores considerados aceitáveis para esta população de doentes.  

No que diz respeito ao resultado da HGS, verificou-se que os doentes 

desnutridos foram os que apresentam valores mais baixos da HGS, sendo a 

diferença significativa em relação aos doentes com estado nutricional adequado. 
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A correlação do resultado da HGS com outros marcadores nutricionais encontra-

se descrita nas tabelas 62 a 63. 

 

Quando estudada a correlação dos resultados da HGS com os parâmetros da 

BIA, constatou-se que o resultado da HGS se correlacionou positivamente, com 

correlação moderada, com os seguintes parâmetros: AF, MNG em kg, MM em kg, 

MC em kg e BCMI. Foram encontradas correlações positivas fracas com a Xc, MNG 

em %, MM em %, MC em %. A HGS correlacionou-se negativamente, de forma 

fraca, com a R e Na/K. 

No estudo da associação entre a HGS com a antropometria clássica, foram 

observadas correlações positivas moderadas com os seguintes parâmetros: PMB, 

AMBc, MNG em kg e MM em kg. As correlações foram fracas com o PB, MNG em % 

e MM em %.  

Tabela 62. Associação do resultado da HGS com os parâmetros da BIA e da AC 
r HGS 
 Total Homem Mulher 

Bioimpedância (BIA) 
Resistência - R (Ω) -0,44** -0,27* n.s. 
Reactância - Xc (Ω) 0,25** n.s. n.s. 
Na/k -0,30* -0,40** n.s. 
AF (º) 0,46** 0,40** n.s. 
MNG (kg) 0,58** 0,43** 0,53** 
MNG (%) 0,30** n.s. n.s. 
MM (kg) 0,66** 0,53** n.s. 
MM (%) 0,49** 0,39** n.s. 
MC (kg) 0,60** 0,50** n.s. 
MC (%) 0,38** 0,39** n.s. 
BCMI 0,53** 0,50** n.s. 
Antropometria Clássica (AC) 
PB (cm) 0,30** 0,47** n.s. 
PMB  0,50** 0,48** n.s. 
AMBc 0,51* 0,50** n.s. 
MNG (kg) 0,51** 0,43** 0,50** 
MNG (%) 0,20* n.s n.s. 
MM (kg) 0,50** 0,51** n.s. 
MM (%) 0,30** 0,35** n.s. 
r coeficiente de correlação de Pearson 
 *p<0,05 
 ** p<0,001 
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Verificou-se que o sexo feminino, a HGS apenas se correlacionou com a MNG 

em kg, na determinação deste parâmetro por ambas as técnicas. 

 

 

No que diz respeito aos parâmetros laboratoriais, verificou-se que o resultado da 

HGS se correlacionou positivamente, de forma fraca, com a albumina e a creatinina, 

e negativamente também com correlações fracas com a PRC e IL-6.   

Relativamente à associação da HGS com a SGA, foi observado existir uma 

correlação positiva fraca, sendo a correlação mais forte com a história clínica. 

 

A HGS foi correlacionada negativamente, de forma moderada com a idade dos 

doentes. 

 

Tabela 63. Associação do resultado da HGS com parâmetros laboratoriais, PNAn e 
eficácia da diálise 

r HGS 
Parâmetros 
Albumina sérica (mg/dl) 0.33** 
Creatinina (mg/dl) 0,30** 
Proteína C reactiva (mg/dl) -0,22* 
Interleucina 6 (pg/ml) -0,26* 
Colesterol total (mg/dl) n.s. 
PNAn 0,30** 
Kt/V -0,20* 
URR -0,30 
r coeficiente de correlação de Pearson *p<0,05; ** p<0,001 

Tabela 64. Associação do HGS com a SGA e a Idade 

r HGS 
SGA 0.38** 
História Clínica 0,37** 
Exame Físico 0,28** 
  
Idade -0,50** 
ρ coeficiente de correlação de Spearman *p<0,05; ** p<0,001 
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 Quando estudada a associação do resultado da HGS com a qualidade de vida 

dos doentes foi possível constatar que a HGS se correlaciona positivamente, de 

forma moderada, com a saúde mental e a saúde física, tal como está descrito na 

tabela 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 65. Associação do resultado da HGS com os resultados da avaliação da 
qualidade de vida (SF-36) 

r HGS 
Saúde Mental - total  0,50** 
Saúde mental 0,40** 
Desempenho emocional  0,30** 
Função social  0,40** 
Vitalidade 0,49** 
Saúde Física - total 0,60** 
Função física 0,50** 
Desempenho físico  0,50** 
Dor corporal 0,40** 
Saúde geral  0,50** 
r coeficiente de correlação de Pearson *p<0,05; ** p<0,001 
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DISCUSSÃO 

A média de idades da amostra em estudo foi de 62,3±13,9 anos, que está de 

acordo com a média de idades dos doentes europeus, em HD, que oscila entre os 

58,1 e os 62,2 anos, e foi superior à média de idades dos doentes dos Estados 

Unidos da América, que é cerca de 60 anos (147). A amostra avaliada foi composta, 

na sua maioria, por homens, tal como tem sido descrita a prevalência do sexo 

masculino, em HD, nos países europeus (147). Todos os doentes foram de origem 

caucasiana. Os estudos referem que a prevalência desta raça na Europa varia entre 

84 e 99% (147). No que se refere ao estado civil verificou-se que 73,1% dos doentes 

eram casados, dados semelhantes aos descritos na literatura (148). 

De acordo com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (à data 

dos Censos 2001) a proporção da população portuguesa residente a frequentar ou 

concluir o 1º ciclo do ensino básico foi de 35%, o ensino secundário foi de 15,7% e o 

ensino superior foi de 10,8% (149). No nosso estudo, a escolaridade dos doentes em 

HD foi inferior à da população portuguesa em geral, sendo que 48,9% dos doentes 

frequentaram ou concluíram o 1º ciclo do ensino básico; 8,3% frequentaram ou 

concluíram o ensino secundário e 1,3% dos doentes frequentaram ou concluíram o 

ensino superior. A taxa de analfabetismo da população portuguesa (à data dos 

Censos 2001) foi de 9,03%, muito inferior à encontrada na nossa amostra que foi de 

33,6% (149). Resultados semelhantes foram publicados por Orlic e col. (2004) onde 

40,4% dos doentes em HD apresentavam a escolaridade obrigatória e 3,7% dos 

doentes frequência universitária (150).  

No nosso estudo, a proporção de doentes empregados (20,6%) foi inferior à 

publicada no estudo DOPPS (2000), que avaliou 4124 doentes em HD e descreveu 

que a prevalência de doentes que estavam empregados foi de 30% na Europa, 21% 
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nos Estados Unidos da América e 55% no Japão (151). Jeannette van Manen e col. 

(2001) avaliaram a actividade profissional de 659 doentes holandeses no momento 

do início do tratamento dialítico e passado 1 ano. No início do tratamento 35% 

destes doentes mantinha actividade profissional activa, percentagem muito inferior à 

encontrada nos indivíduos holandeses saudáveis, que era de 61%. Durante o 

primeiro ano de HD, a proporção de doentes com actividade profissional activa 

baixou para 25% (152). A doença renal e o tratamento dialítico não constituem um 

impedimento directo e absoluto para o trabalho, mas causam limitações importantes 

aos doentes, muitas vezes ocasionando afastamento do emprego e mesmo 

reformas precoces (151). A maioria dos doentes da nossa amostra (77%) estava 

reformada.  

Hegde e col. (2000) descreveram uma alta prevalência do alcoolismo nos 

doentes, em HD, e observaram que o grupo de doentes alcoólicos foi o que 

apresentou valores inferiores de albumina sérica, sugerindo que o consumo 

exagerado de bebidas alcoólicas poderá ser, para estes autores, uma das causas de 

desnutrição nestes doentes (153). No nosso estudo 29,2% dos doentes referiram um 

consumo habitual de bebidas alcoólicas. 

O tabagismo é um problema de saúde dos doentes renais, no entanto, não 

existem dados que associem o estado nutricional desta população de doentes com o 

tabagismo. Um estudo epidemiológico referiu não existir relação entre o tabagismo e 

a baixa ingestão alimentar, nos doentes em HD (154). No nosso estudo, verificou-se 

que 4,7% dos doentes apresentavam hábitos tabágicos. 

A diabetes foi a principal causa da doença renal crónica na amostra em estudo 

(22,3%), sendo diabéticos 25,9% dos doentes. A prevalência da diabetes na nossa 

amostra foi superior à documentada na Europa (21,7%), mais próxima da relatada 
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no Japão (25,4%) mas inferior à dos Estados Unidos da América, que é de 48,9% 

(147). Araujo e col. (2006) descrevem a presença da diabetes no início do tratamento 

da HD como um factor independente de aumento da taxa de mortalidade nos 10 

anos posteriores (74).  

Malgorzewicz e col. (2004) realizaram um estudo prospectivo com 21 doentes 

diabéticos e 66 doentes não diabéticos que evidenciou que os doentes diabéticos 

são mais expostos ao stress oxidativo e às comorbilidades da diabetes, o que os 

predispõe a um maior risco de desnutrição proteico-energética. Verificaram que os 

doentes não diabéticos (26% com desnutrição média ou moderada e 2% com 

desnutrição severa, de acordo com a SGA) apresentam um melhor estado 

nutricional que os doentes diabéticos (65% com desnutrição média ou moderada e 

3% com desnutrição severa, de acordo com a SGA) (155). Os resultados encontrados 

no nosso estudo não confirmam esta teoria, uma vez que não foram encontradas 

diferenças significativas entre doentes diabéticos e não diabéticos, no que respeita à 

avaliação nutricional por SGA. Estes dados são semelhantes aos publicados por 

Biesenbach e col. (1999) (156). No nosso estudo, o grupo de doentes diabéticos 

realizava tratamento dialítico há menos tempo do que o grupo de doentes não 

diabético (5,1± 4,4 vs 3,8±4,7 anos; p<0,05), o que pode explicar a baixa incidência 

de desnutrição proteico-energética neste grupo de doentes, uma vez que não foram 

encontradas outras diferenças, entre estes dois grupos, nas características sócio-

demográficas e nos parâmetros dialíticos. Chumlea e col. (2004) referem que os 

doentes que fazem HD há mais de 5 anos apresentam valores inferiores dos 

parâmetros antropométricos, indicando uma possível perda de MG com o decorrer 

da diálise (157). 
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Biesenbach e col. (1999) encontraram valores mais baixos de albumina sérica 

nos doentes diabéticos, em HD, e ainda uma elevada prevalência de diabéticos com 

níveis elevados de marcadores inflamatórios, que atribuíram ao estado de 

inflamação subclínica dos doentes diabéticos, em HD (156). Malgorzewicz e col. 

(2004) evidenciaram que os doentes diabéticos, em DP, apresentaram valores mais 

baixos de albumina, proteínas totais, colesterol total e de PNAn, em relação aos 

doentes não diabéticos (155). No nosso estudo, relativamente parâmetros 

laboratoriais, não foram encontradas diferenças significativas entre os doentes 

diabéticos e não diabéticos, excepto na creatinina que apresentou valores mais 

baixos nos doentes diabéticos (8,5±2,4 vs 9,2±2,8 mg/dl; p<0,05). Este resultado 

insinua que os doentes diabéticos apresentavam menor massa muscular que os não 

diabéticos. Estes resultados vieram a ser confirmados pelos dados da AC e da BIA. 

Verificou-se ainda que os doentes diabéticos apresentaram valores inferiores de AF 

e MC em relação a doentes não diabéticos. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Segall e col. (2009), que também encontraram valores inferiores de 

AF (5,5 vs 6,9º; p= 0,0007) e %MC (32,9 vs 35,9%; p= 0,035) nos doentes diabéticos 

em HD em relação aos não diabéticos em HD (158).  

Os doentes diabéticos apresentaram valores significativamente mais elevados 

de peso, IMC, %PR, da %PCT, da %PCSE e MG (avaliada por AC e BIA), tal como 

observado por outros autores. Biesenbach e col. (1999) também encontraram 

valores mais elevados de IMC nos doentes diabéticos em HD (156). Malgorzewicz e 

col. (2004) verificaram que os doentes diabéticos, em DP, apresentaram valores 

superiores de IMC e MG em relação aos doentes não diabéticos (155). Chumlea e col. 

(2003), no estudo HEMO, verificaram que os diabéticos em HD apresentaram 

valores mais elevados de peso, IMC, PB, PCT e PCSE, em relação aos não 
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diabéticos, concluindo que os diabéticos em HD tendem a ter valores superiores de 

MG em relação aos não diabéticos (159). 

Os doentes em HD, tal como outros doentes crónicos, apresentam pior 

qualidade de vida e estado funcional do que os indivíduos saudáveis. O estado 

funcional, de acordo com o IK, correlaciona-se com as duas componentes do SF-36, 

sendo a correlação mais forte com a componente física. Arogundade e col. (2004) 

(114) encontraram resultados idênticos.  

A diminuição da qualidade de vida, avaliada pelo instrumento genérico SF-36, 

tem sido associada, por vários investigadores, ao aumento das taxas de 

hospitalização e do risco de mortalidade nos doentes em HD (160, 161). Nestes 

doentes, algumas componentes da qualidade de vida são mais afectadas que 

outras. Os estudos referem que, de uma maneira geral, a componente física é mais 

afectada e de forma mais variável, do que a componente mental (162, 163). No entanto, 

no nosso estudo, os doentes apresentam pontuações inferiores da componente 

mental (nomeadamente no desempenho emocional) em relação à componente 

física. A média da pontuação da componente física, por nós encontrada, foi de 

41,7±11,4; que é inferior à componente física da população saudável, no entanto é 

superior à encontrada por outros autores tal como Dwyer e col. (2002) (36,1±10,0) 

(164), DeOreo e col. (1997) (35,2±9,9) (165) e à média europeia (35,5)(166). A pontuação 

da componente mental, nos nossos resultados, foi de 40,3±13,2, valor inferior à 

descrita por Dwyer e col. (2002) (49,7±10,1)(164), por DeOreo e col. (1997) 

(45,8±11,6) (165) e à média europeia (43,2)(166). Todos os autores consideraram que a 

média da componente mental destes doentes em HD foi inferior à da população 

saudável.   
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Na nossa amostra, os homens apresentaram melhor qualidade de vida e estado 

funcional (IK) do que as mulheres, excepto na função social. Mingardi e col. (1999) 

encontraram resultados semelhantes ao concluírem que as mulheres e os idosos, 

em HD, apresentavam pior qualidade de vida, no respeitante à componente física 

(167).  Outros estudos europeus também associam o sexo feminino com a pioria da 

qualidade de vida (167, 168). Uma das explicações para este facto tem a ver com a 

empregabilidade e o grau de escolaridade que foi superior no sexo masculino. Além 

disso, a mulher apresenta maior longevidade que o homem, tendo muitas vezes 

mais problemas de saúde, e maior prevalência de doenças, tais como a depressão 

(169).  

Arogundade e col. (2004) verificaram que a idade se correlaciona negativamente 

com as duas componentes do SF-36 e com o estado funcional (IK) (114). Mingard e 

col. (1999) (167), Merkus e col. (1997) (170) e  Moreno e col. (1996) (168) encontraram 

resultados semelhantes. Com o processo de envelhecimento verifica-se uma 

diminuição gradual da capacidade funcional, que pode limitá-los na realização das 

actividades de vida quotidiana, colocando-os muitas vezes dependentes de outras 

pessoas. Os idosos em HD enfrentam mudanças de ordem social, económica, física 

e emocional que se reflectem na diminuição das duas componentes da qualidade de 

vidas dos doentes (114). 

Os avanços da tecnologia na área da diálise contribuíram substancialmente para 

o aumento da sobrevida dos doentes renais. No entanto, a permanência prolongada 

em programa regular de HD pode interferir na qualidade de vida destes doentes. 

Merkus e col. (1997) encontraram correlações negativas entre o tempo de diálise e a 

qualidade de vida dos doentes em HD (170). Na nossa amostra não encontramos 

correlações entre o tempo de HD e a qualidade de vida dos doentes em HD.  
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Moreno e col. (1996), num estudo espanhol, observaram que quanto maior é o 

grau de escolaridade dos doentes em HD, melhor é a sua qualidade de vida (168). 

Neste estudo, também encontramos correlações negativas entre o grau de 

escolaridade com as duas componentes do SF-36 e com o IK. 

Os doentes diabéticos, em HD, são caracterizados pelo aumento da prevalência 

das complicações da diabetes que afectam a qualidade de vida, nomeadamente a 

componente física, mas a componente mental não é afectada da mesma forma. Nos 

nossos resultados, a componente mental foi idêntica nos doentes diabéticos e não 

diabéticos, excepto na vitalidade, que apresentou valores inferiores nos doentes 

diabéticos. Os doentes diabéticos apresentaram valores mais baixos em todos os 

parâmetros da componente física, excepto na dor corporal. Resultados idênticos 

foram encontrados por Sorensen e col. (2007) (171). No entanto, num estudo 

espanhol comparou a qualidade de vida dos diabéticos e não diabéticos, em HD, 

através do questionário SF-36, e verificou que os doentes diabéticos apresentaram 

menor qualidade de vida (componente física: 34 vs 40 e componente mental 39 vs 

42). Contudo, estes resultados foram explicados com o facto dos doentes diabéticos 

do estudo serem significativamente mais velhos do que os não diabéticos (61,9±13,5 

vs 56,6±17 anos) (172). 

A avaliação nutricional é um processo complexo dado que os métodos de estudo 

actualmente disponíveis são inespecíficos, sendo influenciados por muitos factores 

não nutricionais. A avaliação nutricional constitui o primeiro passo para o tratamento 

da desnutrição proteico-energética. Nos doentes em HD, esta avaliação apresenta 

ainda mais dificuldades, resultantes das alterações metabólicas e hidroelectrolíticas 

associadas à doença renal e à sua terapêutica. Assim, na avaliação deste grupo de 

doentes, é particularmente importante utilizar um conjunto de diferentes parâmetros 
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que permita valorizar as alterações obtidas por cada um dos métodos e melhor 

caracterizar o estado nutricional (37). A detecção e tratamento precoce da desnutrição 

são elementos importantes da terapêutica dialítica. A avaliação inadequada do 

estado nutricional dificulta ou impede o diagnóstico correcto e o tratamento ideal, o 

que pode causar risco de desnutrição e/ou agravamento dos doentes desnutridos, 

resultando no aumento do risco de morbilidade e mortalidade dos mesmos (37).  

Vários estudos demonstraram uma ampla variação na prevalência da 

desnutrição proteico-energética nos doentes em HD. Essa variação depende das 

diferenças existentes nas populações estudadas e dos critérios utilizados para a 

avaliação nutricional (44). A questão, ainda não respondida, consiste em saber qual é 

o melhor marcador ou o painel de marcadores nutricionais (e os seus pontos corte) a 

utilizar como instrumento de diagnóstico para fornecer a melhor descrição do estado 

nutricional dos doentes, em HD. No nosso estudo, a prevalência de desnutrição 

proteico-energética também foi muito variável consoante o marcador nutricional 

utilizado.  

As recomendações europeias e americanas aconselham a utilização da SGA 

como um instrumento de rastreio nutricional validado para a população de doentes 

em HD (9, 15, 173). A SGA tem sido utilizada como método de referência para o 

desenvolvimento de outros instrumentos de rastreio nutricional nesta população de 

doentes (12).  

De acordo com a SGA, foram encontrados 29 casos (9,6%) de doentes 

desnutridos, todos com pontuações de desnutrição moderada ou média (47,5% com 

pontuação de 7; 42,9% com pontuação de 6; 9% com pontuação de 5 e 0,7% com 

pontuação de 1 a 3). Gurreebun e col. (2007) (174) encontraram resultados 

semelhantes. Estudaram 141 doentes em HD, em Inglaterra, e encontraram apenas 
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13 doentes (9,2%) desnutridos (174). Mehrotra e Kopple (2001) demonstraram que a 

prevalência de desnutrição varia entre 15 % a 89%, com uma média de 40% (34,7% 

com desnutrição média ou moderada e 5,3% com desnutrição severa) (175). O estudo 

DOPPS (2004) indica que a prevalência de desnutrição severa, de acordo com a 

SGA, varia entre 2,3 % (Itália) até 11% (Estados Unidos da América) e a prevalência 

de desnutrição moderada entre 7,6% (Estados Unidos da América) até 18% (França) 

(176).  

Qureshi e col. (1998) estudaram 128 doentes suecos em HD, de acordo com a 

SGA, e verificaram que 36% dos doentes apresentavam um bom estado nutricional, 

51% apresentavam desnutrição moderada e 13% desnutrição severa (177). Por outro 

lado, outros estudos demonstraram que a frequência de doentes com bom estado 

nutricional é superior à dos doentes desnutridos (175). Kalantar-Zadeh e col. (1998) 

avaliaram 59 doentes americanos em HD, de acordo com a SGA, e constataram que 

46% dos doentes estavam com estado nutricional adequado, 34% com desnutrição 

moderada e 20% com desnutrição severa (178). Steiber e col. (2007) realizaram um 

estudo multi-cêntrico (Estados Unidos da América, Canadá e Nova Zelândia) com 

153 doentes em HD e evidenciaram 30% dos doentes com desnutrição (pontuação 

de 5: 21%, pontuação de 4: 7%, pontuação de 3: 2%, pontuações de 1 a 2: 0%). 

Neste estudo, 41% apresentava pontuação de 6 e apenas 30% pontuação de 7 (14).  

A baixa prevalência de desnutrição, de acordo com a SGA, encontrada na 

amostra em estudo, deve-se ao facto de ser constituída por um grupo de doentes 

clinicamente estáveis, sem comorbilidades graves e com intervenção nutricional 

sistemática. O facto de não encontrarmos doentes com desnutrição severa pode ser 

explicado por autores, como Cooper e col. (2002). Estes compararam a SGA com a 

contagem total de azoto, através da activação de neutrões, e concluíram que a SGA 
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distingue os doentes desnutridos dos doentes com bom estado nutricional, mas tem 

uma capacidade limitada na distinção dos graus de desnutrição (73, 179). No entanto, 

outros autores como Mutsert e col. (2009), demonstraram que a SGA, na escala de 

7 pontos, é um método validado para diagnosticar os vários graus de desnutrição e 

atribui um aumento do risco da mortalidade de acordo com a gravidade de 

desnutrição, nos doentes em HD (180). 

A albumina é o marcador nutricional mais utilizado na prática clínica. Com 

hipoalbuminémia grave (albumina ≤ 3,5 g/dl) foram encontrados 12,6% dos doentes 

e 61,8% com valores abaixo das recomendações europeias e americanas (albumina 

≤ 4,0 g/dl; EBPG e NKF-K/DOQIs) (2, 9, 15). Aparicio e col. (1999) encontraram 56% 

dos doentes com albumina inferior a 4,0 g/dl e 20% dos doentes com albumina 

inferior a 3,5 g/dl (181).   À luz da classificação de Fouque e col. (44), 26,9% dos 

doentes da nossa amostra encontravam-se desnutridos (ou seja, com albumina ≤ 3,8 

g/dl) (44).  

No nosso estudo, a albumina correlacionou-se com a SGA (r= 0,43; p<0,001), 

sendo a correlação mais forte com a história clínica (r= 0,43; p<0,001) do que com o 

exame físico (r= 0,36; p<0,001). Enia e col. (1993) encontraram correlação 

semelhante entre albumina e SGA (r= 0,51; p<0,01) (182). Estes resultados sugerem 

que doentes com depleção do exame físico podem ainda apresentar valores de 

albumina aceitáveis (que apresenta uma semi-vida longa), pelo que a albumina é um 

parâmetro tardio de diagnóstico de desnutrição.  

Estudamos a albumina como ferramenta de diagnóstico nutricional, utilizando a 

SGA como método de referência. O ponto corte da albumina (albumina ≤ 4 g/dl) 

apresentou, no nosso estudo, uma baixa sensibilidade (14%), especificidade (41,2%) 

e concordância entre os métodos (45,8%). O ponto corte (albumina ≤ 3,5 g/dl), 
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quando comparado com o ponto corte (albumina ≤ 3,8 g/dl), apresentou uma 

sensibilidade (37,9% vs 23,5%), uma especificidade (90,1% vs 77,2%) e uma 

concordância mais altas (85,1% vs 76,1%), com base na SGA. Apenas 65,5% dos 

doentes desnutridos pela SGA apresentaram também albumina inferior a 3,8 g/dl. A 

sensibilidade do ponto corte (albumina ≤ 3,5 mg/dl) ainda foi bastante baixa, o que 

significa que a albumina teve um fraco poder de detectar os doentes que estão 

verdadeiramente desnutridos. Todavia, teve uma alta especificidade, ou seja, teve 

uma boa capacidade de excluir os doentes que não estão desnutridos.  

Embora a albumina tenha uma alta especificidade, a sua sensibilidade, no 

diagnóstico da desnutrição, é baixa porque outras causas, além do défice nutricional, 

alteram os seus valores. Tem sido consagrada como um bom indicador de 

diagnóstico das formas graves de desnutrição proteico-energética mas tem baixa 

sensibilidade diagnóstica, nomeadamente nos estágios iniciais de desnutrição 

proteico-energética. Assim, a albumina pode ser alterada pela inflamação, pela 

idade e pela hidratação dos doentes (9, 75, 76, 183-186). Foi proposto como ponto corte a 

albumina inferior a 3,9 g/dl (AUC=0,77; p<0,001; IC a 95%: 0,67 a 0,86), de acordo 

com a SGA.  

Estudos recentes sugerem que a albumina é um marcador de saúde em geral e 

não um marcador nutricional. Assim, a hipoalbuminémia pode ser secundária, não 

apenas à diminuição do aporte proteico-energético, mas também a certas condições 

e doenças subjacentes, como as doenças hepáticas e inflamatórias, as quais 

provocam diminuição da sua síntese e aumentam a sua degradação (9, 75, 76, 183-186). A 

baixa ingestão proteico-energética pode reduzir a concentração de albumina sérica 

até aproximadamente 3,0 g/dl, ou inferior. No entanto, valores séricos muito baixos 

(por exemplo 2,0 g/dl ou menos) são atribuídos à presença de inflamação, perdas de 
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albumina ou insuficiência hepática (70). Assim, é difícil compreender se a 

hipoalbuminémia tem, como factor causal, a baixa ingestão proteico-energética ou 

outros factores que afectam a sua concentração tais como: as comorbilidades, as 

perdas pelo aparelho gastrointestinal ou urinárias, a acidose metabólica e a 

hipervolémia. Alterações da permeabilidade vascular, como aquelas que ocorrem no 

processo inflamatório, resultam na perda de albumina do espaço intra para o espaço 

extra vascular, implicando uma diminuição da sua concentração sérica. A albumina 

sérica é um indicador de fase aguda, sendo profundamente afectada pela presença 

de resposta inflamatória, levando mesmo alguns autores a afirmar que a 

albuminémia reflecte mais o grau inflamatório do que o estado nutricional. Esta 

proteína tem uma resposta lenta à depleção proteica e intervenções nutricionais, 

devido a verificar-se uma redução da sua taxa de degradação, em resposta à queda 

nos seus níveis séricos, associada ao seu longo período de semi-vida (cerca de 20 

dias), e largo pool plasmático (cerca de 50% das proteínas totais do soro humano). 

Fisiologicamente, a albumina sérica diminui com a idade. Nos indivíduos com idade 

superior a 70 anos, a concentração de albumina pode diminuir em cerca de 20% (9, 

76, 187). 

Mesmo com todas estas limitações, o facto da desnutrição proteico-energética, 

causar indiscutivelmente uma redução da taxa de síntese de albumina, permite que 

a hipoalbuminémia, observada nos doentes em HD, seja interpretada, 

primariamente, como consequência das condições nutricionais adversas. Além 

disso, muitos estudos têm mostrado o seu poder de prognóstico, independente de 

morbilidade e mortalidade dos doentes em HD (9, 66), que leva muitos autores a 

justificarem este facto com o diagnóstico de desnutrição proteico-energética destes 

doentes (9, 75, 76). Pupim e col. (2004), num estudo prospectivo durante 57 meses, 
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com 194 doentes em HD, demonstraram que marcadores nutricionais, como a 

albumina e a pré-albumina séricas, associavam-se à mortalidade destes doentes, 

independentemente da presença ou ausência de resposta inflamatória. Argumentam 

que, embora a albumina e a pré-albumina declinem com a inflamação, reflectem 

primariamente o estado nutricional dos doentes, persistindo o conceito da sua 

associação com resultados adversos em relação à desnutrição nos doentes em HD 

(186). 

Um outro aspecto importante é a relação entre a hipoalbuminémia e o estado de 

hidratação. Alguns estudos documentam que a albumina se correlaciona 

negativamente com o aumento do volume de fluído extracelular, responsável pela 

hiper-hidratação subclínica, sugerindo que a hipoalbuminémia é decorrente da 

diluição (93, 188). No nosso estudo, encontramos correlações negativas entre %AEC e 

a razão Na/K avaliadas no fim da HD e a albumina (r= -0,47; p<0,001 e r = -0,44; 

p<0,001), todavia também foram encontradas correlações positivas com a MC (r= 

0,40; p<0,001), o AF (r= 0,45; p<0,001) e o BCMI (r= 0,40; p<0,001), o que nos faz 

especular  que a concentração sérica da albumina foi algo dependente do estado de 

hidratação e do estado nutricional dos doentes. Apesar de a albumina ser um índice 

fiável de reserva proteica visceral, a utilização singular deste marcador do estado 

nutricional não é viável, uma vez que é influenciada por diversos factores não 

nutricionais (93). Cigarran e col. (2007) sugerem que os doentes com 

hipoalbuminémia devem ser avaliados por BIA, de modo a determinar o AF e o 

índice de líquidos (AIC/AEC). Os doentes com o índice de líquidos < 1 ± 1, com AF 

normal e albumina baixa estão hiper-hidratados e os que têm albumina baixa e AF 

baixo estão desnutridos (188). 
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A média do colesterol total, no nosso estudo, foi de 153,8±36,8 mg/dl, e foi 

significativamente superior no sexo feminino. Foram encontrados 46,5% dos doentes 

com colesterol total inferior a 150 mg/dl e 4,3% dos doentes com colesterol total 

inferior a 100 mg/dl. O colesterol total não foi considerado um bom marcador de 

rastreio nutricional, quando comparado com a SGA, uma vez que a concordância 

avaliada pelo kappa não foi estatisticamente significativa. Não foi encontrado ponto 

corte para o colesterol, de acordo com a SGA. Baixas concentrações séricas de 

colesterol nos doentes em HD estão associadas com um mau prognóstico. Iseki e 

col. relataram uma associação em “U” entre o colesterol sérico e a taxa de 

mortalidade dos doentes em HD, nos quais quer os baixos níveis de colesterol (Col 

T < 150 mg/dl), como os altos níveis do mesmo (Col T > 220 mg/dl), estão 

associados com o aumento da morbilidade em 1167 doentes japoneses em HD (189). 

Os níveis de colesterol encontram-se reduzidos na desnutrição moderada a severa. 

No entanto, podem ser afectados pela utilização de medicação redutora das 

gorduras e pelo processo inflamatório crónico (73). As NKF-K/DOQIs de nutrição 

(2000) e as recomendações europeias (EBPG de 2007) aconselham que os valores 

de colesterol total sejam mantidos dentro da normalidade e indicam que os doentes 

com valores inferiores a 150 mg/dl estão em risco nutricional, devendo por isso ser 

avaliados por outras técnicas de avaliação nutricional (9, 15). 

A creatinina sérica reflecte as reservas proteicas somáticas e particularmente a 

massa muscular, sendo consequentemente um marcador nutricional dos doentes, 

em HD. Existe uma forte associação entre a redução das concentrações séricas de 

creatinina, o aumento da taxa de mortalidade dos doentes em HD e a desnutrição 

proteico-energética (106). A média da creatinina sérica no nosso estudo foi de 9,0 ± 

2,8 mg/dl, e foi superior no sexo masculino. No estudo DOPPS (2004) a creatinina 
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sérica variou entre 8,7 mg/dl (Alemanha) até 9,8 mg/dl (Itália). Os nossos resultados 

são similares à média da creatinina sérica encontrada num estudo espanhol (9,1 

mg/dl) (176). A creatinina sérica correlacionou-se de forma modesta com a SGA (r= 

0,22; p<0,001). Foram encontrados 61,8% dos doentes com creatinina sérica inferior 

a 10 mg/dl. A creatinina sérica, no ponto corte (creatinina ≤ 10 mg/dl) apresentou 

uma alta sensibilidade (81,5%), no entanto, teve uma especificidade (37,6%), uma 

percentagem de concordância e o valor de kappa demasiado baixos e este último, 

não significativo, o que indica que não pode ser considerado um bom marcador de 

rastreio nutricional, em comparação com a SGA. O ponto corte proposto foi o de 

creatinina inferior a 8 mg/dl (AUC=0,68; p<0,01; IC a 95%: 0,57 a 0,79). De acordo 

com a NKF-KDOQIs (2000) ainda não se encontra definido o ponto corte da 

concentração sérica de creatinina que define a desnutrição proteico-energética, no 

entanto os estudos referem que valores abaixo de 9 a 11 mg/dl estão associados ao 

aumento de risco de mortalidade dos doentes em HD e DP (9). O estudo DOPPS 

(2004) refere que são necessários mais estudos epidemiológicos para definir o ponto 

corte da creatinina sérica que deve ser utilizado no diagnóstico da desnutrição 

proteico-energética, nos doentes em HD (176). 

Alguns estudos sugerem que, nos doentes bem dialisados, o nível da ingestão 

proteica é independente da dose de diálise. No entanto, se um doente apresentar 

uma dose de diálise baixa, a ponto de apresentar sintomas urémicos acompanhados 

de náuseas, vómitos e anorexia; o aumento da dose de diálise melhora o apetite e a 

sua ingestão alimentar (190, 191). Aparicio e col. (1999) avaliaram o estado nutricional 

(através do cálculo do IMC e de parâmetros laboratoriais) de 7123 doentes em HD, e 

demonstraram que a baixa ingestão proteica (determinada pela PNAn) e a dose de 

diálise (Kt/V) são os maiores determinantes do estado nutricional nos doentes em 
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HD (181). A PNAn apresentou uma média de valores de 1,1±0,15, sendo que apenas 

16,6% dos doentes apresentaram um aporte proteico inferior a 1 g/kg/dia e 47,8% 

dos doentes apresentaram uma ingestão proteica superiores ou iguais a 1,2 

g/kg/dia. Estes dados são semelhantes aos reportados noutros estudos europeus 

(181, 192). Um estudo recente, realizado com 50000 doentes americanos, em HD, 

mostrou que os doentes com valores de PNAn inferiores a 1 g/kg/dia foram 

associados ao aumento da morbilidade e mortalidade. Além disso, os doentes com 

PNAn entre 1,0 e 1,4 g/kg/dia, são os que apresentavam taxas de mortalidade mais 

baixas (9, 181, 193). Não foi encontrado ponto corte para o PNAn, quando comparado 

com a SGA. No entanto, foi encontrada uma correlação, embora muito modesta, 

entre a PNAn e a SGA (r= 0,22; p<0,001). Estes resultados sugerem que a PNAn 

não pode ser utilizada como um marcador nutricional único na avaliação nutricional, 

embora seja um marcador importante de ingestão proteica nos doentes em HD e 

deva fazer parte do protocolo de avaliação nutricional dos mesmos. 

O peso corporal é um componente fundamental na avaliação nutricional, uma 

vez que é um marcador indirecto da massa proteica e das reservas de energia 

(glicogénio e gordura) (62). O peso de referência é o peso entendido como o peso 

médio ao qual está associado menor risco de doença, de mortalidade e de 

morbilidade (73). As NKF-K/DOQIs de nutrição (2000) recomendam que o peso dos 

doentes seja mantido acima do peso de referência devido à susceptibilidade de 

perda de peso por parte desta população. Assim, os doentes com menos de 90 % 

do PR são considerados com desnutrição. Com menos de 70 % do PR, são 

considerados com desnutrição grave. Doentes que apresentam entre 115% e 130% 

do PR apresentam obesidade leve, e com mais de 150% do PR apresentam 

obesidade severa ou mórbida. Recomenda-se que o peso dos doentes em HD seja 
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mantido entre 90 % e 115% do peso de referência (9, 84). A prevalência da 

desnutrição proteico-energética do nosso estudo, de acordo com a %PR, foi de 

37,2%, dos quais 13,5% com desnutrição ligeira, 20,9% com desnutrição média a 

moderada e 2,7% com desnutrição grave (2, 9). 

O IMC, também denominado índice de Quetelet, tem-se revelado como o mais 

aceite entre todos os índices peso-altura, tanto para o diagnóstico da obesidade, 

como da desnutrição proteico-energética (130, 194). Kopple e col. (1999) avaliaram 

12965 doentes, em HD, e demonstraram que os doentes com percentil peso-altura 

superior apresentaram baixas taxas de mortalidade. Após ajuste das características 

clínicas e laboratoriais, a relação inversa entre a taxa de mortalidade e o percentil 

peso-altura foi mais significativa, nomeadamente nos doentes com peso-altura 

abaixo do percentil 50. Este trabalho sugeriu existir esta relação entre a taxa de 

mortalidade e todos os índices de tamanho corporal, independentemente de outros 

factores de risco e comorbilidades destes doentes (194). De acordo com as 

recomendações americanas e europeias (EBPG de 2007), o IMC dos doentes em 

HD deve ser mantido acima de 23,0 kg/m2 (9, 15). Doentes em HD, com IMC abaixo 

destes valores, apresentam uma menor taxa de sobrevivência nos 12 meses 

seguintes (9, 15, 84, 194). O ponto corte para o diagnóstico da desnutrição, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a MAG (do Inglês: Malnutrition Advisory 

Group), é de IMC inferior a 18,5 kg/m2 (127, 128).  

O IMC, na nossa amostra, apresentou a média de 24,2±3,8 kg/m2 (23,7 ±3,3 

kg/m2 nos homens e 25,0 ± 4,3 kg/m2 nas mulheres). Este resultado vem de encontro 

com as recomendações americanas e europeias, que preconizam o IMC acima de 

23 kg/m2, para os doentes em HD, ou seja acima do percentil 50 para indivíduos 

saudáveis. Assim, o IMC deve ser mantido acima de 23,6 kg/m2 para o homem e 
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acima de 24,0 kg/m2 para a mulher (2, 9, 15). A maioria dos doentes da nossa amostra, 

(58,9%) apresentou valores de IMC dentro da normalidade para os indivíduos 

saudáveis, com 3,3% a apresentar graus de magreza e 37,8% excesso de peso. De 

uma maneira geral, observou-se a incidência de excesso de peso e obesidade no 

sexo feminino e a magreza no sexo masculino.  

A prevalência da desnutrição proteico-energética, de acordo com o IMC, foi de 

41,9% para o IMC < 23 kg/m2 e de 3,3%  para o IMC < 18,5 kg/m2 (2, 9, 15). 

Nascimento e col. (2004) relataram a prevalência da desnutrição de acordo com o 

IMC (IMC < 23 kg/m2) de 24%, com uma média de IMC de 23,5±4,6 kg/m2 (195).  

Diversos estudos realizados nos Estados Unidos referem uma associação entre 

o IMC e a mortalidade na população em HD. Quanto mais alto é o IMC, melhor a 

sobrevida dos doentes. Aparentemente, o risco de morte continua a diminuir quando 

o IMC alcança categorias mais altas (IMC > 30 kg/m2). O fenómeno é chamado de 

“epidemiologia reversa”, em que aparentemente, nos doentes em HD, a massa 

gorda é mais protectora da mortalidade do que a massa muscular (15, 194, 196-204). A 

razão deste fenómeno não está ainda bem explicada, e além e disso, nem todos os 

estudos confirmam esta teoria (198, 205, 206). Alguns estudos europeus não 

encontraram associação entre o aumento do IMC e a taxa de sobrevivência dos 

doentes em HD (207, 208). Leavey e col. (2001) realizaram um estudo com 9714 

doentes, dos Estados Unidos e Europa, e observaram que a taxa de mortalidade 

diminui de cerca de 26,9 mortes por 100 doentes/ano no grupo de doentes com IMC 

< 20 kg/m2 para 14,1 mortes por 100 doentes/ano no grupo de doentes com IMC ≥ 

30 kg/m2. Depois de ajustados os factores demográficos e as comorbilidades, o risco 

de mortalidade foi inferior no grupo de doentes com IMC mais elevado (209). Kaizu e 

col. (1998) num estudo japonês prospectivo de 12 anos, realizado com 116 doentes 
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não diabéticos em HD, concluíram que valores muito baixos de IMC (IMC < 16,9 

kg/m2) estão associados com o aumento de risco de morte nestes doentes, 

independentemente de outros factores de risco (idade, sexo, tabagismo, tempo de 

HD, albumina sérica, tensão arterial e URR) (210).  

O IMC apresenta uma série de limitações a considerar. Apesar da elevada 

correlação entre o IMC e a gordura corporal total (r= 0,8), existem variações inter-

individuais. Consequentemente, alguns indivíduos podem ser erradamente 

classificados como desnutridos e outros como obesos. Assim, o IMC não pode 

distinguir entre o peso excessivo produzido por adiposidade, hipertrofia muscular e 

edema (84, 130). Kalantar-Zaden (2006) realizou um estudo longitudinal prospectivo, 

com 535 doentes em HD, durante 30 meses, com o objectivo de estudar o efeito da 

MG (avaliada por NIR) na mortalidade dos doentes em HD. Este verificou que a 

baixa %MG estava associada com o aumento da mortalidade, não se verificando 

vantagens de sobrevivência para elevadas %MG (% MG > 36%). Concluíram que a 

perda de MG (% MG < 24%) foi mais associada com o aumento do risco de morte do 

que o ganho de MG. Estes autores explicam esta vantagem da MG na sobrevivência 

pelo facto de terem utilizado a técnica NIR, que mede a gordura subcutânea do 

braço e a baixa associação desta gordura com o processo inflamatório, que é 

generalizado à gordura visceral (122).  

Araujo e col. (2006) estudaram a influência do IMC, nos doentes em HD, de 

acordo com a MG (avaliada pela PCT) e MM (avaliada pelo valor sérico de creatinina 

e pelo PMB) e observaram que o grupo de doentes com IMC < 25 kg/m2 e adequado 

PMB foram os que apresentaram melhores taxas de sobrevivência. Por outro lado, o 

grupo de doentes com alto IMC, mas com baixo valor de PMB, foram os que 

apresentaram piores taxas de sobrevivência. Estes autores concluíram que a MM 



142  

 
Rosária Rodrigues 
 
 
 

influencia mais a mortalidade dos doentes em HD do que o IMC e a MG (74). Além 

disso, este estudo referiu que o tempo de diálise também é determinante no efeito 

do IMC, uma vez que nos doentes que fazem diálise há mais tempo o aumento do 

IMC tem um efeito negativo na sua taxa de sobrevivência. Este efeito protector do 

IMC na sobrevivência depende também da raça dos doentes, sendo superior nos 

Afro-Americanos que na população Asiática e Europeia (74). Alguns autores explicam 

o efeito protector da MG e do IMC pelo facto do IMC reflectir mais o aumento da 

massa muscular e da massa gorda subcutânea do que da gordura visceral (211). 

Quando estudada a validade do IMC enquanto ferramenta de diagnóstico de 

desnutrição, utilizando a SGA como referência, verificou-se que o IMC inferior a 23 

kg/m2 apresentou uma alta sensibilidade (72,4%) e especificidade (61,4%), com um 

valor de kappa significativo, apesar de baixo, e percentagem de concordância de 

62,5%, podendo ser considerado um marcador de desnutrição nestes doentes. No 

entanto, o IMC inferior a 18,5 kg/m2 teve uma sensibilidade (6,9%) muito baixa no 

rastreio da desnutrição desta população, ou seja, teve fraco poder de detectar os 

doentes desnutridos, apesar de ter apresentado uma alta percentagem de 

concordância com a SGA. Tal como o IMC inferior a 23 kg/m2, a %PR inferior a 90% 

(NHANES II) também apresentou uma sensibilidade (65,5%) e especificidade 

(65,4%) razoáveis, de modo a que possa ser considerado um marcador de rastreio 

nutricional nos doentes em HD. A percentagem de concordância com a SGA foi de 

65,4%. No nosso estudo, foram encontradas correlações, embora muito modestas, 

entre a SGA e o IMC (r= 0,26; p<0,001) e a %PR (r= 0,22; p<0,001); ambos com 

correlação mais forte com o exame físico do que com a história clínica. Estes 

resultados sugerem que as alterações destes parâmetros já se reflectem no exame 

físico, ou seja, os doentes desnutridos de acordo com estes marcadores nutricionais 
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apresentam já sinais clínicos, sendo estes marcadores pouco precoces no 

diagnóstico da desnutrição. No entanto, tal como sugerido por Fouque e col., pelas 

recomendações europeias e americanas, estes parâmetros devem fazer parte do 

protocolo de avaliação nutricional e de diagnóstico da desnutrição proteico-

energética de forma a avaliar a perda de massa corporal.  

O PMB e a AMBc são índices antropométricos utilizados para avaliar a massa 

muscular e constituem índices importantes de reservas proteicas da desnutrição 

proteico-energética dos doentes em HD. Têm interesse por si só, na monitorização 

do estado nutricional, uma vez que se correlacionam positivamente com as 

alterações de peso e massa muscular a longo prazo (83, 84). Os doentes com %PMB 

ou %AMBc inferiores a 90% são considerados desnutridos, e com %PMB ou 

%AMBc inferiores a 70% considerados como com desnutrição grave (78, 79, 92). 

A prevalência da desnutrição no nosso estudo, foi de 10,6% quando determinada 

pela %PMB, 18,9% pela %AMBc, 28,6% pela %PCT e 28,9% pela %PCSE.  

A %PCT inferior a 90% (NHANES II), e a %PMB inferior a 90% (NHANES II) não 

foram considerados como bons marcadores de rastreio nutricional, em relação à 

avaliação pela SGA. A %PMB apresentou uma alta especificidade (94,5%). No 

entanto, a sensibilidade (17,2%) foi demasiado baixa, ou seja, classifica demasiados 

doentes como sem risco nutricional e que de facto estão desnutridos ou em risco de 

desnutrição através da SGA. A %PMB não pode ser considerada um bom marcador 

de diagnósticos de desnutrição, apesar da alta percentagem de concordância com a 

SGA. O ponto corte proposto para o PMB foi PMB inferior a 24,5 cm (AUC=0,76; 

p<0,001; IC a 95%: 0,68 a 0,84). Embora o PMB seja habitualmente citado na 

prática clínica para a avaliação das reservas proteicas, nem sempre é sensível para 

diagnosticar a desnutrição proteico-energética. Rayner e col. (1991) compararam a 
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avaliação nutricional, de doentes em HD, através dos parâmetros da antropometria 

clássica com a avaliação do azoto total, através da activação de neutrões, 

demonstrando que estes parâmetros, nomeadamente o PMB, subestimam a 

depleção de reservas proteicas nesta população de doentes (212). Pollock e col. 

(1990) evidenciaram que doentes em HD, classificados com bom estado nutricional 

através da avaliação por antropometria clássica, apresentavam depleção das 

reservas de azoto corporal, através da análise da activação de neutrão, com cerca 

de 76% dos doentes em HD a apresentar perda de MNG. Assim, este estudo 

mostrou que a antropometria clássica subestima a depleção de MNG, nos doentes 

em HD (213).  

A %AMBc, para o ponto corte (%AMBc ≤ 90% NHANES II), apresentou uma 

sensibilidade (55,2%) e uma especificidade (67,2%) razoáveis, com uma 

percentagem de concordância de 66% e um kappa significativo, de modo a que 

possa ser considerado um marcador de rastreio nutricional nos doentes em HD. O 

ponto corte proposto foi AMBc inferior a 53,5 cm2 (AUC= 0,80; p<0,001; IC a 95%: 

0,76 a 0,85). A AMBc corresponde à área muscular sem osso e é o parâmetro que 

mais se correlaciona com a massa muscular, uma vez que esta é calculada a partir 

deste parâmetro (83, 84). Araújo e col. (2006) demonstraram que a AMBc , avaliada no 

início da terapia de HD, é um bom índice de prognóstico de mortalidade, 

independente, durante um período de 10 anos (74). 

Foram observadas correlações entre a SGA com o PB (r= 0,53; p<0,001), o PMB 

(r= 0,50; p<0,001) e a AMBc (r= 0,50; p<0,001), a %PMB (r= 0,48; p<0,001), a 

%AMBc (r= 0,45; p<0,001) e a MM (em kg e %) (r= 0,48; p<0,001 e r= 0,38; 

p<0,001; respectivamente. Todas as correlações são mais fortes com a história 

clínica que com o exame físico da SGA. Estes resultados são similares aos 
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encontrados noutros estudos que descreveram existir uma boa correlação no 

diagnóstico do estado nutricional determinado pela SGA e os resultados das 

medidas antropométricas (12).  

A prevalência da desnutrição definida pela massa celular determinada pela BIA 

foi de 41,2% (BCMI inferior a 8 kg/m2). A MC é um importante compartimento da 

MNG, sendo o primeiro compartimento a sofrer depleção em situações de fome, com 

preservação da massa muscular esquelética. Assim, a determinação deste 

compartimento corporal é mais informativo do que a quantificação da MNG, na 

avaliação das reservas proteicas do organismo, uma vez que é considerado um 

marcador das reservas proteicas somáticas e viscerais. O BCMI (ajuste da MC à 

estatura) tem sido descrito por alguns autores como um bom marcador nutricional (5, 

214). No nosso estudo, o BCMI revelou-se um método com uma sensibilidade alta 

(89,7%), uma especificidade razoável (64%) e uma percentagem de concordância 

de 66,4%, sendo considerado um bom marcador de diagnóstico da desnutrição, de 

acordo com a SGA. O BCMI mostra uma boa capacidade de identificar os doentes 

em risco de desnutrição e de excluir aqueles que não estão desnutridos. Foi 

proposto como ponto de corte o valor de BCMI inferior a 7,5 kg/m2 (AUC= 0,68; 

p<0,001; IC a 95%: 0,79 a 0,93). Foi ainda proposto como ponto corte o valor de 

%MC inferior a 49,1% (AUC= 0,84; p<0,001; IC a 95%: 0,77 a 0,91). A SGA 

correlacionou-se com a MC em kg e % (r= 0,53; p<0,001 e r= 0,54; p<0,001; 

respectivamente) e com o BCMI (r= 0,56; p<0,001). Estes resultados sugerem que a 

MC, nomeadamente ajustada à estatura (BCMI), é um bom marcador nutricional nos 

doentes em HD. A determinação da MC por BIA de frequência única apresentou 

uma excelente associação com a obtida por técnicas de diluição, estando a BIA 

validada para avaliar este compartimento corporal nos doentes em HD (95).  
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O AF é um cálculo derivado da BIA que tem sido utilizado como um instrumento 

para diagnosticar desordens metabólicas. O AF é definido como o arco tangente da 

relação entre a Xc e a R (arctg Xc/R x 180º/3,14) e é expresso em graus (º). O AF 

reflecte as alterações na condutividade eléctrica do corpo, indicando alterações na 

integridade de membranas celulares e do espaço intercelular (86). O AF reflecte a 

massa celular e tem sido utilizado como marcador nutricional. Chertow e col. (1999) 

descreveram uma correlação positiva do AF com a proteína corporal total e a massa 

muscular (215). Um indivíduo saudável pode apresentar valores de AF, 

aproximadamente de 4 a 15 graus. Valores de AF menores representam baixa Xc e 

alta R, e podem estar associados à morte celular ou a alguma alteração na 

permeabilidade da membrana; valores de AF mais altos representam alta Xc e baixa 

R, podendo estar associados à maior quantidade de membranas celulares intactas, 

ou seja, maior massa celular corporal. Assim, o AF pode ser um marcador para 

vários processos relacionados com a disfunção da membrana celular, como a 

desnutrição, inflamação e morte; e pode ser preditivo de alterações clínicas nos 

doentes (86). 

Foram detectados 22 doentes (7,3%) com valores abaixo de 4º de ângulo de 

fase, valor associado a um mau prognóstico nestes doentes. Verificou-se que o AF, 

no ponto corte AF < 4º, apresentou uma alta especificidade (95,2%). No entanto, 

teve uma baixa sensibilidade (31%), pelo que foi considerada uma ferramenta de 

rasteio nutricional pouco precisa, apesar de ter apresentado uma alta percentagem 

de concordância, um valor de kappa significativo. No nosso estudo, foi proposto 

como ponto corte no diagnóstico da desnutrição proteico-energética o valor de AF 

inferior a 5,9º (AUC= 0,85; p<0,001; IC a 95%: 0,79 a 0,91). Gupta e col. (2008) 

avaliaram o AF como marcador nutricional, em 73 doentes com cancro colo-rectal 
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avançado, em comparação com a SGA. Observaram que o AF, no ponto corte AF < 

5,2º apresentou uma sensibilidade de 51,7% e uma especificidade de 79,5%. 

Todavia, no ponto corte AF < 6,0º, apresentou uma sensibilidade de 82,8% e uma 

especificidade de 54,5% no diagnóstico da desnutrição proteico-energética. O ponto 

corte de 5,9º apresentou grande precisão no diagnóstico de desnutrição nos homens 

em que falhou o primeiro tratamento de quimioterapia (216). Estes autores 

encontraram correlação entre o AF e a SGA (ρ= 0,33; p=0,001) (216). No nosso 

estudo, o AF correlacionou-se com a SGA (r= 0,54; p<0,001), sugerindo que os 

doentes com melhor estado nutricional apresentam valores de AF mais altos. 

Verificou-se existirem correlações significativas do AF com os parâmetros 

antropométricos (PB, PMB, AMBc, IMC, %PR, %PMB, %AMBc) e com a albumina, 

creatinina e a PNAn. Encontramos uma correlação negativa, embora muito modesta, 

entre a AF e a PCR. Jankowska e col. (2006) também encontraram uma correlação 

significativa entre o AF (avaliado no final HD) e a albumina (r= 0,647) e o IMC (r= 

0,625) (103). Chertow e col. (1997), num estudo transversal, com a duração de um 

ano, em 3009 doentes em HD avaliados por BIA, verificaram que o AF se 

correlaciona, ainda que de forma modesta, com a albumina sérica (r= 0,26; 

p<0,001), com a pré-albumina (r= 0,29; p<0,001) e com a creatinina sérica (r= 0,45; 

p<0,001). Os autores identificaram o AF e a MC como índices de prognóstico de 

mortalidade nos doentes em HD. Concluíram existir um aumento do risco de 

mortalidade nos doentes com ângulo de fase inferior a 4º (93). Maggiore e col. (1996) 

estudaram os índices da BIA em 131 doentes em HD, durante 2 anos, concluindo 

que os doentes com AF inferiores a 4,5º no homem e inferior a 4,2º na mulher 

apresentaram menor taxa de sobrevivência que os doentes com valores de AF 

superiores (51,3% vs 91,3%) (27).  A relação do AF com o prognóstico clínico e de 
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mortalidade foi demonstrado noutras patologias, tais como cancro (217-221), doentes 

com HIV (222, 223) e doentes com cirrose hepática (224). Nos doentes com cirrose 

hepática os autores especulam que o AF inferior a 5,4º seja um marcador de 

desnutrição caracterizado quer pelo aumento da massa extracelular, quer pela 

diminuição de massa celular (224).  

É sugerida a complementação da SGA com outras técnicas de avaliação 

nutricional, uma vez que a primeira é um método subjectivo e não possui a 

sensibilidade adequada para identificar pequenas variações do estado nutricional 

não sendo portanto indicado como método de acompanhamento da evolução do 

doente com terapêutica nutricional a curto prazo. Além disso, não tem em 

consideração outros marcadores nutricionais tais como os parâmetros laboratoriais 

(9). Assim, no diagnóstico da desnutrição a SGA, deve ser complementada com 

medidas antropométricas e de análise pela BIA, capazes de avaliar as reservas 

proteicas (AMBc e BCMI) e energéticas (%PCT), de acordo com um modelo de 

regressão logística calculada neste estudo. O modelo final classificou correctamente 

93,8 % dos doentes da amostra. Classificou 98,5% dos doentes com estado 

nutricional adequado e 48,1 % dos doentes desnutridos em relação à classificação 

da SGA. 

Gurreebun e col. estudaram a sensibilidade da SGA na detecção da desnutrição 

em comparação com um instrumento de rastreio nutricional composto pelo IMC (IMC 

< 18,5 kg/m2), albumina (albumina inferior a 3,5 ) e história da perda de peso (perda 

de peso superior a 10% em 6 meses), em 141 doentes em HD. Concluíram que a 

SGA não diagnostica todos os doentes que foram identificados por este instrumento 

de rastreio nutricional, ou seja, a SGA não aumenta a sensibilidade do método no 

diagnóstico da desnutrição (174). 
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Kalantar-Zaden e col. desenvolveram um novo instrumento, denominado de MIS 

(do Inglês: malnutrition-inflamation score), que é baseado na SGA, no IMC e nas 

concentrações de albumina e transferrina (69). Num estudo de 83 doentes em HD, o 

MIS correlacionou-se com as taxas de hospitalização e a mortalidade dos doentes 

num período de 12 meses (69). O MIS foi utilizado no estudo DOPPS (2004) em 6000 

doentes em HD, dos Estados Unidos, Europa e Japão, sugerindo que o aumento 

das pontuações do MIS indicou pior estado nutricional e inflamatório. A média do 

MIS variou entre 5,8 (Japão) até 10,7 (Alemanha). Este estudo demonstrou que por 

cada aumento de pontuação de 1 unidade do MIS corresponde a um aumento de 

8% no risco de mortalidade (p<0,001) e a um aumento de 6% no risco de 

hospitalizações. O MIS correlacionou-se com as características demográficas, as 

comorbilidades e com o tipo de acesso vascular. Assim, o MIS é um bom método de 

prognóstico de mortalidade e hospitalizações nos doentes em HD (176).  

A limitação do nosso estudo na validação dos marcadores nutricionais é ser um 

estudo de corte transversal, sendo necessário efectuar estudos prospectivos com 

estes marcadores nutricionais de modo a validá-los como instrumentos de 

diagnóstico nutricional e ainda como índices de prognóstico clínico nestes doentes. 

No presente estudo, a amostra foi dividida em dois grupos, de acordo com a 

SGA: 90,4% dos doentes com estado nutricional adequado (com SGA entre 6 e 7) e 

9,7% dos doentes com desnutrição (com SGA entre 4 e 5). Quando foram 

comparadas as características sócio-demográficas, as características gerais e os 

parâmetros da diálise, entre os doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado, verificou-se que não foram encontradas diferenças significativas nestas 

características entre os dois grupos, excepto no acesso vascular. Ao contrário do 

que seria esperado, todos os doentes desnutridos faziam HD por FAV. Tem sido 
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referido por alguns investigadores que os doentes desnutridos são mais propensos a 

desenvolver problemas de acessos vasculares (69). 

Apesar dos doentes desnutridos apresentarem uma média de idades superior 

aos doentes com estado nutricional adequado, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa. No entanto, foi encontrada uma correlação negativa, 

embora muito fraca, da SGA com a idade (r= -0,16; p<0,001). Esta associação 

inversa da SGA com a idade foi demonstrada noutros estudos que referem que os 

doentes idosos apresentam maior risco nutricional motivado pelo aumento das 

comorbilidades e pelo próprio processo de envelhecimento (15, 225). No estudo HEMO, 

comparou-se um grupo de doentes em HD jovens (idade < 50 anos), um grupo de 

doentes em HD de meia-idade (idade > 50 anos) e um grupo de doentes idosos 

(idade > 65 anos). Os doentes idosos e de meia-idade apresentaram menor ingestão 

proteica e energética, baixos níveis de albumina e de PNAn, em comparação com os 

doentes jovens, independentemente da dose de diálise. Além disso estes 

indicadores de desnutrição nos doentes idosos estão associados ao aumento da 

taxa de morbilidade (226). 

Relativamente ao estado funcional, verificou-se que os doentes desnutridos 

foram os que apresentaram pior estado funcional (13,8%, desnutridos e 2,9% não 

desnutridos, com IK ≤ 40, requerem de ajuda especializada). Além disso, 27,6% dos 

doentes desnutridos e 68% dos doentes com estado nutricional adequado 

apresentaram um bom estado funcional (IK ≥ 80). Resultados similares foram 

descritos por Laws e col. (2000) (227). O IK correlacionou-se, ainda que de forma 

modesta, com o estado nutricional dos doentes (SGA: r= 0,28; p<0,001; albumina: r= 

0,26; p<0,001 e creatinina: r= 0,13; p<0,05) e com a anemia (hemoglobina: r= 0,29; 

p<0,001 e HTC: r= 0,20; p<0,001). Os estudos referem que a melhoria do estado 
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nutricional dos doentes em HD, através da intervenção nutricional, resulta na 

melhoria do estado funcional (227). Arogundade e col. (2004) constataram que a 

creatinina sérica e a hemoglobina influenciam de forma determinante a qualidade de 

vida dos doentes em HD, uma vez que se correlacionam com a função física, função 

social, dor corporal e com as pontuações do IK (114).  

Além do estado funcional, também a qualidade de vida dos doentes desnutridos 

foi afectada, tanto na componente física como na mental, com excepção da função 

social. Nos nossos resultados, a componente física, do SF-36, correlaciona-se com 

as reservas proteicas somáticas dos doentes (avaliadas através do PB, da AMBc, 

Xc, MC, BCMI, MM e MNG). A componente mental correlaciona-se de forma muito 

fraca com o PB e a AMBc. A SGA correlacionou-se com a pontuação total da 

componente física dos doentes, com a capacidade física e com o desempenho 

físico; e ainda com a vitalidade da componente mental. Laws e col. (2000) avaliaram 

o estado nutricional de 69 doentes em HD, através da SGA,  e verificaram que os 

doentes com maior grau de desnutrição apresentavam também pior qualidade de 

vida (227). Bakewell e col. (2002) realizaram um estudo com 88 doentes em DP, e 

verificaram que a SGA foi o marcador nutricional que mais se associou, de forma 

independente, com todas as dimensões da qualidade de vida dos doentes (169). 

Lowie e col. (2003) estudaram a relação entre o SF-36 e os parâmetros 

laboratoriais e verificaram que a qualidade de vida se correlacionou com a albumina, 

a creatinina e a hemoglobina. Os doentes em HD com hipoalbuminémia 

apresentavam pior qualidade de vida, quando ajustada para as características 

demográficas. A PCR também se correlacionou com as pontuações do SF-36. 

Assim, é possível que em parte a correlação com a albumina seja devido à 

inflamação e que os doentes com a síndrome MIA apresentem pior qualidade de 
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vida (161). Resultados semelhantes foram documentados por Kalantar-Zadeh e col. 

(2001) (42). Spiegel e col. (2008) realizaram uma revisão bibliográfica acerca dos 

biomarcadores que afectam a qualidade de vida dos doentes renais e concluíram 

que a componente física é a mais afectada, sendo os marcadores nutricionais (tais 

como a albumina sérica, a creatinina sérica e o IMC) os parâmetros que mais 

afectam a qualidade de vida destes doentes (163). Ohri-Vachaspati e col. (1999) 

observaram que a inadequada ingestão proteica, avaliada pela albumina sérica e 

PNAn, está associada, de forma independente, com a pior qualidade de vida dos 

doentes em HD (228). Nos nossos resultados, foi encontrada apenas correlação entre 

a componente física do SF-36 e a albumina sérica.  

Kalantar-Zadeh e col. (2001) estudaram 65 doentes em HD, através da 

avaliação da qualidade de vida (SF-36), da SGA, da determinação da MG por NIR, 

do IMC e de parâmetros laboratoriais (hemoglobina, albumina e PCR). Estes autores 

encontraram uma correlação negativa do IMC e da % MG com o SF-36. Os doentes 

em HD com hipoalbuminémia, anemia e obesidade apresentavam pior qualidade de 

vida. A obesidade, ao contrário da desnutrição, não foi um índice de prognóstico de 

mortalidade nos doentes em HD. Deste modo, o SF-36 pode detectar doentes 

obesos com risco de aumento de morbilidade e mortalidade. Além disso, os doentes 

obesos não foram necessariamente doentes com bom estado nutricional (42). Han e 

col. (1998) avaliaram a qualidade de vida (SF-36) de 4000 indivíduos saudáveis e 

constataram que valores elevados de IMC e perímetro da cintura estavam 

associados à diminuição da qualidade de vida dos indivíduos, afectando as suas 

actividades quotidianas (229). No nosso estudo, verificou-se existir correlação 

negativa entre a componente física com o IMC e a MG avaliada por BIA e AC. 
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Nos nossos resultados, os doentes desnutridos pela SGA, apresentaram valores 

significativamente inferiores de albumina, em relação aos doentes com estado 

nutricional adequado. Na maioria dos estudos, a albumina foi significativamente 

inferior no grupo de doentes desnutrido pela SGA (178, 187). Noutros estudos, a 

albumina não difere entre os doentes desnutridos e com estado nutricional 

adequado (230).  

A desnutrição e a inflamação são ocorrências comuns nos doentes em HD, 

sendo a síndrome MIA responsável pela pioria do estado clínico, o aumento da 

morbilidade e a mortalidade dos doentes em HD. No entanto, não existe um método 

definido para avaliar o estado nutricional e o estado inflamatório dos doentes em HD 

(69). Indicadores nutricionais, tais como a albumina sérica abaixo do recomendado, 

podem não significar carência nutricional, quando os níveis inflamatórios estão 

elevados, traduzindo um estado inflamatório crónico. Neste estudo, a albumina, 

correlacionou-se negativamente com a PCR (r= -0,33; p<0,001), tal como tem sido 

descrito por outros estudos (230, 231). A hipoalbuminémia é um indicador de 

desnutrição e está associada ao aumento da mortalidade dos doentes em HD. No 

entanto a concentração de albumina é influenciada em parte pela inflamação e está 

associada com a PCR e com as citocinas pró-inflamatórias. A baixa ingestão 

proteica causa uma modesta redução da concentração sérica de albumina, porém o 

estado inflamatório pode causar uma redução acentuada deste parâmetro. A 

inflamação provoca hipoalbuminémia porque reduz a sua síntese hepática e motiva 

a transferência da albumina do espaço vascular para o espaço extra vascular. A 

combinação da inflamação com a baixa ingestão proteica leva a uma redução muito 

acentuada da concentração de albumina sérica (63, 231, 232). A desnutrição proteico-
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energética (sem inflamação) não leva a hipoalbuminémia, excepto em situações de 

fome (232).  

No Consenso Europeu (2002), a desnutrição proteico-energética dos doentes 

renais foi classificada em dois tipos: desnutrição pura ou do tipo 1 e desnutrição com 

inflamação ou do tipo 2. Na prática clínica, estes dois tipos de desnutrição podem 

coexistir (2, 63, 232). A desnutrição do tipo 1 seria a resultante da ingestão inadequada, 

nomeadamente energética e/ou proteica. A concentração sérica de albumina 

encontra-se preservada ou ligeiramente diminuída, verifica-se ausência de resposta 

inflamatória, catabolismo proteico aumentado, gasto energético em repouso normal 

e possível aumento do stress oxidativo. Este tipo de desnutrição está associada à 

uremia per se, à inactividade física, à subdiálise e/ou factores psicossociais, 

podendo reverter facilmente quando optimizadas as terapêuticas médicas e 

nutricionais (2, 232). A desnutrição do tipo 2 está associada à activação da resposta 

inflamatória sistémica (aumento da PCR e citocinas). A hipoalbuminémia, o aumento 

do catabolismo proteico e do metabolismo basal, a anorexia e aumento muito 

marcado do stress oxidativo são características associadas a este tipo de 

desnutrição. Estes doentes apresentam muitas vezes várias comorbilidades 

associadas. A resposta inflamatória, geralmente, é auto-reguladora, cessando 

quando o agente despoletador é neutralizado e os danos são reparados. Todavia, 

nos doentes em HD, esta resposta pode tornar-se crónica (2, 232).  

Os doentes desnutridos, de acordo com a SGA, apresentaram valores inferiores 

de albumina e uma vez que a albumina é influenciada pela inflamação, foi avaliada a 

percentagem de doentes com albumina inferior a 3,8 mg/dl, desnutridos e com 

estado nutricional preservado de acordo com a SGA. Tal como descrito por Steiber e 

col. (2007), colocou-se a hipótese dos doentes desnutridos pela SGA (SGA 3-5), 
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mas com albumina dentro da normalidade (albumina ≥3,8 mg/dl), serem 

classificados com desnutrição pura (sem inflamação) ou desnutrição do tipo 1. Da 

mesma forma, doentes classificados com estado nutricional preservado pela SGA 

(SGA 6-7), e que apresentavam hipoalbuminémia (albumina ≤ 3,8 mg/dl), terem 

apenas inflamação pura, sem alteração do estado nutricional. Estariam desnutridos 

com inflamação (desnutrição do tipo 2 ou com a síndrome MIA) os doentes 

desnutridos pela SGA (SGA 3-5) e com hipoalbuminémia (albumina ≤ 3,8 mg/dl) (4, 

14).  

Dos doentes desnutridos pela SGA, 34,5% foram classificados com desnutrição 

do tipo 1 (3,3% da amostra total) e 65,5% dos doentes com desnutrição do tipo 2, 

(6,3% da amostra total). Dos doentes com estado nutricional adequado, 22,8% 

foram classificados com inflamação pura (20,5% da amostra total) e 77,2% com bom 

estado nutricional (69,7% da amostra total). Tal como descrito por Streiber e col. 

(2007) a prevalência de desnutrição com inflamação foi superior à desnutrição pura, 

em que foram encontrados 11% dos doentes com desnutrição do tipo 1 e 18% dos 

doentes com desnutrição do tipo 2. Estes autores evidenciaram que existirem 

diferenças significativas entre estes dois tipos de desnutrição e o tempo de 

internamento hospitalar em 6 meses, que foi superior no grupo de doentes 

classificados com desnutrição do tipo 2 (14). 

Mutsert e col. (2008) estudaram 815 doentes em diálise ao longo de sete anos e 

avaliaram a presença aditiva de três factores de risco de mortalidade: desnutrição 

proteico-energética, inflamação e doenças cardiovasculares. Verificaram que 10% 

dos doentes apresentaram desnutrição proteico-energética diagnosticada pela SGA 

(risco de mortalidade 1,6), 11% apresentam inflamação (risco de mortalidade de 

1,6), 14% apresentaram doenças cardiovasculares (risco de mortalidade 1,7) e 22% 



156  

 
Rosária Rodrigues 
 
 
 

apresentaram a combinação de dois dos componentes. Apenas 6% dos doentes 

apresentam a combinação dos três factores de risco. Nestes doentes a taxa de 

mortalidade aumenta cerca de 4,8 vezes (233).  

Estudos que avaliam as concentrações séricas de PCR, nos doentes em HD, 

mostraram que 32 a 53% dos doentes apresentaram valores anormalmente 

elevados desta proteína (56, 231, 234). A inflamação crónica é muito prevalente nos 

doentes em diálise e é definida como «um estado inflamatório sistémico subclínico, 

caracterizado pelo aumento da concentração de proteínas de fase aguda como a 

PCR e as citocinas pró-inflamatórias como a IL-6, IL-10 e o factor de necrose 

tumoral» (51-54). A PCR é uma proteína de fase aguda, que participa na primeira linha 

de defesa do organismo através da sua capacidade de ligar-se a microrganismos, 

activar o complemento e recrutar células fagocitárias. É produzida pelo hapatócito, 

sob estímulo e controle de citocinas pró-inflamatórias, especialmente IL-6. Após 

estímulo inflamatório, a PCR eleva-se rapidamente (6 a 12 horas) e intensamente 

(100 a 1000 vezes), e a sua semi-vida é de 19 horas. Evidências têm sugerido que a 

PCR reflecte a geração da IL-6, e TNF-α, constituindo um indicador objectivo da 

actividade inflamatória (56). 

No nosso estudo a prevalência da inflamação (PCR > 0,6 mg/dl) foi de 34,2%. A 

PCR apresentou valores superiores nos doentes diagnosticados com inflamação 

pura seguida do grupo de doentes diagnosticados com desnutrição do tipo 2, como 

seria de esperar. Verificou-se existirem diferenças significativas no valor da PCR 

entre os doentes com bom estado nutricional e com inflamação e ainda entre os 

doentes com desnutrição do tipo 1 e do tipo 2. A literatura científica refere que 

alguns doentes desnutridos, em HD, segundo dados antropométricos e da SGA, 

também apresentam evidências de inflamação e doenças cardiovasculares (51, 177, 
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235). Yeun e col. (2000) comprovaram que a PCR é o marcador mais sensível no 

diagnóstico do estado inflamatório dos doentes em HD (236). Diversos trabalhos têm 

destacado o papel central que o processo inflamatório crónico, presente na HD, 

desempenha na aterosclerose acelerada e na mortalidade cardiovascular. Além 

disso, a inflamação na diálise participa, directa ou indirectamente, na fisiopatologia 

da desnutrição e da calcificação vascular, apresentando grande impacto na taxa de 

sobrevivência dos doentes. A causa de inflamação na diálise é multifactorial, porém 

já está bem demonstrado que a PCR apresenta uma forte correlação com a 

hipoalbuminémia, anemia, desnutrição e mortalidade, sendo actualmente 

considerado, além de marcador, um importante mediador inflamatório relacionado à 

disfunção/activação endotelial e à patogénese da aterosclerose (55, 58-63).   

A creatinina sérica apresentou valores estatisticamente significativos nos 

doentes desnutridos em relação aos doentes com estado nutricional adequado, de 

acordo com a SGA. Foram encontradas correlações positivas da SGA, embora muito 

fracas, com a creatinina (r= 0,22; p<0,001). Jones e col. (2004) encontraram também 

valores mais baixos de creatinina nos doentes classificados como desnutridos de 

acordo com a SGA (237). A creatinina apresentou valores significativamente inferiores 

nos doentes diagnosticados com desnutrição do tipo 2. Os doentes com bom estado 

nutricional apresentaram valores significativamente superiores de creatinina, em 

relação aos doentes com inflamação e com desnutrição do tipo 2. Bolton e col. 

(2001) demonstraram, por meio de uma análise de regressão múltipla, que a 

creatinina foi o único determinante dos níveis séricos de IL-6 no grupo de doentes 

pré-diálise e em diálise (238). A diminuição da creatinina está associada com a baixa 

ingestão proteica, mas também com a depleção muscular potenciada pela 

inflamação (63, 230). Tal como descrito noutros estudos, no nosso estudo verificou-se 
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existir uma correlação negativa, embora muito fraca, entre a PCR e a creatinina 

sérica (r= - 0,13; p<0,05), sugerindo que os níveis aumentados da PCR influenciam 

os valores séricos da creatinina, tal como acontece com albumina (230). 

Não foram encontradas diferenças entre os doentes desnutridos e com estado 

nutricional adequado no que respeita à dose de diálise, o que sugere que a dose de 

diálise não foi um factor que influenciou o estado nutricional dos doentes em estudo.  

Outro parâmetro de avaliação nutricional é a PNAn. A PNAn pode ser afectada 

pela ingestão proteica, por factores anabólicos e catabólicos como, por exemplo, a 

utilização de corticóides ou hormonas anabólicas. Assim, só se correlaciona com a 

ingestão proteica em doentes metabolicamente estáveis. Em indivíduos catabólicos, 

a PNAn pode sobrestimar a ingestão proteica, uma vez que existe degradação e 

metabolização do pool de proteínas endógenas sob a forma de ureia. Estando o 

indivíduo em anabolismo (crescimento, recuperação de doença, ou gravidez), a 

PNAn subestima a actual ingestão proteica (113). Foi encontrada uma correlação 

positiva da SGA, embora muito fraca, com a PNAn (r= 0,22; p<0,001), todavia não 

foram encontradas diferenças significativas entre os doentes desnutridos e com bom 

estado nutricional, de acordo com a SGA. A PNAn foi significativamente superior nos 

doentes com estado nutricional adequado em relação aos doentes com inflamação. 

Além disso foi encontrada uma associação inversa, embora muito fraca, entre a PCR 

e a PNAn (r= -0,16; p<0,001). Estes resultados podem ser explicados pelo facto dos 

níveis elevados dos marcadores inflamatórios influenciarem a ingestão alimentar, 

devido á diminuição do apetite com consequente redução da ingestão proteica (63). 

Kaizu e col. (2003) observaram nos seus resultados que o processo inflamatório 

presente em alguns doentes em HD é determinante na ingestão proteica e na perda 

de massa muscular nos doentes em HD (239). 
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No que se refere ao colesterol apesar de não serem encontradas diferenças 

entre os quatro grupos e entres os doentes com desnutrição e com bom estado 

nutricional, verificou-se que os doentes com inflamação apresentam valores de 

colesterol total mais baixos do que os doentes com bom estado nutricional. Alguns 

estudos relataram uma relação entre os níveis altos de PCR e os níveis baixos de 

colesterol sérico, nos doentes em HD, sugerindo que a relação inversa indica que a 

inflamação afecta os níveis de colesterol na doença renal (231). Liu e col. (2004), num 

estudo prospectivo, com 823 doentes em HD, verificaram existir uma associação 

inversa entre o nível de colesterol e a mortalidade, no entanto, concluíram que este 

aumento da mortalidade é devido ao efeito hipocolesterolemiante resultante da 

inflamação sistémica e baixa ingestão nutricional, e não pelo efeito protector das 

altas concentrações de colesterol. Estes achados justificam o tratamento da 

hipercolesterolemia nessa população. Além disso, as estatinas utilizadas no 

tratamento da hipercolesterolemia podem reduzir o nível de PCR (240). Kalantar-

Zadeh -Zaden e col. (2004) realizaram um estudo transversal com 331 doentes em 

HD, mostrando que 38% apresentaram redução do apetite, que se acompanhou da 

baixa ingestão proteica e da redução dos níveis de marcadores nutricionais, tais 

como pré-albumina e colesterol total. Os marcadores inflamatórios (PCR e IL-6) 

encontraram-se aumentados nestes doentes. Além disso, os doentes com menor 

apetite necessitavam de maiores doses de eritropoetina para controlar a anemia e 

apresentaram uma menor qualidade de vida e uma maior taxa de mortalidade 

prospectiva (241). 

Vários estudos documentam diferenças significativas entre as categorias da 

SGA e outros marcadores nutricionais, tais como: IMC, PMB, AF (avaliada por BIA), 

MG (em %) e MNG (177, 237, 242-244). Neste estudo os doentes desnutridos pela SGA 
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apresentam valores significativamente mais baixos dos parâmetros antropométricos: 

peso, IMC, %PR, PCSI, PB, PMB, AMBc, %PMB, %AMB, %PCT, %PCSE, MNG 

(em kg), MM (em kg e %) e MG (em kg) em relação aos doentes com bom estado 

nutricional. Resultados semelhantes foram encontrados por Heimburguer e col. 

(2000) (245) e outros autores (234, 242).  Verificou-se ainda existirem correlações entre a 

SGA e os seguintes parâmetros antropométricos: IMC, %PR, PB, PMB, AMBc, 

%PMB, %AMBc e MM. Todas as correlações destes parâmetros são mais fortes 

com a história clínica do que com o exame físico, com a excepção do IMC e %PR. O 

facto do IMC e a %PR apresentarem uma correlação mais forte com o exame físico, 

da SGA, sugere que os doentes desnutridos através destes marcadores apresentam 

já alterações clínicas perceptíveis no exame físico, sugerindo serem marcadores 

tardios de diagnóstico da desnutrição nos doentes em HD. Desbrow e col. (2005) 

não encontraram diferença entre os doentes desnutridos e com bom estado 

nutricional, no que se refere ao IMC, referindo que este parâmetro tem uma fraca 

capacidade em distinguir entre diferenças de MNG e MG nos doentes. No entanto, 

descreveram que os doentes com bom estado nutricional apresentaram valores 

superiores de AMBc em relação ao grupo de doentes com desnutrição moderada, de 

acordo com a SGA (246). 

Relativamente ao IMC, não foram encontrados doentes desnutridos pela SGA 

com obesidade, no entanto 10,3% dos doentes desnutridos pela SGA são pré-

obesos e 10,2 % dos doentes apresentaram graus de magreza. Dos doentes com 

estado nutricional adequado de acordo com a SGA, 2,6% apresentaram graus de 

magreza. Existem evidências de que a manutenção de uma reserva adequada de 

gordura corporal pode ser vantajosa, nos doentes em HD, uma vez que se relaciona 

com o aumento da esperança de vida, sugerindo o IMC como um indicador da 
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morbimortalidade destes doentes. A gordura armazenada pode ser utilizada para 

suprir o défice energético e poupar a utilização das reservas proteicas (205, 247, 248).  

No que respeita à análise por BIA, os doentes desnutridos, de acordo com a 

SGA, apresentaram valores inferiores de Xc, AF, BCMI, MC, MNG, MM e MG em 

relação aos doentes com estado nutricional adequado. Apresentaram ainda valores 

superiores de R, Na/K, ACT (litros) e AEC. Verificamos existirem correlações entre a 

SGA e os seguintes parâmetros da BIA: Xc, AF, MNG, MM, MC, AIC, ACT e BCMI. 

Todas as correlações destes parâmetros são mais fortes com a história clínica do 

que com o exame físico. A SGA correlacionou-se negativamente com a R, Na/K e a 

AEC. Maggiore e col. (1996) também encontraram correlação entre a SGA e o AF 

(27). Estes resultados sugerem que estes marcadores nutricionais são indicadores 

mais precoces de diagnóstico de desnutrição, uma vez que os doentes com valores 

baixos destes marcadores ainda não apresentam sintomas e sinais detectados no 

exame físico da SGA.  

A composição corporal nos doentes em HD é afectada pela ingestão 

alimentar e também pelo estado inflamatório dos doentes. A ingestão inadequada 

pode causar depleção das reservas somáticas proteicas e energéticas, no entanto, o 

processo inflamatório afecta, de forma determinante, a depleção das reservas 

proteicas (63). Quando foram comparados os parâmetros da composição corporal 

(avaliados por BIA e AC) entre os quatro grupos (desnutrição do tipo 1, do tipo 2, 

inflamação e estado nutricional adequado), verificou-se que não existem diferenças 

significativas entre os grupos no que se refere à estatura, às pregas cutâneas (PCB, 

PCSE, PCSI e %PCT) e MG em kg-BIA e %ACT.  

Na comparação entre os doentes com bom estado nutricional e com 

inflamação, constatou-se que os doentes com inflamação apresentaram valores 
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significativamente inferiores de PMB, AMBc, %PMB, %AMBc, MNG (determinada 

por BIA e AC) e MM em kg (determinada por BIA e AC), Xc, AF, MC, AIC e BCMI. 

Além disso, os doentes com inflamação apresentaram valores superiores de IMC, 

PCT, MG (AC e BIA), Na/K e AEC. Estes resultados insinuam que os doentes com 

inflamação estão em risco de desnutrição uma vez que a inflamação causa anorexia 

e o aumento do catabolismo proteico. 

Os doentes com inflamação apresentam valores significativamente superiores 

de MG (determinada por AC e BIA), em relação aos doentes com bom estado 

nutricional e com desnutrição do tipo 1. Os estudos documentam que a massa gorda 

aumenta durante o primeiro ano de HD, devido à melhoria da ingestão alimentar e 

da melhoria de apetite associada ao início da terapêutica dialítica. A influência do 

processo inflamatório sobre a depleção da massa gorda só se verifica com um 

estado inflamatório prolongado e persistente, que diminui o apetite e a ingestão 

alimentar (249). No nosso estudo, 83,4% dos doentes encontravam-se em HD, há 

mais de 1 ano, e 11,3% dos doentes há mais de 10 anos, no entanto a nossa 

amostra foi constituída por doentes clinicamente estáveis, em que o estado 

inflamatório não foi prolongado, o que pode ser uma das explicações plausíveis da 

preservação da massa gorda nos doentes diagnosticados com inflamação (56, 57). O 

facto de não encontramos correlações entre a PCR e os parâmetros antropométricos 

(PCT, PB, PMB e AMBc), tal como foi descrito em outros estudos, pode fundamentar 

a explicação de que é necessário um estado inflamatório intenso e prolongado para 

influenciar estes marcadores nutricionais (231, 250). Por outro lado, está documentado 

que a obesidade é caracterizada por uma inflamação crónica moderada em que o 

tecido adiposo desempenha um papel regulador fundamental. O tecido adiposo não 

é apenas uma fonte de energia, é um órgão que desempenha, entre outras, funções 
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endócrinas, que segrega adipocinas entre as quais a IL-6, o TNF-α, factores do 

complemento B, C3 e D (adipocinas), a leptina e a adiponectina. Tem sido descrita 

uma associação entre o processo inflamatório e a severidade da obesidade, a 

síndrome metabólica, a obesidade visceral e a doença cardiovascular nos indivíduos 

saudáveis (251, 252). Um estudo documentou que os doentes em HD, com níveis 

elevados de IL-6, apresentam também níveis elevados de leptina, e esta apresentou 

uma boa correlação (r= 0,73; p<0,001) com a MG (avaliada por DEXA) (253). Estes 

dados foram confirmados pelo estudo MDRD, que evidenciou níveis elevados de 

PCR nos doentes com elevado IMC (254). Assim, o estado inflamatório dos doentes 

com obesidade também pode explicar o aumento de MG neste grupo de doentes 

(doentes com inflamação). O facto dos doentes com inflamação apresentarem 

valores superiores de PCT e não das restantes pregas cutâneas deve-se ao facto da 

PCT isoladamente proporcionar uma estimativa das reservas de gordura 

subcutâneas e ainda ao facto do estado inflamatório, nos doentes em HD, causa 

maior depleção das reservas proteicas do que das reservas de gordura, 

nomeadamente subcutânea.  

Foram os doentes com desnutrição do tipo 2 que apresentaram valores 

inferiores de MNG, MM (AC e BIA), Xc, AF, MC, AIC e BCMI. Estes resultados 

sugerem que a inflamação pode causar depleção das reservas proteicas, no entanto 

esta depleção é mais evidente, quando associado o estado inflamatório à baixa 

ingestão proteica. As citocinas aumentam a hidrólise proteica e a degradação 

proteica muscular (1-3). Está bem documentado que altos níveis de citocina pró-

inflamatórias podem causar degradação muscular, por estimular o catabolismo 

proteico pela via ubiquinina e por reduzir a síntese proteica. Além disso, os estudos 

relatam que a combinação da baixa ingestão proteico-energética com o processo 
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inflamatório crónico leva a grandes depleções das reservas proteicas somáticas e 

viscerais, tal como foi observado nos doentes com desnutrição do tipo 2 (56, 57). As 

proteínas musculares e viscerais são catabolizadas, sendo os aminoácidos 

utilizados para fornecer energia como substrato para a produção de proteínas de 

fase aguda, que possuem um papel importante na defesa do organismo nas 

situações de stress inflamatório e na caquexia, alterações que não acontecem na 

desnutrição do tipo 1, sem inflamação (63). 

A presença de uma resposta inflamatória sistémica crónica e sustentada tem 

sido relatada como um importante factor de risco para doenças cardiovasculares. 

Assim, o estado inflamatório predispõe os doentes em HD à aterosclerose, anorexia, 

estado catabólico e à hipoalbuminémia. Sugere-se que as comorbilidades 

associadas à doença renal contribuem para o estado hipercatabólico e para o 

desenvolvimento do estado infamatório (68). Vários estudos têm associado os níveis 

elevados de PCR com o aumento da taxa de mortalidade dos doentes em HD, 

nomeadamente nos doentes com desnutrição proteico-energética (52, 255). Ikizler e 

col. demonstraram que o estado nutricional e a resposta inflamatória são factores 

preditivos independentes de hospitalização dos doentes em HD (256). 

No que diz respeito à análise por BIA, os nossos resultados foram similares 

aos publicados noutros estudos, que referiram que a desnutrição foi caracterizada 

pela diminuição da MC e expansão ou aumento da AEC, isto é, pelo aumento da 

razão Na/k (105). Os estudos têm demonstrado que os doentes desnutridos (doentes 

cirúrgicos, oncológicos, com sepsis ou com anorexia) apresentaram diminuição da 

MC e do AF. Nos doentes em HD, o AF baixo tem sido associado com a diminuição 

da AIC e aumento da razão Na/K, podendo constituir um sinal de alteração na 

integridade da membrana celular (92, 105). Do ponto de vista teórico, o AF pode estar 
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diminuído pela diminuição da MC e pelo aumento da AEC. Alguns estudos têm 

demonstrado a relação entre o AF e a AEC nos doentes em HD, explicando que, 

quando aumenta a AEC, a resistência oferecida à passagem da corrente eléctrica é 

menor, reflectindo-se no na diminuição do valor do AF. Nos doentes com valores de 

R semelhantes, o aumento da Xc (e consequentemente aumento do AF) reflecte 

aumento da massa muscular e a diminuição da Xc (e consequente redução de AF) 

reflecte redução da massa muscular, tal como acontece em casos de depleção 

muscular, desnutrição e caquexia. No entanto, elevados valores de AF (Xc e R altos) 

são observados em estados de desidratação, como acontece na cólera ou após a 

sessão de HD, mesmo nos doentes desnutridos. Podem observar-se valores 

elevados de AF (baixo Xc e R) em situações de hiperhidratação (edema e antes da 

sessão de HD), mesmo com bom estado nutricional e clínico (92). Gupta e col. (2008) 

também encontraram valores significativamente inferiores de AF nos doentes 

classificados como desnutridos, de acordo com a SGA, numa amostra de doentes 

com cancro do colo-rectal avançado (216).   

Barbosa-Silva e col. (2003) compararam a BIA e a SGA em doentes cirúrgicos 

de modo a verificar a capacidade desta técnica em diagnosticar os doentes 

desnutridos. A média do AF diminuiu significativamente com a desnutrição, avaliada 

pela SGA, o que indicou que este parâmetro da BIA detecta mudanças no estado 

nutricional (257). Selberg e Selberg (2002) correlacionaram a BIA com parâmetros 

antropométricos, nutricionais e de prognóstico em indivíduos saudáveis e doentes 

hospitalizados. O AF dos doentes hospitalizados mostrou-se inferior aos dos 

indivíduos normais. Concluíram que, para a avaliação clínica o AF, pode ser um 

indicador superior às informações da composição corporal (224). Ikizler e col. (1999) 

sugeriram que a Xc pode ser um índice preditivo de morbilidade/hospitalizações em 
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73 doentes em HD, ao verificar que o risco relativo de ocorrer este evento 

aumentava de 9% e 14% quando os valores de Xc diminuíam de 70  (RR =1) para 

40  e de 70  para 31,  respectivamente. Este estudo concluiu que a BIA pode 

ser uma técnica promissora, podendo ser utilizada como um indicador de 

prognóstico nos doentes em HD. Além disso, a Xc foi destacada como um marcador 

fiável de estado nutricional, nomeadamente como marcador da massa muscular e 

massa celular (256). 

Dombros e col. (2001) evidenciou que a desnutrição pura, dissociada do 

processo inflamatório, pode ser tratada com doses adequadas de diálise e suporte 

nutricional. No entanto, a desnutrição associada à inflamação e a doenças 

cardiovasculares tem maior impacto na mortalidade dos doentes e é resistente ao 

aumento da dose de diálise e ao suporte nutricional. A associação entre desnutrição 

e inflamação faz com que seja importante avaliar os níveis de PCR durante a 

avaliação nutricional. Doentes desnutridos que apresentam marcadores 

inflamatórios elevados devem receber tratamento adequado para melhorar o 

processo inflamatório, o estado nutricional e reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares. Quando a inflamação está instalada, esta deve ser tratada com 

antibiótico. Porém, na inflamação subclínica, sugere-se a utilização de inibidores da 

conversão da angiotensina que melhora a função cardíaca e tem melhorado o 

estado nutricional e os níveis de citocinas dos doentes renais. Recentes evidências 

também sugerem que os nutrientes antioxidantes, tal como a vitamina E, podem ter 

uma significante modulação das citocinas (258). Um estudo recente sugere que a 

correcção da acidose metabólica melhora o catabolismo proteico tanto nos doentes 

desnutridos com inflamação e sem inflamação. No entanto, nos doentes desnutridos 
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com inflamação a correcção da acidose metabólica, isoladamente, não é suficiente 

para aumentar a concentração sérica de albumina (259). 

Na doença renal crónica, os doentes apresentam alterações da composição 

corporal quando comparados com indivíduos saudáveis, no respeitante à redução da 

massa muscular e muitas vezes até da massa gorda. A HD pode corrigir algumas 

manifestações da doença se os doentes tiverem uma ingestão proteico-energética 

adequada. Estas mudanças de composição corporal são agravadas com a idade, o 

estilo de vida sedentário, pelas comorbilidades associadas e pelo aumento do 

catabolismo dos doentes. O aumento da massa gorda e a perda de massa muscular 

que se verifica no envelhecimento está associado à redução da capacidade 

funcional e ao aumento da doença em geral (107, 260-263). As técnicas de avaliação da 

composição corporal avaliam as proteínas somáticas e as reservas energéticas, 

permitindo detectar precocemente alterações de massa muscular e de massa gorda 

que possam ocorrer nos doentes renais, sendo necessária a avaliação periódica dos 

compartimentos corporais para o acompanhamento das alterações nutricionais ao 

longo da terapêutica dialítica. (107, 260-263). A manutenção de uma reserva adequada 

de gordura corporal é vantajosa para os doentes em HD, uma vez que, em situações 

de maior necessidade energética, como nas infecções e cirurgias repetidas do 

acesso vascular, a gordura armazenada pode vir a ser utilizada para suprir o 

balanço energético negativo e poupar a utilização das reservas proteicas (194). 

Na prática clínica, a composição corporal é determinada por métodos 

indirectos como a AC (aconselhada pelas recomendações europeias e americanas) 

e pela BIA, uma vez que são técnicas práticas e rápidas, que apresentam um custo 

relativamente baixo a fim de estarem disponíveis nos centros de diálise (4, 9, 15). No 

entanto, factores relacionados com a doença, tais como o estado de hidratação e a 
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presença de osteodistrofia renal, podem afectar a validade das técnicas de avaliação 

da composição corporal utilizadas nesta população. Um dos objectivos deste 

trabalho foi comparar a composição corporal, avaliada pela AC e BIA, em doentes 

em HD e em controlos saudáveis (59 indivíduos, 25 homens e 34 mulheres, com 

uma média de idades e de IMC similares à da amostra de doentes em HD).  

Uma série de estudos têm demonstrado, nos doentes renais, que tanto a AC 

como a BIA se correlacionam com a técnica de referência DEXA (264). Woodrow e 

col. (1996) estudaram a validade dos métodos AC e BIA, em doentes renais, 

utilizando a DEXA como referência. Os autores constataram que ambas as técnicas 

mostraram valores similares e concordâncias com as medidas obtidas pelo método 

de referência (102, 265). Stall e col. (1995) observaram fortes correlações entre a AC, 

BIA ou DEXA em doentes em DP (266). Kamimura e col. (2003) avaliaram 30 doentes 

estáveis em HD, com o objectivo de comparar a determinação da MG através da AC, 

BIA e DEXA e verificaram existir uma boa correlação entre as duas técnicas (BIA e 

AC) e a técnica de referência DEXA (267). Donadio e col. (2008) compararam a BIA 

de frequência única (BIAsf) e a BIA multifrequências (BIAmf) com a DEXA, em 27 

doentes em HD, e verificaram que a MG estimada por ambas as técnicas BIA foi 

ligeiramente superior em relação à determinada por DEXA. Não foram encontradas 

diferenças entre ambas as técnicas BIA e DEXA na determinação da MNG, 

apresentando a BIAsf uma média de erro inferior à BIAmf em relação à DEXA. 

Verificou-se existirem fortes correlações entre as duas técnicas BIA e DEXA, 

nomeadamente na determinação da MNG. Além disso, a MNG correlacionou-se 

significativamente com a creatinina sérica, o que levou estes autores a concluir que 

a BIA pode ser utilizada para avaliar a composição corporal dos doentes em HD (268). 
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Vários estudos têm evidenciado resultados similares entre a AC e BIA na 

avaliação da composição corporal de doentes em HD (265, 267, 269, 270). Nos nossos 

resultados encontramos diferença significativa na média da MG e MNG, entre a AC 

e BIA, nos doentes em HD (viés 0,41±3,5 kg), o que não se verificou nos controlos 

saudáveis (média da diferença MNG: 0,33±2,0; n.s; e MG: 0,35±1,9; n.s.). Todavia, a 

correlação encontrada entre as técnicas foi muito forte (MG: r= 0,9; p<0,001 e MNG: 

r= 0,9; p<0,001) e concordância entre as técnicas foi aceitável nos doentes em HD 

(viés 0,41 kg na MNG e MG nos doentes em HD e viés de 0,25 kg na MG e de 0,33 

kg na MNG nos controlos saudáveis). No que respeita à MM, não encontramos 

diferenças entre as médias e encontramos também uma correlação muito forte (MM: 

r= 0,9; p<0,001) e uma concordância aceitável entre as técnicas (viés de 0,20 kg nos 

doentes em HD e de 0,014 kg nos controlos saudáveis). A correlação e 

concordância entre as técnicas foram superiores nos controlos saudáveis em 

relação aos doentes em HD relativamente a todos os compartimentos corporais. Oe 

e col. (1998) compararam a composição corporal (MNG, MG e ACT), determinada 

por AC e BIA, em 20 doentes em HD clinicamente estáveis, tendo verificado não 

haver diferenças significativas entre as médias da MG e MNG, determinadas pelas 

duas técnicas, e encontrado correlações significativas entre as técnicas (MNG: r= 

0,93; p<0,001 e MG: r=0,69; p<0,001) e por fim proposto a BIA como método de 

eleição em relação à AC (269). Kamimura e col. (2003) estudaram 90 doentes em HD 

clinicamente estáveis, tendo verificado que a determinação da MG, utilizando a AC e 

a BIA, foram similares (13,7±6,2 kg vs 13,7±6,7 kg e encontrado uma correlação 

forte entre as duas técnicas (r= 0,87). A média da diferença foi de 0,15±3,2 com o 

limite de concordância de -6,2 a 6,5 kg (271).  
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Poucos estudos realizaram uma análise comparativa da composição corporal 

separada por sexos. Stall e col. (1996) verificaram que, nos doentes em DP, os 

resultados da MG variaram conforme a determinação pelas diferentes técnicas (AC, 

BIA e DEXA) tanto no sexo masculino como no sexo feminino, onde descrevem uma 

tendência da BIA para subestimar a MG no homem e sobrestimar a MG na mulher, 

quando comparada com outras técnicas (264). Resultados semelhantes foram 

observados por Kamimura e col. (2003), que compararam a BIA com a DEXA, na 

avaliação da MG em doentes em HD, separada por sexos. Não encontraram 

diferenças significativas na comparação por sexos entre a AC e a DEXA (267). No 

nosso estudo verificou-se que as médias da MG e MNG apresentaram diferenças 

significativas apenas no sexo masculino, em que a BIA superestima a MG em 

relação à AC (média da diferença 0,7±3,6 kg) e subestima a MNG em relação à AC. 

O sexo feminino apresentou correlações mais fortes entre as técnicas na 

determinação da MG, MNG e MM. Kamimura e col. (2003) também encontraram 

correlações mais fortes entre AC e BIA no sexo feminino em relação ao sexo 

masculino, na determinação da MG (BIA vs AC r= 0,80 no homem e r= 0,89 na 

mulher) (271). Esta variabilidade pode ser explicada em parte pela diferença de 

composição corporal entre sexos.  

Woodrow e col. (1996) demonstraram que a magnitude de erro entre as 

técnicas de composição corporal foi mais acentuada no grupo de doentes em HD do 

que nos indivíduos saudáveis (100). Os nossos resultados estão concordantes com 

este estudo, uma vez que encontramos melhores correlações e concordâncias entre 

as técnicas (de acordo com Bland e Altam) nos controlos saudáveis do que nos 

doentes em HD. 
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Durante a sessão de HD, os doentes sofrem flutuações no estado de 

hidratação e de electrólitos no plasma. Dependendo da ingestão de líquidos, a HD 

remove 1 a 4 litros de fluído, durante um período variável de 4 horas, com rápidas 

mudanças transcelulares de água entre os compartimentos intra e extracelulares, de 

tal forma que no fim da HD, se restabelece um novo equilíbrio hidro-electrolítico (111). 

Oe e col. (1998) estudaram a influência do estado de hidratação na avaliação da 

composição corporal por AC e BIA, em 20 doentes em HD, e concluíram que o peso 

perdido durante a sessão de HD se correlaciona com as mudanças da MNG 

determinadas no início e no fim da HD (MNG-AC: r= 0,75; p<0,005 e MNG-BIA: r= 

0,69; p<0,005). Assim, estes autores concluíram que a BIA é menos afectada pelo 

estado de hidratação que a AC e a determinação da MNG deve apenas valorizar-se 

nos doentes normo-hidratados (269). A hipervolémia pode causar alterações na 

determinação dos compartimentos corporais por BIA. Uma vez que a MG oferece 

resistência à passagem da corrente eléctrica, o aumento da AEC reduz a medida da 

resistência. Assim, a hidratação dos tecidos condiciona um aparente aumento da 

MNG e diminuição da MG (264). No nosso estudo a média do peso pedido na sessão 

de HD apresentou correlação mais forte com a média da diferença da AEC (avaliada 

por BIA antes e após a HD) do que na diferença da MNG (AEC: ρ= 0,42; p<0,01 e 

MNG: ρ= 0,26; p<0,01) avaliadas antes e após a HD. Quando dividimos a nossa 

amostra de acordo com o estado de hidratação (avaliado pela %AEC determinada 

por BIA) verificamos valores mais baixos de MNG e MM nos doentes hiper-

hidratados em relação aos outros dois grupos, ao contrário do esperado. Não foram 

encontradas diferenças significativas na MG entre os três grupos. Além disso, o 

grupo de doentes hiper-hidratados foi o que apresentou valores mais baixos de 

peso, AF, BCMI, PMB, AMBc, albumina sérica, creatinina e de SGA. De acordo com 
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Ellis e col. (1999) o aumento da AEC ou da razão Na/K (AEC/AIC) pode indicar 

hiper-hidratação e/ou desnutrição (272). Através da análise vectorial foi possível 

verificar que a nossa amostra apresentou valores similares de R/H (ou seja valores 

idênticos de AEC) e valores inferiores de Xc/H (menor MC) em relação à população 

de referência de HD estável, em ambos os sexos. Assim, no nosso estudo 

verificamos que o aumento da AEC se relacionou com a desnutrição proteico-

energética e não com o grau de hidratação dos doentes por desajuste do seu peso 

seco. Deste modo, o grau de hidratação teve pouca influência na avaliação da 

composição corporal destes doentes.  

Alguns autores demonstraram a utilidade da BIA no acompanhamento 

longitudinal dos doentes em HD. Dumler e col. (1992) avaliaram 39 doentes em HD, 

utilizando a BIA e a AC, durante 8,3±3,6 meses, tendo concluído que a BIA detectou 

com eficácia as perdas de MNG, em comparação com a AC. Além disso, 

evidenciaram que não há consistência entre as alterações de peso e da composição 

corporal avaliada por BIA, ou seja, são detectadas depleções da MC e MNG em 

doentes nos quais a albumina e o peso corporal permaneceram inalterados (270).  

Quando comparamos a composição corporal dos doentes em HD com os 

controlos saudáveis, verificamos não existirem diferenças significativas na MNG e 

MM, entre os grupos, em ambas as técnicas. No entanto, observou-se que os 

controlos saudáveis apresentaram valores superiores de MG em relação aos 

doentes em HD, em ambas as técnicas. Chumlea e col. (2004), no estudo HEMO, 

compararam a composição corporal de doentes em HD com indivíduos saudáveis da 

mesma idade com base nos dados do NHANES II e verificaram que os doentes em 

HD apresentam valores inferiores de MG em relação aos indivíduos saudáveis (157, 

159). De acordo com a análise vectorial da BIA, os doentes em HD apresentaram 
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valores superiores de R/H e AEC e valores ligeiramente inferiores de Xc/R e de AF, 

em ambos os sexos. Resultados semelhantes foram descritos por Dumler e col. 

(2003) que compararam 913 doentes em HD com 10263 indivíduos do NHANES III e 

concluíram que os doentes em HD, relativamente aos indivíduos do NHANES III, 

apresentaram valores inferiores de R (3%), Xc (26%), AF (28%), AIC (9%) e MG 

(12%) e valores superiores de AEC (17%). No entanto, ao contrário resultados por 

nós encontrados, estes autores descrevem ainda que os doentes em HD 

apresentaram também valores significativamente baixos de MC (9%) e MNG (3%). 

Esta diferença de resultados pode ser explicada pela média de idades, em que os 

indivíduos do NHANES III apresentavam uma média de idades inferior, em cerca de 

10 anos, em relação aos doentes em HD (HD: 60±16 vs NHANES III: 50±20) (90). 

Vários investigadores referem que a BIA é o método preferido para ser 

utilizado na prática clínica, nos doentes em HD, uma vez que também avalia o seu 

estado de hidratação e tem menos erros dependentes do avaliador (95, 269, 273). No 

entanto, não existe consenso na literatura. Kamimura e col. (2003) consideram que a 

AC é preferível à BIA na determinação da MG nos doentes em HD (267). Nos nossos 

resultados da avaliação da composição corporal por AC e BIA parece-nos 

completarem-se e complementarem-se. 

Diversos estudos observaram valores semelhantes de R, Xc e AF, entre a 

determinação por BIAsf e por BIAmf, nos doentes em HD (22, 92). Nos últimos anos, a 

engenharia biomédica tem tentado aperfeiçoar a BIA de modo a que possa ser um 

método de avaliação nutricional e do estado de hidratação aplicável a doentes com 

alterações da hidratação, tais como doentes renais, doentes cardíacos, doentes com 

cirrose hepática, entre outros. A BIA multifrequência (utiliza modelos de regressão 

linear para determinar os compartimentos corporais) mede a água extracelular com 
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baixa frequência e o conteúdo corporal total de água intracelular (AIC) com alta 

frequência, de 5 kHz a 1000 kHz. Assim, este método é mais preciso na 

determinação do espaço intracelular (96, 97, 274). Estudos recentes demonstraram que 

a massa muscular derivada da BIA espectroscópica (com diferentes frequências e 

que utiliza modelos e equações matemáticas) apresenta associações muito boas 

com métodos de referência como a técnica de diluição de isótopos e ressonância 

magnética nuclear (98, 275). Foi desenvolvido um modelo da BIA, especificamente para 

a população de doentes em HD (BCM, Fresenius) (98). A BIA segmentar permite 

determinar alterações na distribuição dos fluidos, nomeadamente no tronco, 

detectando alterações da composição corporal de doentes com edemas, 

constituindo uma atractiva técnica de avaliação nutricional nos doentes em diálise (73, 

275-277). 

A dinamometria da mão (do Inglês: handgrip strength) permite estimar a força 

isométrica desenvolvida pelos membros superiores, que se relaciona também com 

outros grupos musculares e com a força geral do indivíduo. Este teste tem sido 

descrito na literatura científica como um instrumento útil na avaliação do estado 

nutricional, nomeadamente como marcador da massa muscular, sensível a 

alterações a curto prazo. Permite também identificar os indivíduos em risco de 

desnutrição proteico-energética. A diminuição da força parece estar relacionada com 

modificações metabólicas decorrentes da desnutrição proteico-energética, 

nomeadamente a diminuição da produção de energia a nível muscular. Os estudos 

demonstraram que as medidas das forças isométricas das extremidades superiores 

e inferiores estavam associadas à sarcopenia e à baixa mobilidade. Estas duas 

medidas foram correlacionadas entre si, indicando que a HGS pode ser um bom 

índice de sarcopenia generalizada, reflectindo o estado funcional dos doentes. A 



175 

 “Comparação entre a avaliação nutricional por bioimpedância e por outras técnicas e métodos 
objectivos e subjectivos em doentes renais em hemodiálise.” 

 

HGS tem sido utilizada como índice de prognóstico do estado de saúde em geral e 

da mortalidade dos indivíduos (107-110).  

No nosso estudo, os doentes do sexo masculino apresentaram valores 

superiores de HGS em relação aos doentes do sexo feminino. Esta diferença entre 

sexos foi explicada nos vários estudos publicados da literatura, em parte, pelas 

diferenças de massa muscular que existem entre os sexos e ainda pela idade, saúde 

e estado nutricional dos indivíduos (108). Quando foi feita a comparação da 

composição corporal entre sexos, verificou-se que o sexo masculino apresentou 

valores superiores de massa muscular e o sexo feminino de massa gorda. Na 

análise por BIA, o sexo masculino apresentou valores significativamente superiores 

de AF, MNG, MM, MC e BCMI e valores inferiores de MG, em relação ao sexo 

feminino. Na avaliação por AC, o sexo masculino apresentou valores médios 

significativamente mais elevados de peso, estatura, PMB, AMBc, MNG e MM; em 

relação ao sexo feminino. O sexo feminino apresentou valores significativamente 

mais elevados de PCT, PCB, PCSI e MG. A creatinina sérica foi estatisticamente 

superior no sexo masculino. Assim, a diferença de massa muscular encontrada entre 

sexos pode explicar a diferença de HGS encontrada entre homens e mulheres. Os 

valores de referência propostos para a HGS em adultos saudáveis variam com o 

sexo (108, 278, 279). 

Na amostra em que foi estudada a HGS, foram detectados 25% dos doentes 

com desnutrição, com base na massa celular da BIA (BCMI < 8 kg/m2). Os doentes 

classificados como desnutridos, de acordo com massa celular, determinada por BIA, 

apresentaram os parâmetros laboratoriais de avaliação nutricional aceitáveis. Assim, 

a avaliação do estado nutricional, com base na massa celular, determinada pela BIA, 

detecta doentes com desnutrição ou em risco de desnutrição com valores ainda 
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preservados de albumina e sem alterações inflamatórias (PCR e IL-6), ou seja, 

numa fase muito precoce de desnutrição. Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os doentes desnutridos no que diz respeito à creatinina e 

colesterol total. No entanto, a avaliação da força muscular (resultados da HGS) foi 

menor nos doentes desnutridos. Verificou-se que os doentes desnutridos 

apresentaram valores significativamente inferiores dos seguintes parâmetros 

antropométricos: IMC, %PR, PCT, PCSE, PB, PMB, AMBc, %PMB, MNG em kg, MM 

em kg e % e MG em kg; em relação aos doentes com estado nutricional adequado. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Heimburger e col. (2000) (245). No 

que respeita à análise por BIA, os doentes desnutridos apresentaram valores 

significativamente mais baixos de Xc, AF, MNG, MM e MC (em %), em relação aos 

doentes com estado nutricional adequado. Além disso, estes doentes apresentaram 

valores significativamente superiores de razão Na/K e R. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre a MG avaliada por BIA entre os doentes desnutridos e 

com estado nutricional adequado. 

O resultado do teste (HGS) foi correlacionado positivamente com a MNG e a MM 

determinada por BIA (MNG em kg: r= 0,51; MM em kg: 0,50; p<0,001) e AC (MNG 

em kg: r= 0,58; MM em kg: 0,66; p<0,001) e ainda com a creatinina sérica (r= 0,30; 

p<0,001). Estes resultados são semelhantes aos encontrados por outros 

investigadores (177, 244, 245, 280). A HGS correlacionou-se com outros parâmetros 

antropométricos tais como o PMB (r= 0,50; p<0,001) e a AMBc (r= 0,51; p<0,001). 

Autores como Norman e col. (2005) sugerem uma boa correlação entre o estado 

nutricional/composição corporal e a função muscular uma vez que encontraram boas 

correlações entre a HGS e os parâmetros da antropometria clássica (280).  
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Verificou-se existir correlação entre a albumina e HGS (r= 0,33; p<0,001), tal 

como descrito por Pham e col. (2007) em doentes cirúrgicos (r = 0,278, p < 0.001)  

(281). A IL-6 é um marcador de inflamação e está associado ao aumento da 

mortalidade nestes doentes (9, 249, 282-285). Verificou-se existir correlação negativa, 

modesta, do teste HGS com a PCR (r= -0,22; p<0,001)  e IL-6 (r= - 0,26; p<0,001), o 

que sugere que o aumento da inflamação reduz a força muscular.  

A HGS correlacionou-se positivamente com a Xc (r= 0,25; p<0,01) e o AF (r= 

0,46; p<0,001). A Xc está relacionada com o estado de fluidez da membrana celular, 

ao reflectir o desempenho dinâmico da estrutura e massa biologicamente activa das 

membranas celulares. Na desnutrição e em doentes críticos, o valor de Xc é baixo, 

com retenção de fluidos extracelulares. Nos doentes em HD, observou-se uma 

relação muito forte entre o baixo valor de Xc e de morbilidade (27). A HGS 

correlacionou-se com a massa celular (MC em kg: r= 0,60; MC em %: r= 0,38; BCMI: 

r= 0,53; p<0,001). De acordo com Norman e col. (2005) a massa celular foi 

identificada como um dos factores que mais contribui para as variações da HGS. 

Assim, doentes com menos de 30% de MC apresentaram valores significativamente 

inferiores de HGS em relação aos doentes com valores superiores de MC. Estes 

investigadores sugerem que perdas de MC causam maior diminuição da força 

muscular e capacidade funcional que as perdas de massa muscular esquelética (280). 

Mais recentemente, Valentini e col. (2008) confirmam estes resultados (num trabalho 

prospectivo, controlado e multi-cêntrico), em que avaliaram o estado nutricional (por 

SGA, IMC e albumina), a composição corporal (por AC e BIA) e a força muscular 

(por HGS) de doentes com doença inflamatória intestinal, e controlos saudáveis. 

Concluíram que a MC é menor nos doentes do que nos controlos e se correlaciona 

com a HGS (r= 0,7; p<0,001). A MC é também inferior nos doentes com PCR 
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aumentada. A perda de MC condiciona a perda de força muscular, o estado 

nutricional e a capacidade funcional dos doentes, alterações que não são detectada 

na avaliação nutricional clássica (286). 

Quando foi associada a HGS com os parâmetros antropométricos e com a BIA, 

separado por sexos, verificou-se que no sexo feminino, a HGS só se correlaciona 

com a MNG, avaliada por ambas as técnicas, não se encontrando correlações 

significativas com os restantes parâmetros. Estes resultados foram também 

encontrados por Pham e col. (2007) que encontraram uma correlação baixa entre a 

HGS e a MC no sexo feminino. Estes autores explicam estes resultados com base 

no facto de o sexo feminino ter menos força muscular. Além disso, o sexo feminino é 

menos treinado para exercer a força muscular da mão (281).  

Alguns estudos sugerem que a força muscular responde precocemente á 

reduzida ingestão alimentar que outros marcadores nutricionais (280, 287). Vários 

autores evidenciaram que os valores da HGS aumentam com a suplementação 

nutricional em doentes hospitalizados (287-289). Wang e col. (2005) demonstraram que 

a HGS é um indicador independente de prognóstico de mortalidade, nomeadamente 

por doenças cardiovasculares e um marcador nutricional nos doentes em diálise. 

Estes autores sugerem que os doentes em HD, apresentam diminuição da força 

muscular em relação a indivíduos saudáveis. Esta diminuição da força muscular está 

relacionada com a neuropatia urémica, alteração do metabolismo muscular, anemia, 

fadiga, dor nos membros inferiores, sedentarismo e desnutrição (290). Izawa e col. 

(2009) avaliaram o impacto da HGS na mortalidade de um grupo de doentes 

cardíacos e evidenciaram que pode ser utilizado como indicador de prognóstico de 

mortalidade nestes doentes (291). Dey e col. (2009) realizaram um estudo 

longitudinal, de 5 anos, com indivíduos saudáveis de 75 anos, tendo como objectivo 
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de estudar a associação entre a composição corporal, avaliada por BIA, e as 

alterações de força muscular, com o decorrer da idade. Verificaram que o peso 

diminui com a idade, sendo a diminuição mais evidente na mulher. A MNG e a HGS 

diminuem com a idade, pelo contrário, a MG em % aumenta, nomeadamente no 

homem. Concluíram que a HGS é um bom indicador de perda de massa muscular, 

nomeadamente de MNG (292). 

Heimburger e col. (2000) verificaram existir uma associação independente do 

teste HGS com o diagnóstico da desnutrição avaliado pelo SGA. Este estudo 

demonstrou-se ainda ser um bom indicador de prognóstico de mortalidade dos 

doentes em HD (245). No nosso estudo, foram encontrados apenas 2 doentes 

desnutridos pela SGA, no entanto verificou-se existir uma correlação positiva, 

embora fraca, do resultado da HGS com a SGA (r= 0,38; p<0,001), sendo a 

correlação mais forte com a história clínica. Estes dados confirmam a importância da 

HGS no diagnóstico da desnutrição, nos doentes em HD, nomeadamente nos 

doentes em risco de desnutrição, uma vez que a história clínica da SGA detecta 

doentes em risco de desnutrição que ainda não evidenciam sinais clínicos. 

Como o máximo desempenho neste teste se verifica por volta dos 30 anos de 

idade, verifica-se uma redução gradual deste teste com o avanço da idade, o que 

corresponde ao provável processo de perda de massa muscular com o 

envelhecimento. No entanto, no nosso estudo, ao contrário do descrito por outros 

autores, o resultado da HGS está mais correlacionado com a massa muscular, do 

que com a idade. Entre outros factores, o envelhecimento propriamente dito pode 

contribuir para a redução da força neste teste e perda de massa muscular, no 

entanto, este processo pode ser contrariado pela ingestão proteico-energética 

adequada e aumento de exercício físico dos doentes (261, 293). 
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Outros factores, além da massa muscular, podem influenciar o estado funcional 

dos doentes, como, por exemplo, processos de neuropatias, osteoartrites, anemia e 

depressão que podem influenciar o desempenho da força dos doentes. A literatura 

sugere que os resultados da HGS estão associados individualmente à pioria do 

estado de saúde e gravidade da doença. Foi observado que o resultado da HGS de 

doentes hospitalizados era significativamente menor que o dos indivíduos saudáveis 

e estava associada à pioria da doença e à perda da funcionalidade durante o 

período de hospitalização (107, 110, 245, 286, 294-296). Outros trabalhos realizados na área 

da cirurgia sugerem que os baixos valores do teste HGS estão relacionados com o 

prognóstico das complicações pós-cirúrgicas (281, 297, 298). Reduzidos valores da HGS 

foram associadas com o aumento da taxa de mortalidade de e o aumento da HGS 

leva a um aumento das reservas funcionais que protege da morbilidade e 

mortalidade nestes doentes (280).  

Verificou-se que a HGS se correlaciona, de forma moderada, com a qualidade 

de vida, sendo a correlação mais forte com a componente física (r = 0,60; p<0,001) 

do que com a componente mental (r = 0,50). A dimensão da componente mental que 

mais se associa à HGS é a vitalidade (r = 0,49; p<0,001). Alguns autores sugerem 

que a desnutrição, nomeadamente quando existe sarcopenia, é o maior factor de 

limitações funcionais, influenciando o estado cognitivo e físico, a qualidade de vida, 

as comorbilidades e a mortalidade dos doentes (260, 299). 

Para finalizar, importa dizer que o nosso trabalho apresenta limitações, das 

quais inertes ao tipo de estudo de corte transversal, sendo necessários estudos 

prospectivos acerca dos marcadores nutricionais na HD. No que respeita à BIA, o 

facto de se ter utilizado a impedância de frequência única que apresenta maior 

variabilidade que as técnicas de multifrequências. Além disso, esta técnica utiliza 
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equações de regressão para estimar a composição corporal que não foram 

desenvolvidas para esta população de doentes. O desenvolvimento de equações de 

regressão específicas para os doentes renais é crucial e aumentará a fiabilidade da 

técnica. Os valores resultantes da impedância, assim como o AF e o vector de 

impedância, têm sido validados para esta população e referenciados como 

promissores em aplicações na prática clínica (91). 

Os resultados apresentados neste estudo reflectem relações estatísticas, tendo 

a aplicabilidade clínica de associações similares que ser confirmada por estudos 

longitudinais, multicêntricos e randomizados.   
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CONCLUSÕES 

No nosso estudo, a nossa amostra caracterizou-se por doentes em HD com 

predominância de idosos, doentes do sexo masculino, de raça caucasiana, com 

baixa escolaridade e empregabilidade. Foi encontrada uma prevalência da diabetes 

superior à documentada nos estudos europeus (25,9%), sendo esta patologia a 

principal causa de doença renal. Apesar de não terem sido encontradas diferenças 

significativas na avaliação nutricional por SGA e parâmetros bioquímicos entre os 

doentes diabéticos e não diabéticos em HD, podemos concluir que se verificam 

diferenças na composição corporal entre os dois grupos de doentes. Assim, os 

diabéticos em HD tendem a ter valores inferiores de MM, MC e AF e valores 

superiores de MG, em relação aos não diabéticos.  

Os doentes em HD evidenciaram pior qualidade de vida que a população 

saudável, sendo o sexo feminino, os idosos, os diabéticos e os desnutridos os mais 

afectados, nomeadamente na componente física e no estado funcional. A 

desnutrição proteico-energética afecta de forma determinante o estado funcional e a 

qualidade de vida dos doentes em HD. Verificou-se ainda que a obesidade e a 

anemia também afectam a qualidade de vida dos doentes em HD. 

A prevalência da desnutrição proteico-energética varia conforme os critérios 

utilizados para o seu diagnóstico. A baixa prevalência de desnutrição proteico-

energética, de acordo com a SGA (9,6%), encontrada na nossa amostra, deve-se ao 

facto de ser constituída por doentes clinicamente estáveis, sem comorbilidades 

graves e com intervenção nutricional sistemática. 

Apesar da albumina sérica se correlacionar com a SGA e ter uma alta 

especificidade, a sua sensibilidade é baixa no diagnóstico da desnutrição porque 

outras causas, além do défice nutricional, alteram os seus valores, tal como a 
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inflamação, a idade e a hidratação dos doentes. A albuminémia é um índice fiável da 

reserva proteica visceral mas é um indicador tardio de desnutrição devido à sua 

longa semi-vida e grande pool corporal, pelo que não deve ser utilizada como 

marcador único do estado nutricional. Foi proposto como ponto corte a albumina 

inferior a 3,9 g/dl de acordo com a SGA. O colesterol total não foi considerado um 

marcador de diagnóstico de desnutrição, de acordo com a SGA, tal como com a 

creatinina sérica no ponto corte (creatinina ≤ 10,0 mg/dl). O ponto corte proposto foi 

o de creatinina inferior a 8,0 mg/dl mas são necessários estudos epidemiológicos 

que confirmem este ponto corte.  

A PNAn, marcador indirecto da ingestão proteica, correlaciona-se de forma 

modesta com a SGA, não podendo ser utilizado como marcador único de avaliação 

nutricional. Porém, deve fazer parte do protocolo de avaliação nutricional, uma vez 

que detecta os doentes com baixa ingestão proteica. Os estudos referem que 

valores inferiores a 1 g/kg/dia estão associados com o aumento da mortalidade 

destes doentes.  

O IMC (IMC ≤ 23 kg/m2) e a %PR (%PR ≤ 90% NHANES II) foram considerados 

bons marcadores nutricionais, de acordo com a SGA, todavia ambos apresentaram 

correlação mais fortes com o exame físico do que com a história clínica da SGA. 

Estes resultados sugerem que as alterações destes parâmetros já se reflectem no 

exame físico, ou seja, os doentes desnutridos de acordo com estes marcadores 

nutricionais apresentam já sinais clínicos, sendo estes marcadores pouco precoces 

no diagnóstico da desnutrição. Assim, estes parâmetros devem fazer parte do 

protocolo de avaliação nutricional e de diagnóstico da desnutrição proteico-

energética de forma a avaliar a perda de massa corporal nos doentes em HD. 
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Apesar de serem encontradas correlações entre os parâmetros antropométrico e 

a SGA (nomeadamente com a história clínica), apenas a %AMBc, para o ponto corte 

(%AMBc ≤ 90% NHANES II) foi considerada um marcador de rastreio nutricional nos 

doentes em HD. O ponto corte proposto foi AMBc inferior a 53,5 cm2 e PMB inferior 

a 24,5 cm. 

A MC avaliada por BIA correlacionou-se com a SGA, revelando-se um bom 

marcador nutricional, de acordo com a SGA, nomeadamente quando ajustada à 

estatura (BCMI). Foi proposto o ponto corte BCMI inferior a 7,5 kg/m2 e a %MC 

inferior a 49,1%. O AF correlaciona-se com a SGA, no entanto não foi considerado 

um bom marcador de diagnóstico de desnutrição no ponto corte AF inferior a 4º. Foi 

proposto como ponto corte AF inferior a 5,9º. As alterações da composição corporal 

avaliadas por BIA e sumariadas no BCMI e no AF acontecem muito precocemente, 

mesmo antes de poder-se detectar anomalias no exame físico dos doentes. 

Os resultados sugerem que no diagnóstico da desnutrição proteico-energética, a 

SGA deve ser completada com medidas antropométricas e de análise por BIA, que 

avaliem as reservas proteicas (AMBc e BCMI) e energéticas (%PCT), uma vez que é 

um método subjectivo e não possui sensibilidade para identificar pequenas 

variações do estado nutricional a curto prazo. 

O estudo mostrou que existe concordância entre o diagnóstico de desnutrição 

proteico-energética realizado pela SGA e através de parâmetros objectivos, como 

variáveis da antropometria clássica e da análise por BIA e testes laboratoriais 

(albumina, creatinina), confirmando a sua validade convergente. Os doentes 

desnutridos evidenciaram depleção da MG, MNG, MM (avaliado por AC e BIA) em 

relação aos doentes com estado nutricional adequado. A dose de diálise não foi um 

factor que influenciou o estado nutricional dos doentes em estudo. 
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A SGA em associação com a albumina pode fazer o diagnóstico diferencial entre 

doentes com desnutrição do tipo 1 (sem inflamação), desnutrição do tipo 2 (com 

inflamação ou síndrome MIA), com inflamação (sem desnutrição) e com estado 

nutricional adequado. A prevalência da desnutrição do tipo 2, com inflamação 

(6,3%), foi superior à desnutrição do tipo 1 (3,3%). 

O processo inflamatório presente em alguns doentes em HD influencia a 

ingestão proteica dos doentes e promove a depleção da MNG da MM da MC, sendo 

um factor de risco nutricional importante nestes doentes. Os valores elevados do 

IMC e da MG nos doentes com inflamação podem explicar-se pelo facto da 

influência do processo inflamatório na depleção de massa gorda só se verificar com 

um estado inflamatório prolongado e persistente, o que não se verifica na nossa 

amostra, ou ainda pelo estado inflamatório crónico da obesidade em que o tecido 

adiposo desempenha um papel fundamental na produção das citocinas pró-

inflamatórias.   

O processo inflamatório pode causar depleção das reservas proteicas. Porém, 

quando associada à baixa ingestão proteico-energética, pode levar a grandes 

depleções das reservas proteicas somáticas e viscerais tal como observado na 

desnutrição do tipo 2 (com inflamação), que apresentaram os valores mais baixos de 

albumina, creatinina, MNG (BIA e AC), MM (BIA e AC), Xc, AF, MC, AIC e BCMI, em 

relação aos restantes grupos. 

A magnitude de erro entre as técnicas de composição corporal (AC e BIA) foi 

mais acentuada no grupo de doentes em HD do que nos indivíduos saudáveis, uma 

vez que encontramos melhores correlações e concordâncias entre as técnicas nos 

controlos saudáveis do que nos doentes em HD. No entanto podemos concluir que 

existe concordância entre as técnicas na avaliação da composição corporal dos 
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doentes em HD. Nos doentes em HD, o sexo feminino apresentou correlações mais 

fortes entre as técnicas na determinação da MG, MNG e MM que o sexo masculino. 

Os resultados da avaliação da composição corporal por AC e BIA parece-nos 

completarem-se e complementarem-se. 

Ao estudarmos o efeito do estado de hidratação na avaliação da composição 

corporal dos doentes concluímos que peso perdido durante a sessão de HD se 

correlaciona de forma mais forte com a média da diferença da AEC do que com a 

média da diferença da MNG, determinadas antes e após a HD por BIA. O aumento 

da AEC (nos doentes hiper-hidratados no fim HD) relacionou-se, na nossa amostra, 

com a desnutrição proteico-energética e não com o grau de hidratação dos doentes, 

por desajuste do seu peso seco. Desta forma, o grau de hidratação teve pouca 

influência na avaliação da composição corporal destes doentes.  

Os resultados apurados sugerem a HGS como um teste simples, barato, seguro 

e não invasivo, que se correlaciona com a massa muscular dos doentes em HD. É 

um marcador válido e precoce de diminuição das reservas proteicas, nomeadamente 

de massa celular e massa muscular, podendo ser considerado um marcador directo 

da MM. A HGS pode predizer complicações associadas à idade e ajudar a identificar 

doentes com risco aumentado de desnutrição e da deterioração de saúde. A 

integração da HGS na avaliação nutricional clássica (antropometria, análise por BIA 

e marcadores laboratoriais), permite detectar precocemente a desnutrição proteico-

energética. 

Resumidamente concluímos que o diagnóstico da desnutrição proteico-

energética e a avaliação nutricional deve ser feita com a SGA e complementada 

com a antropometria clássica e com a análise por BIA, que avaliem as reservas 

proteicas somáticas (AMBc ≤53,4 cm2 e BCMI ≤ 7,5 kg/m2) e energéticas (%PCT 
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≤ 90% NHANES II). A avaliação das reservas proteicas pode ser complementada 

pela creatinina sérica ≤ 8,0 mg/dl e pela aplicação da HGS. A determinação dos 

compartimentos corporais MG, MNG e MM (por BIA ou AC) são importantes para a 

monitorização as alterações das reservas proteicas e energéticas. Como indicador 

bioquímico das reservas proteicas viscerais deve ser utilizada a albumina ≤ 3,9 

mg/dl, em associação com a SGA, a PCR e análise por BIA. A BIA permite avaliar o 

estado de hidratação (% AEC, Na/K, BIVA vector) e AF. A associação destes 

métodos auxilia na avaliação dos factores não-nutricionais que afectam a albumina, 

tal como a hidratação e a inflamação. Além disso, através destes parâmetros pode 

ser possível fazer o diagnóstico diferencial entre desnutrição do tipo 1 e do tipo 2. O 

AF inferior a 5,9º pode ser um marcador de risco nutricional podendo ainda auxiliar 

na modulação de prognóstico clínico do doente. A perda de massa corporal deve 

ser avaliada pelo IMC ≤ 23 kg/m2 e/ou a %PR ≤ 90% NHANES II. A avaliação da 

ingestão alimentar em comparação com as recomendações deve fazer parte do 

protocolo de avaliação nutricional, complementada com o marcador indirecto de 

ingestão proteica a PNAn. 
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Anexo II – Índice de Karnofsky e Fórmula de Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 66. Classificação do estado funcional de acordo com o índice de 
Karnofsky 

100 Sem limitações e sem sintomas 
90 Sintomatologia e limitações diminuídas 
80 Mantém actividade com esforço e alguns sintomas 
70 Incapaz de trabalhar, é capaz de cuidar de si 
60 Incapaz de trabalhar, é capaz de cuidar de si, com ajuda 
50 Incapaz de trabalhar, depende de outros para cuidar de si 
40 Incapacitado, requer ajuda especializada 
30 Muito doente e hospitalizado, mas não crítico 

20 Doente crítico, hospitalizado, que requer cuidados médicos 
especializados 

10 Doente crítico terminal ou próximo da morte 
0 Morto 

Tabela 67. Cálculo do Volume (V) através da Fórmula de Watson  
 

Homens: V (l) = 2,44 – (0,09156  Idade) + (0,1074  Estatura) + (0,3362  peso) 
 
Mulheres: V (l) = - 2,097 + (0,1096  Estatua) +(0,2466  peso) 
 

Onde: V = volume ou ACT em litros; Sendo: a Idade em anos, a Estatura em cm e o Peso em kg 
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Anexo III – Autorização da utilização do SF-36 
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Anexo IV – Avaliação Antropométrica 

 Valores de referência recomendados pelas NKF-K/DOQI de nutrição (2000) 

baseados nos dados do National Heath and Nutrition Evaluation Survey 

(NHANES) (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 68. Classificação da largura do osso com base no diâmetro 
bicôndilo-umeral (cm) NHANES I e II  
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Tabela 69. Valores de referência para homens e mulheres com osso pequeno  
(dos 25 aos 54 anos) 
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Tabela 70. Valores de referência para homens e mulheres com osso médio (dos 25 
aos 54 anos) 
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Tabela 71. Valores de referência para homens e mulheres com osso largo 
 (dos 25 aos 54 anos) 
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Tabela 72. Valores de referência para homens e mulheres com osso pequeno  
(dos 55 aos 74 anos) 
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Tabela 73. Valores de referência para homens e mulheres com osso médio 
 (dos 55 aos 74 anos) 
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Tabela 74. Valores de referência para homens e mulheres com osso pequeno 
(dos 55 aos 74 anos) 
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 Cálculo da MG com base na fórmula de Siri  

 

 

 

 

 

 Cálculo do PMB e %PMB 

 

 

 

 

Foi calculada a percentagem de adequação do PMB (%PMB desejável), com 

base nos valores da população de referência das tabelas 20 e 21 (9, 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 75. Cálculo da MG com base na AC 
 

Massa gorda (MG em kg) = PS (kg)  [(4,95/ D) – 4,5] 
 

D – Densidade (g/mL) obtida através das fórmulas da equação 6.  
PS – Peso seco  

Tabela 76. Cálculo do PMB 
 

PMB (cm) = PB (cm) – [  PCT (cm)] 
 
PMB – perímetro muscular do braço; PCT – prega cutânea tricipital 

Tabela 77. Cálculo da %PMB 
 

% PMB = PMB (mm) / (valor do percentil 50 em mm)  100 
 
 % PMB: percentagem de adequação da perímetro muscular do braço; valor de 
percentil 50 em mm – ver tabela 21 (sexo e idade) 
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 Cálculo do AMBc (78, 79, 92) 

 

 

 

 

 

 Cálculo do MM (83, 84, 300, 301) de acordo com Heymsfield e col. 

 

 

Tabela 78. Valor de referência do PMB em homens e mulheres dos USA 
(18 a 74 anos) 

 

Tabela 79. Cálculo da área muscular do braço corrigida  

 
Homens: AMBc (cm2) = [PB (cm) - (  PCT (cm))]2/ 4  - 10 

 
Mulheres: AMBc (cm2) = [PB (cm) - (  PCT (cm))]2/ 4  - 6,5 

 
PB – perímetro do braço; PCT – prega cutânea tricipital 

Tabela 80. Cálculo da MM com base na AC 
 

Massa muscular (kg) = Estatura (cm)  [(0,0264+ (0,0029 AMBc (cm2)] 

Onde: AMBc – área muscular do braço corrigida 
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Anexo V – Autorização da utilização da SGA escala 7 p NECOSED 
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