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1 - Introdução 

A influência do estado nutricional no prognóstico de uma doença já era 

conhecida por Hipócrates, quando disse que os doentes bem alimentados recuperariam 

melhor1. 

A avaliação nutricional foi-se afirmando ao longo deste último século, 

efectuando-se os primeiros estudos para descrever populações, numa base nacional 

(1930 - 1959). A importante relação entre o estado nutricional e a saúde ganhou então 

relevo junto de cirurgiões e físicos durante os anos 50. Desenvolveram-se técnicas de 

alimentação entérica e começou-se a investigar a alimentação parentérica. Após o 

desenvolvimento das técnicas de alimentação entérica e parentérica, a avaliação do 

estado nutricional ganhou importante destaque, com novos conceitos e novas técnicas 

idealizadas e usadas para a avaliação nutricional no meio hospitalar. Após os anos 80 

(período de desenvolvimento), os investigadores começaram a examinar índices 

funcionais e combinações de parâmetros fornecedores de prognósticos para determinar 

o êxito terapêutico. Equipamentos sofisticados para avaliar o estado nutricional foram 

postos à disposição dos clínicos e permitiram ter outra visão acerca da composição 

corporal. A mentalização de todos os clínicos para a importância da avaliação 

nutricional foi e é essencial para a arte de detectar as carências nutricionais . 

Com este trabalho, procura-se descrever de modo detalhado os métodos de 

avaliação nutricional que existem actualmente, incluindo as suas limitações e 

indicações. 

O doente cirúrgico é um doente de risco pois, dependendo da patologia, pode 

encontrar-se em estado de carência nutricional, sobretudo se a patologia for do foro 

gastrointestinal e afectar a digestão e absorção dos nutrientes. 

A má-nutrição condiciona em larga escala o diagnóstico do doente cirúrgico, o 

que faz da avaliação nutricional um instrumento muito útil para travar o seu avanço ou, 

de preferência, o seu aparecimento. Neste trabalho também se aborda o tema da má-

nutrição descrevendo os vários tipos e mecanismos que levam ao seu aparecimento. 

O meio hospitalar, e o cirúrgico em particular, proporciona o aparecimento da 

má-nutrição ou desnutrição. 
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De entre os factores que levam ao desenvolvimento dos processos de desnutrição 

são de realçar3: 

1. Abuso de soros glicosados como única forma de alimentação; 

2. Supressão da alimentação para realização de exames de diagnóstico; 

3. Atraso na implementação de terapia nutricional até ao aparecimento de 

situações difíceis de reverter 

4. Falta de avaliação das necessidades nutricionais específicas de doente face 

à sua patologia e medicação; 

5. Falta de sensibilização do pessoal clínico às técnicas e ao controlo da má-

nutrição. 
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II - Desnutrição 

Até há pouco tempo, a desnutrição, ou má-nutrição, não era reconhecida como 

um grave problema dos doentes hospitalizados' ' ' . Contudo, estudos recentes 

mostraram que 30 a 50% dos doentes que são admitidos nos hospitais sofrem de 

desnutrição ' e 25 a 30% desenvolvem desnutrição durante o internamento. Quase 69% 

dos doentes têm aportes nutricionais abaixo das suas necessidades durante a 

permanência hospitalar4. Muitos doentes permanecem desnutridos durante considerável 

período de tempo após terem alta.7 

Definição de Má-nutrição: 

A má-nutrição, definida segundo Cadwell e col. em 1981, corresponde a 

qualquer estado patológico de deficiência ou excesso, relativo ou absoluto, de um ou 

mais nutrientes, suficiente para originar doença, quer este estado se manifeste 

clinicamente, quer seja reconhecido apenas por métodos antropométricos, bioquímicos, 

imunológicos ou por provas funcionais. 

Do ponto de vista clínico a desnutrição está associada a diminuição da 

capacidade de cicatrização, debilitação da função pulmonar e imunitária, e risco 

aumentado de infecções em numerosos doentes incluindo os doentes cirúrgicos '7' . 

Em doentes cirúrgicos, um estado pré-operatório debilitado está associado com 
7 8 Q 10 I 1 1 ~) 

complicações pós-operatórias, aumento da morbilidade e mortalidade ■ • • • • . 

Embora a patogénese da desnutrição seja multifactorial, a ingestão alimentar 

reduzida devido a perda de apetite, episódios de jejum, dor ao comer, dificuldades em 

engolir e incapacidade de ingerir alimentos autonomamente deve ser tida como de 

capital importância.7 

A desnutrição tem sido ligada a um aumento do tempo de internamento, 

aumentando os custos com a saúde4'6'7'8'9'13'14'15. 

Esta prevalência de carências nutricionais em doentes nos hospitais tem sido 

atribuída a uma falha no reconhecimento das necessidades energéticas dos doentes, 

sendo esta devida, em parte, à falta de importância dada à nutrição no currículo 
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médico5'14. O descurar da importância da desnutrição e da sua relação com o êxito 

terapêutico não é compatível com um bom tratamento do doente. 

São doentes de risco, os doentes com doenças gastrointestinais (com capacidade 

digestiva e absortiva diminuída), os doentes com sida, os obesos, os submetidos a 

transplante de medula4, os idosos e os que sofrem de problemas neurológicos . 

Os efeitos adversos da desnutrição já foram alvo de muitos estudos e existe 

uma clara associação entre a melhoria do estado nutricional e o aumento do êxito 

terapêutico12. É, então, essencial identificar quais os doentes de risco antes que ocorram 

estados de má-nutrição porque é mais difícil repor um estado nutricional normal do que 

man tê-lo8. 

Outra das causas para que, durante muito tempo, a real justificação da 

desnutrição no meio hospitalar em geral e no meio cirúrgico em particular, passasse 

despercebida, terá sido a excessiva importância atribuída ao índice de massa corporal, 

em detrimento de outros indicadores nutricionais substancialmente mais sensíveis . 

No contexto clínico, a desnutrição pode ser dividida em : 

1. Forma crónica, que pode ocorrer em doentes hospitalizados como resultado 

de doença ou condições terapêuticas que levam a deficiente ingestão 

proteica, pouca escolha de alimentos ou catabolismo proteico elevado .A 

forma crónica é também chamada de marasmo. Em doentes com 

desnutrição crónica verifica-se uma utilização generalizada da massa celular 

corporal (com consumo das reservas musculares e de gordura). O quadro 

clínico caracteriza-se por emagrecimento, apatia, debilidade geral, redução 

de capacidade vital e da frequência respiratória, alterações da capacidade da 

resposta imunológica, bradicardia e hipotensão. 

2. Forma aguda, que ocorre como resultado de ingestão nula ou diminuída de 

alimentos devido a doença, terapia medicamentosa ou depressão. A forma 

aguda pode também ocorrer devido a gastos energéticos aumentados em 

situações hipermetabólicas (de stress) como nos casos de cirurgia ou trauma, 

não compensados adequadamente.4 A forma aguda, também chamada de 

Kwashiorkor, é o tipo mais frequente de desnutrição hospitalar. O grande 

problema no diagnóstico deste tipo de desnutrição é o facto de o doente 

aparentar estar bem nutrido, podendo as reservas de gordura corporal 
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estarem intactas ainda que as proteínas musculares possam estar diminuídas. 

A perda de peso não é aparente devido à retenção de líquidos. 

Consequentemente, o quadro clínico caracteriza-se por hipoproteínemia com 

depleção generalizada das proteínas séricas, alteração do sistema imunitário 

(linfócitopenia inferior a 1500 linfócitos/mm3 e anergia aos testes cutâneos) 

e atraso na cicatrização das feridas, edemas, enfraquecimento do cabelo . 

3. Caquexia, que surge por agudização de um processo crónico de desnutrição. 

Esta forma de má-nutrição integra as duas anteriores tornando-se, deste 

modo, a forma mais grave de desnutrição hospitalar. Surge nos doentes que, 

após terem sofrido desnutrição crónica, sofrem algum tipo de processo agudo 

provocador de stress, como por exemplo cirurgia devido a neoplasia. 

4. Carências específicas devidas a défices isolados de algum nutriente em 

particular (vitaminas ou minerais) que podem complicar a situação de 

desnutrição se não forem identificados e controladas. 

Enquanto que as alterações fisiológicas devidas ao Marasmo podem ser 

facilmente detectadas clinicamente, as complicações causadas pelo Kwashiorkor só 

podem ser identificadas por testes laboratoriais. Assim, porque existe uma forte 

correlação entre o risco de complicações pós-operatórias e o estado nutricional, é de 

grande interesse saber qual o tipo e grau de deficiência nutricional1. 
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III - Resposta Metabólica ao Jejum e ao Stress 

III - a) Resposta ao jejum 

Na primeira fase de adaptação do organismo ao jejum são consumidas as 

reservas de glicogénio e de glicose provenientes de aminoácidos, via da 

neoglicogénese12.0 tecido adiposo tem um papel complementar ao músculo, na fase de 

jejum prolongado, tendo como função primordial fornecer uma forma de energia 

alternativa à glicose18 de modo a que a proteína seja preservada para a continuação das 
r - • 12,19 
funções orgânicas. 

As adaptações que ocorrem durante esta fase são: 

1. Exclusão da glicose como fonte energética principal dos principais tecidos, 

passando estes a utilizar ácidos gordos livres como fonte energética; 

2. Formação de derivados dos lipídos, através da neoglicogénese, pelo ciclo de 

Cori, o que permite aporte calórico aos tecidos periféricos glicolíticos, os 

quais devolvem o lactato ao fígado para ressíntese em glicose; " 

3. Utilização de corpos cetónicos como fonte energética pelo cérebro, 

poupando-se, deste modo, glicose e, consequentemente, proteína; ' 

O jejum prolongado é caracterizado por um declínio progressivo do catabolismo 

proteico manifestado por uma redução da perda de azoto urinário de 12-15g/dia na 

primeira semana de jejum até menos de 5g/dia após 5-6 semanas de jejum. O músculo, 

tecido adiposo e o fígado começam a responder à diminuição da relação 

insulina/glicagina na tentativa de maximizar a preservação dos tecidos. Ocorre também 

diminuição dos níveis de insulina e os de glicagina mantêm-se constante ou aumentam 

ligeiramente. Essa diminuição dos níveis de insulina e da relação insulina/glicagina 

activa a lipoproteína lipase, resultando um aumento da lipólise. Os produtos resultantes 

da lipólise são utilizados pelo fígado para ocorrer a neoglicogénese, de modo a ser 

preservada a massa proteica. Todos os órgãos vitais tomam parte nessa adaptação, numa 

primeira fase, pela conservação da massa proteica com limitada produção de glicose e 
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aumentada oxidação dos corpos cetónicos, e numa segunda fase diminuindo as 

necessidades energéticas do organismo12'18,21. 

O ritmo de perda de peso é geralmente maior no início do jejum, reflectindo uma 

perda desproporcional de água. Gradualmente, há uma redução do ritmo da perda de 

peso e, finalmente, ocorre estabilização. Habitualmente, o ser humano não sobrevive a 

uma perda de peso superior a 35-40%. 

As necessidades hídricas durante o jejum são mínimas . 

III - b) Resposta ao stress 

Em doentes cirúrgicos, a presença ou ausência de stress metabólico é de 

extrema importância em termos de desenvolvimento de desnutrição proteíno-calórica ou 

mesmo em termos de êxito terapêutico. Enquanto que doentes em jejum crónico se 

adaptam a este estado, reduzindo as perdas de massa proteica, doentes em stress 

metabólico perdem esta capacidade de resposta22. O organismo entra numa fase 

hipermetabólica de modo a mobilizar energia para suportar a função imunológica, a 

reparação de tecidos e contrariar as inflamações12. 

Uma das importantes consequências da existência de stress metabólico em 

doentes cirúrgicos é, então, a rápida perda tanto de massa proteica, como de gordura, em 

níveis superiores aos que ocorrem normalmente devido a jejum prolongado.22 

Outra das consequências é a expansão do volume dos fluídos extracelulares que 

acompanha a depleção proteica. Este facto pode mascarar perdas de peso, tornando a 

interpretação do estado nutricional do doente mais difícil.22 

O doente cirúrgico em stress metabólico também tem reduzida a capacidade em 

aumentar a sua massa proteica, uma vez que está permanentemente em catabolismo 

proteico. Num estudo efectuado em doentes cirúrgicos com suporte parentérico, 

concluiu-se que doentes com depleção proteica média e com stress metabólico 

aumentado têm perdas proteicas contínuas mesmo após implementação de suporte 

nutricional agressivo22. 

As proteínas passam a actuar como fonte energética e em situações de 

desnutrição a oxidação dos ácidos aminados (principalmente a alanina e a glutamina) 

fornece cerca de 15% das necessidades energéticas. Assim, durante períodos de 

privação total de nutrientes, aproximadamente metade da massa proteica pode ser 
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utilizada para a produção de energia23. Resulta desta situação uma rápida diminuição da 

massa magra e um aumento da formação de ureia e de perdas urinárias de azoto. 

Este catabolismo pode causar redução da massa muscular em vários órgãos 

vitais, tais como o coração, fígado, tracto gastrointestinal, rins e pulmões ,de modo a 

obter energia, originando um balanço azotado negativo. 

As outras fontes que constituem a reserva energética do organismo são os ácidos 

gordos e os hidratos de carbono. Porém, estes ao sofrerem oxidação, não produzem 

metabolitos tóxicos como a ureia (um dos produtos finais da oxidação dos ácidos 

aminados)23. 

Um aspecto importante da avaliação nutricional é identificar a interacção do 

doente com a sua doença, assim como evitar o aparecimento da má-nutrição ou o seu 

tratamento25. 

Efectua-se a avaliação nutricional analisando a história clínica, alimentar e 

social, os dados antropométricos e bioquímicos e a interacção fármaco-nutrientes. Estas 

conclusões são usadas para desenhar o plano de cuidados nutricionais. 6 

Os objectivos da avaliação nutricional são : 

• Identificar quais os doentes que necessitam de suporte nutricional para repor ou 

manter o estado nutricional; 

• Identificar as terapias nutricionais apropriadas; 

• Assegurar a sua eficiência, monitorizando os meios da intervenção 
t - ,.- 22,26 
terapêutica. 

Deste modo, a avaliação do estado nutricional é uma parte integrante do exame 

clínico pois fornece uma série de indicações úteis para o diagnóstico e para a terapêutica 

da desnutrição e doenças associadas. 
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IV- Métodos para a Avaliação Nutricional 

IV- a) Anamnese ou História Clínica 

A História Clínica é, provavelmente, um dos passos fundamentais para avaliar 

tanto o estado nutricional como as necessidades de suporte nutricional, apesar de ser 

um dos métodos mais antigos. ' ' 

Quando se trata de uma cirurgia é ainda mais relevante, pois pretende-se evitar 

possíveis complicações que possam debilitar ainda mais a ingestão alimentar ou o 

metabolismo.27 

Com este método são fornecidas informações sobre a situação do doente, tais 

como história médica (medicação utilizada - Anexo 1) e cirúrgica , estado actual da 

doença, situação sócio-económica, crenças religiosas ou étnicas e situação familiar do 

doente. 

Dificuldades na mastigação ou em deglutir, pouco apetite ou saciedade 

precoce, factores que podem potencialmente diminuir a ingestão oral de alimentos, são 

informações que também devem ser obtidas. A presença de problemas gastrointestinais, 

como náuseas, vómitos, diarreia ou obstipação, assim outros sinais clínicos que possam 

identificar o tipo de má-nutrição, são igualmente importantes para obtermos uma 

História Clínica completa27. {Anexo 2) 

IV- b) História Alimentar 

A história Alimentar é um método utilizado para avaliar a ingestão de 

alimentos. Este método tem dois valores clínicos particulares: em primeiro lugar, o 

doente deve identificar se houve mudanças na sua ingestão alimentar habitual; em 

segundo, deve permitir identificar deficiências específicas de nutrientes. 

Na prática, obtém uma visão geral do balanço proteico-energético avaliando a 

frequência e constituição das refeições e comparando os resultados com a taxa de peso 

perdido.22 

O inquérito às 24 horas e o questionário de frequência alimentar, métodos 

retrospectivos de consumo, são usados com frequência.22 
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IV- b.l) Inquérito às 24 h anteriores 

Com este inquérito pretende-se registar informações sobre as quantidades 
f\/ TO *\C\ 

aproximadas de alimentos que o doente consumiu nas últimas 24 horas. ' ' 

É um método rápido, sem custos e fácil de executar. Fornece informações 

detalhadas sobre o tipo de alimentos consumidos, podendo ser usado para efectuar uma 

estimativa sobre que grupos de alimentos são mais consumidos. Sendo mais objectivo 

que o questionário de frequência alimentar é mais útil na prática clínica ' . 

Uma das limitações mais importantes deste método consiste na estimativa 

errada da ingestão individual, devido à variação intraindividual, pelo que a capacidade 

deste método para descrever relações significativas entre o regime alimentar e risco de 

doença ficam grandemente reduzidas. A tendência dos doentes com ingestão alimentar 

baixa e elevada para sobrestimar e subestimar a ingestão alimentar individual, 

respectivamente, é outra das limitações deste instrumento. 

IV— b.2) Questionário de frequência alimentar 

Neste método de avaliação da ingestão alimentar, efectua-se uma retrospectiva 

da frequência de ingestão, seja ela por dia, por semana ou por mês ' . É aconselhável, 

para facilitar a avaliação, organizar os alimentos em grupos que possuam nutrientes 

comuns. Não se pretende com isso determinar a frequência de consumo de nutrientes 

específicos, mas sim ter uma visão global da frequência de consumo dos vários grupos 

de nutrientes. Pretende-se, assim, obter informações sobre a composição geral da dieta 

habitual e não especificamente sobre nutrientes26. 

A uniformidade, a facilidade de administração e o baixo custo (principalmente 

quando administrados de forma directa) tornam este método bastante vantajoso. 

É frequente recorrer a manuais de quantificação que possibilitam a 

identificação mais fácil e precisa da ingestão.30 
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IV- c) Antropometria 

A antropometria, técnica desenvolvida nos finais do século XIX pelos 

antropólogos, usa planos de medição para quantificar diferenças nas formas humanas. 

Nos nossos tempos, os métodos antropométricos são usados na saúde, em várias 

áreas de investigação.23 

A antropometria fornece informação sobre a massa muscular e reservas 

lipídicas e suas variações, agudas ou crónicas.17 A massa magra compreende o 

músculo, esquelético e não esquelético, os tecidos moles o esqueleto. Através da 

antropometria também são obtidas informações sobre a quantidade de água corporal. 

Os métodos mais práticos e correntemente utilizados são: o peso corporal, 

altura, prega cutânea tricipital e circunferência muscular do braço , e também a largura 

do esqueleto.23 

As medidas antropométricas apresentam vantagens comparativamente às 

técnicas laboratoriais, pois são mais rápidas e não invasivas. 

As determinações antropométricas tornam-se úteis para identificar os doentes 

com má-nutrição e para tornar mais eficaz a intervenção nutricional. 

Medidas longitudinais de crescimento ou peso corporal 

As medidas longitudinais podem ser indicadores sensíveis de desnutrição antes 

das medições dos compartimentos corporais estáticos se tornarem anormais. 

No adulto, a manutenção do peso corporal é esperada, portanto, a perda de peso 

ao longo do tempo é uma medida longitudinal útil e simples na avaliação nutricional. 

IV- cl) Estatura 

A estatura deve ser medida sem sapatos nos adultos, com o doente numa 

posição erecta. Porém, em doentes acamados ou que tenham sofrido mudança de 

postura, pode utilizar-se para isso uma equação desenvolvida para ultrapassar este 

problema, que relaciona a estatura (em cm) com a altura do joelho-chão: 
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• Altura(homens)= 64,19- (0,04 s ; idade(anos)) + (2,02 s altura do joelho(cm)) 

• Altura(mulheres)= = 84,88 -(0,24 x idade(anos)) -f- (1,83 x altura do joelho(cm)) 

Para medir a altura do joelho, o doente permanece deitado com a perna flectida 

a 90° enquanto a fita métrica é aplicada, colocando-se uma extremidade a nível plantar e 

a outra a nível do joelho (determinado na face anterior do bordo proximal numa linha 

que une os dois côndilos femurais)28.Esta determinação baseia-se no facto de que os 

ossos longos dos braços e pernas não sofrerem alterações com a idade. 

A relação entre a estatura (em cm) e a circunferência do punho direito (em cm), 

fornece informações sobre o tipo de esqueleto. 

r = ALT 

C 

ALT = = Altura (em cm); C = = circunferência do punho direito (em cm) 

Para medir a circunferência do punho o braço deve estar flectido no cotovelo, a palma 

da mão aberta e os músculos da mesma relaxados. Com uma fita métrica efectua-se a 

medição da circunferência. A fita não deve efectuar qualquer forma de pressão sobre a 

pele mas sim tocá-la levemente.29 

TIPO de ESQUELETO VALOR der 
MULHERES HOMENS 

Pequeno >10,9 >10,4 
Médio 10,9-9,9 10,4-9,6 
Largo <9,9 <9,6 

IV- c.2) Peso 

O peso corporal é o somatório de vários compartimentos, incluindo o adiposo, 

massa magra, massa óssea mineral, vísceras e fluídos extra e intra viscerais, sendo o 

mais antigo e comum meio de obter informação sobre a composição corporal27. O peso 

fornece a primeira impressão global sobre o estado nutricional do doente . Os doentes 
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devem ser pesados em intervalos estandardizados, tendo em conta que o peso pode ser 

alterado pelo estado de hidratação, o período do dia e a escala usada. No caso de 

doentes com suporte nutricional, é possível serem pesados diariamente. A pesagem 

deverá ser feita de manhã, após defecação e esvaziamento da bexiga. 

Comparando-se o peso actual com o peso habitual ou com o peso ideal em 

função da altura, obtemos:23 

• A percentagem de perda de peso = (peso habitual - peso actual) x 100 
peso habitual 

• A percentagem do desvio ponderal = peso actual x 100 
em relação ao peso ideal peso ideal 

A comparação do peso actual com o peso ideal não fornece uma informação 

totalmente verdadeira sobre o estado nutricional, já que, por um lado, as variações 

ponderais não permitem distinguir as perdas adiposas das perdas proteicas e, por outro, 

este indicador, em situações em que se verifique retenção de fluídos, tem, obviamente, 

um interesse nulo16,32. Assim, a comparação com o peso habitual é mais reveladora do 

verdadeiro estado nutricional do doente, pois muitos doentes podem encontrar-se no seu 

peso ideal, mas podem ter sofrido uma acentuada perda de peso. 

O peso ideal ou peso de referência (PR) pode ser calculado através da média 

aritmética das fórmulas de Butheu e da Metropolitan Life Insurance Company: 

PR (Kg) = 50 + 0,75 x (ALT - 150) + 0,8 x (ALT - 100 +(1/2)) 
2 

ALT = altura (em cm); I = idade (anos); Idade constante e igual a 45 a partir dos 45 anos; 
Para sexo feminino: -5% 
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Existe uma relação significativa entre a perda de peso e as mudanças nas 

proteínas totais de um indivíduo doente.23 Perdas de aproximadamente 10, 20 ou 30% 

do peso corporal correspondem, respectivamente, a desnutrição média, moderada e 

severa. Uma rápida perda de peso é mais significativa e indicadora da gravidade da 

desnutrição, acarretando maior número de riscos para o doente.16,32 A variação ponderal 

diária em adultos saudáveis é de mais ou menos 0,1 kg .23 Uma perda de peso maior 

que 0,5 kg por dia implica balanço energético ou hídrico negativo, ou uma combinação 

dos dois.21'27 

Windsor e Hill demonstraram que, doentes na fase pós-operatória com perda de 

peso situada no limite máximo, têm a sua função fisiológica diminuída , afectando 

fortemente as possibilidades de sobrevivência . 

É necessário ser cauteloso na sua interpretação, pois a existência de edemas, 

ascite, crescimento massivo de tumores e organomegalias podem mascarar a perda de 

peso.27 Contudo, quando interpretada correctamente no seu contexto clínico, a perda de 

peso torna-se um importante indicador do estado nutricional22, embora por si só, não 

forneça informações sobre que tipo de intervenção, em termos de ingestão calórica. 
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IV- c.3) índice de Massa Corporal (índice de Quetelet) 

O índice de Massa Corporal (I.M.C.) obtém-se dividindo o peso (em kg), pelo 

quadrado da altura (em metros) ( I.M.C.= Peso(kg) / Altura(m)2)."'27,31 

O I.M.C. tem sido também utilizado para classificar a desnutrição proteíno-

calórica, assim como a obesidade. Contudo, o "intervalo ideal" é grande, e assim, é 

possível o doente perder (ou ganhar ) peso, permanecendo com o seu I.M.C. no 

intervalo ideal (20 - 25 kg/m2 ). Valores de I.M.C. fora do intervalo ideal devem alertar 

o clínico para a presença de má-nutrição crónica (17,5 >I.M.C < 20 kg/m ) ou de 

obesidade (I.M.C>30kg/m2).28 

Num estudo recente foi demonstrado que 20 a 30% dos adultos admitidos num 

hospital apresentavam I.M.C. menor que 20 kg/m2.28 

O mínimo valor de I.M.C. compatível com a vida humana é um I.M.C. de 

aproximadamente 13 a 15 ( kg/m2).27 

Este método perde exactidão porque não tem em conta a idade, sexo, massa 

magra e fluídos corporais.{Anexo 3) 

Conclui-se assim que, devido ao facto do diagnóstico da desnutrição proteíno-

calórica e seus riscos associados serem multifactorials, se devem utilizar métodos 

estimativos adicionais. São medidas mais directas de composição corporal as pregas 

cutâneas, os parâmetros bioquímicos, dispêndio de energia e também os métodos de 

avaliação da função órgão/tecido.23 

Medição das reservas de gordura 

O tecido adiposo compreende cerca de 25% do peso corporal. Esta reserva 

calórica podia teoricamente fornecer mais de 150 000 Kcal no adulto médio.31 

Embora a redução das reservas de gordura comparada com a população normal 

não seja em si determinante, ela sugere uma ingestão calórica inadequada durante um 

período de tempo prolongado. Isto pode sugerir uma deficiência concomitante do 
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compartimento proteico. No entanto, as reservas normais de gordura em comparação 

com standards da população não garantem que o estado do compartimento proteico 

esteja normal. As reservas lipídicas podem ser estimadas a partir do peso corporal e por 

medições da gordura subcutânea (pregas cutâneas). 

IV-c.4) Pregas Cutâneas 

A medição das pregas cutâneas é o método mais fácil para avaliar as reservas 

adiposas, pois cerca de 50% da gordura está normalmente localizada na região 

subcutânea.26 É provavelmente, a técnica mais utilizada para avaliar a massa adiposa. A 

presença de edema pode confundir a interpretação dos resultados por sobrestimação dos 

valores obtidos na medição da prega e, também, pelo facto de o peso estar aumentado 

devido à presença de excesso de fluídos.34 

A prega cutânea bicipital é um local conveniente para medição, pois é 

considerado um local representativo de todo o nível de gordura corporal ' ' ' ' , além 

de ser fácil de medir com o doente acamado e de ter técnica de avaliação totalmente 

padronizada23'36. A prega cutânea é a mais frequentemente usada na avaliação 

nutricional.15'31 

São utilizados lipocalibradores para efectuar as medições (que exercem uma 

pressão constante de 10g/mm2 ), sendo os resultados em seguida comparados com 

tabelas de referência. A medição (com precisão de 0,1 mm) efectua-se no membro 

superior direito relaxado, na face posterior do braço, a meia distância entre o acrómio e 

o olecrânio, com o cotovelo flectido a 90°. Uma espessura inferior a 3mm sugere 

depleção severa das reservas energéticas. ' ' Devem ser efectuadas três medições da 

prega, calculando-se posteriormente o valor médio. Este facto é aplicado na medição 

das outras pregas.(Anexo 4) 

As outras pregas que podem ser medidas são a prega bicipital, subescapular e 

suprailíaca.29 

A prega bicipital é medida à mesma altura da prega cutânea tricipital, mas na 

face anterior do braço.29 

A prega cutânea subescapular é medida 1 cm abaixo do ângulo inferior da 

omoplata, sendo direccionada mais ou menos 45° em relação à coluna 

vertebral29.(Anexo 5) 
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A prega cutânea suprailíaca é medida na linha axilar média entre a última 

costela e 2 cm acima da crista ilíaca. A direcção da prega forma um ângulo de cerca de 

45° com a linha axilar média. 

A medição das pregas cutâneas não constituem, por si só, indicadores sensíveis 

da quantidade de gordura corporal e da alteração nessa quantidade, logo devem ter-se 

em conta determinados factores:23 

1. Existem grandes diferenças interindividuais na distribuição de gordura; 

2. Os diversos locais de medição das pregas reflectem, de maneira diferente, 

as mudanças da gordura corporal; 

3. A relação entre as pregas cutâneas e a gordura total é complexa (existem 

relações exponenciais tanto entre as espessuras das pregas e a gordura total, 

como entre a gordura subcutânea e a interna); 

4. Existem mudanças na constituição do tecido adiposo com a idade e com o 

estado nutricional; 

5. Existem variações da distribuição da prega cutânea e da compressibilidade 

com a idade; 

6. Existe inclusão de tecido não adiposo na determinação da medição das 

pregas.23 

IV-c.5) Circunferências 

As circunferências, particularmente a circunferência do braço que em 

associação com a prega cutânea tricipital, têm sido utilizadas para calcular a 

circunferência muscular do braço, podem também ser indicadores da desnutrição 

proteíno-calórica.15 

A medição de uma circunferência deve ser efectuada com cuidado. A fita 

métrica deve ser inextensível e deve ser suficientemente grande para envolver o braço 

na sua totalidade. O doente deve encontrar-se numa posição que não influencie a 

medição, de preferência de pé.34 

A circunferência muscular do braço permite avaliar a massa proteica do 

organismo.32(Anexo 6) 
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O seu calculo faz-se através da seguinte fórmula16'17'32 

C.M.B. (em cm) = C.B. (em cm) - (El x P.C.T.) 

CMB = circunferência muscular do braço; CB = circunferência do braço; PCT = prega cutânea tricipital 

IV- c.6) Area muscular do braço 

A área muscular do braço é utilizada para avaliar a massa muscular regional e 

A área muscular do braço pode ser calculada pela seguinte fórmula: 

total.37 

AMB = (CB - 71. PCT)2 / 471 

AMB = área muscular do braço; CB = circunferência muscular do braço; PCT = prega cutânea tricipital 

Para evitar a sobrestimação de músculo esquelético (15 a 25%) que existe 

devido à inclusão do osso na área calculada, erros de suposição e inclusão de outros 

tecidos não musculares, a AMBC pode ser também calculada pela seguinte fórmula ' : 

AMBC (sexo masc.) = (CB (cm) - n . PCT(cm))2/47i -10 

AMBC (sexo fem.) = (CB(cm) - n . PCT(cm))2/47t - 6,5 
AMBC = = área muscular do braço corrigida; CB = circunferência do braço; PCT = prega cutânea tricipital 

Para estimar a massa muscular total a partir da AMBC foi desenvolvida uma 

equação final por Heymsfield e col:37'39 

Massa muscular (Kg) = estatura (cm) x (0,0264 + 0,029 x AMBC) 
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Na prática, para avaliar a desnutrição proteíno-calórica, a fórmula da área 

muscular do braço disponível (AMBd) indicada.35 

Esta é dada pela fórmula: 

AMBd = AMB c -9cm 2 

Os valores menores ou iguais a zero estão associados a desnutrição proteíno-

calórica severa. Resultados entre 2 e 5 indicam desnutrição proteíno-calórica muito 

severa, enquanto que valores superiores a 5, mas inferiores ao normal, indicam atrofia 

muscular. 7 

É preferível a utilização da AMB como índice da massa muscular total em vez 

da circunferência do braço, pois reflecte mais adequadamente as transformações reais 

do tecido muscular.40 Contudo, pelo facto de o braço perder massa muscular mais 

rapidamente em períodos de carência alimentar, as mudanças determinadas podem não 

ser proporcionais às mudanças da massa muscular total.23(Anexo 7) 

IV- c. 7) Area gorda do braço 

A área gorda do braço é calculada a partir da seguinte fórmula:36 

AGB = (CB(mm) x PCT(mm)/2) - [\i x (PCT)2/4] 

AGB = área gorda do braço; CB = circunferência do braço; PCT = prega cutânea tricipital 

Esta fórmula baseia-se na gordura subcutânea e é utilizada para obter 

informação sobre a quantidade e taxa de alteração das reservas energéticas do 

organismo e também sobre a distribuição regional de gordura. Deste modo, conclui-se 

que as reservas de gordura estão usualmente relacionadas com o conteúdo energético 

corporal. Praticamente toda a gordura está disponível para oxidação, ao contrário da 

massa proteica, em que apenas metade do total o está.36 

Tal como em relação à área muscular do braço, também a área gorda do braço 

reflecte a distribuição regional da massa gorda. A determinação da área gorda do braço 

não fornece uma informação correcta sobre a distribuição total da massa gorda, por um 
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lado, porque existem diferenças interindividuais na distribuição de gordura, e por outro, 

porque ocorrem diferenças individuais da taxa de balanço energético. 

As áreas muscular e gorda do braço, porque reflectem com elevada precisão a 

massa magra corporal e a gordura regional, são medidas eficazes na avaliação do estado 

nutricional de doentes em que o peso corporal é um pobre indicador, como por exemplo 

doentes com tumores intra-abdominais. 

A área muscular fornece dados que permitem elaborar um prognóstico relativo 

à evolução clínica do doente de forma mais consistente que a área gorda. {Anexo 8) 

IV- c.8) Bioimpedância 

Para determinar os componentes corporais específicos foram desenvolvidas 

técnicas que utilizam aparelhos sofisticados. Para existir validação dos resultados 

obtidos com esses aparelhos é necessário assumir algumas suposições que devem ser 

tomadas como verdadeiras, mas que podem vir a limitar algumas conclusões. Assim 

temos:23'35 

1. Assumir que a gordura corporal possui uma densidade constante a 37°C de 

900 Kg/m3; 

2. Assumir que a gordura corporal possui teores em água e potássio 

desprezíveis; 

3. Assumir que a massa magra tem composição química constante, com uma 

densidade a 37°C de 1100 Kg/m3, um teor de água de 73% e um teor de 

potássio de 68 e de 64 mmol/Kg nos sexos masculino e feminino, 

respectivamente. ' 

A bioimpedância foi considerada durante muito tempo unicamente útil para 

adultos saudáveis, porém, estudos recentes demonstraram a importância e validade da 

bioimpedância como método de avaliação da composição corporal em doentes 

cirúrgicos.41 
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A bioimpedância mede a conductância eléctrica (inverso da resistência) 

através do corpo, sendo considerado um método indicador da composição corporal 

indirecto.27'41 

Porque se trata de um método não muito caro, com equipamento portátil e 

simples de usar, muitas instituições já usam este tipo de técnica para avaliar a 

composição corporal.27'41 

Na bioimpedância utilizam-se dois eléctrodos (um colocado no pulso e outro 

no tornozelo) que fazem circular pelo corpo uma corrente alternada, de 800uA.27 

Tecidos que contêm água e cloreto de sódio tais como o sangue, vasos 

sanguíneos, vísceras e músculos são bons condutores de electricidade, enquanto que a 

gordura é fraca condutora, em virtude da resistência que oferece à passagem da corrente 

eléctrica. Porque a conductância não é uma medida directa de toda a água do coipo, o 

aparelho utiliza equações de regressão para obter o valor total da água corporal. As 

equações incluem os parâmetros peso e altura para ajustar o tempo e intensidade da 

corrente.27 
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IV- d) Métodos Bioquímicos 

Os marcadores bioquímicos são usados na avaliação nutricional para 

determinar que doentes estão em risco de ter complicações, e que caminho deve seguir o 

tratamento nutricional. 

São então colocadas três questões:23 

1. De que forma estão relacionados os níveis de proteínas séricas com o total 

proteico e sua síntese; 

2. De que forma as proteínas séricas estão relacionadas com a taxa de 

metabolização proteica; 

3. Se existe uma relação com a concentração de proteínas séricas e o êxito 

terapêutico.23 

A depleção proteica provou ser responsável pelo aparecimento de complicações 

pós-operatórias, e consequentemente por um aumento do tempo de permanência 

hospitalar e seus custos relacionados.42 

A concentração de proteínas sintetizadas no fígado é assim utilizada para avaliar 

o estado nutricional. O princípio é que a desnutrição proteíno-calórica reduz a 

produção destas, enquanto que a melhoria do mesmo estado aumenta-a.28 

As proteínas séricas usualmente utilizadas para avaliação do estado nutricional 

são: a albumina, pré-albumina, proteína ligada ao retinol (RBP), transferrina1,28, 

somatomedina-C e fibronectina.28 

A adequação do suporte nutricional em termos calóricos e proteicos poderá não 

ser suficiente em caso de persistência de stress metabólico. Assim, valores inferiores 

aos valores normais considerados isoladamente não definem desnutrição, mas sim o 

ponto crítico para o aparecimento de desnutrição enquanto o doente estiver sob 

stress metabólico. É muito frequente os níveis proteicos permanecerem baixos, 

apesar de estar a ser levada a cabo terapia nutricional adequada, isto devido à 

persistência do estado de stress.17 

O uso de testes laboratoriais é essencial e justifica-se ao efectuar a avaliação do 

estado nutricional ou a monitorização da intervenção nutricional. É importante 

determinar quais os marcadores nutricionais que podem fornecer informação sobre o 

estado nutricional do doente e que possam reflectir as mudanças verificadas no 
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estado metabólico após intervenção nutricional. É conseguido, deste modo, êxito 
^ . - 4 3 

terapêutico superior. 

A vantagem da utilização dos testes bioquímicos é que eles podem dar 

informações sobre o estado nutricional antes do aparecimento de alterações clínicas 
, . 44 

ou antropometncas. 

IV- d.l) Albumina 

A albumina é a proteína visceral mais correntemente utilizada na avaliação 

nutricional. É usada para elaborar uma estimativa sobre o risco de mortalidade e 

morbilidade8'15'27'35'43. Contudo, devido à sua longa semi-vida (14 a 20 dias) e 

concentrações plasmáticas elevadas (cerca de 60% da albumina encontra-se no 

espaço extravascular e os restantes 40% no espaço intravascular)23, deixa de ser um 

indicador sensível e eficaz das mudanças no estado nutricional, pois os doentes 

podem apresentar sintomas de desnutrição antes que a concentração plasmática de 

albumina diminua e os seus níveis não aumentem rapidamente após a intervenção 

nutricional4'8'31. Numa primeira fase da desnutrição, a albumina passa do espaço 

extravascular para o espaço intravascular, o que leva a um aumento da sua síntese 

no fígado, diminuindo consequentemente a sua degradação. Resulta desta situação 

uma preservação da concentração sérica da albumina, com o doente aparentando 

bom estado nutricional23'27. Por outro lado, é mais específica que outras proteínas 

viscerais, porque uma diminuição dos seus níveis sanguíneos é correntemente 

associada a mudanças em outros indicadores nutricionais, tais como o peso e pregas 

cutâneas.45 

A concentração de albumina é determinada por factores independentes: 

1. A sua taxa de biossíntese; 

2. O volume e sua distribuição; 

3. A taxa de catabolismo; 

4. Função hepática; 

5. Hidratação; 

6. Perdas devido a não cicatrização.23 
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Níveis de albumina maiores do que 3,5 g/dl são considerados normais, 

enquanto que valores na ordem dos 2,8-3,5 g/dl já são indicadores de desnutrição 

leve. Níveis de albumina entre 2,1 e 2,7 g/dl denotam desnutrição moderada e, se 

forem menores que 2,1 g/dl, a desnutrição é considerada severa ' .A 

hipoalbuminémia, devido a desnutrição ou stress metabólico, causa expansão dos 

fluídos extracelulares afectando deste modo a capacidade de cicatrização e a função 

de determinados órgãos e diminuindo a capacidade do organismo para enfrentar 

uma intervenção cirúrgica.3 

Em doentes cirúrgicos, níveis de albumina inferiores a 2,5mg/dl estão 

associados a prognóstico pós-operatório negativo3 e hospitalização prolongada. 'L 

Mesmo quando a desnutrição proteica é um componente da doença, a reposição 

de um nível sérico baixo de albumina até aos níveis normais, com terapia proteica, 

de aminoácidos ou com albumina, pode ser lenta e, geralmente, leva a deficientes 

interpretações sobre o sucesso da terapia nutricional. 

IV— d.2) Transferrina 

A transferrina, proteína sintetizada no fígado, tem um nível plasmático e uma semi-

vida menor que a albumina (8 a 10 dias)8'31'45. Embora não seja tão eficaz como a 

albumina para fornecer uma estimativa sobre as taxas de mortalidade e morbilidade, 

torna-se importante indicador das mudanças do estado nutricional. ' 

Como se trata de uma proteína transportadora do ferro, os seus valores são 

influenciados por estados de deficiência daquele mineral, não sendo por isso um bom 

indicador do estado nutricional quando à desnutrição está associada anemia. ' 

Os níveis de transferrina sérica são considerados normais se se encontrarem num 

intervalo de 225-400 mg/dl. Níveis de transferrina entre 150 e 200 mg/dl correspondem 

a desnutrição leve, enquanto que níveis entre 100 e 150 mg/dl são indicadores de 

desnutrição moderada. Se um doente apresentar níveis de transferrina inferiores a 100 

mg/dl, esse doente deve ser considerado severamente desnutrido4'31. 

A concentração de transferrina pode ser estimada a partir da capacidade total 

de fixação do ferro (TIBC), mas a relação parece ser menos constante a uma 

concentração de transferrina mais baixa, podendo ainda as constantes variarem de 

instituição para instituição. '31 
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A capacidade de fixação do ferro indica a quantidade de ferro sanguíneo ao 

qual a transferrina se pode ligar. Um aumento na capacidade de fixação de ferro indica 

deficiência de ferro. Níveis abaixo do normal indicam anemia ' . 

A relação entre a transferrina e a TIBC é dada pela fórmula:31 

Transferrina = 0,8 x (TIBC) - 43 

Esta relação tem sido muito usada na avaliação nutricional, mas tem existido 

uma tendência para subestimar os verdadeiros níveis de transferrina a concentrações 

mais baixas.31 

IV- d.3) Pré-albumina ou Transtirretina 

A pré-albumina ou transtirretina tem como função transportar a vitamina A e a 

tiroxina.3 Tem a menor semi-vida (2 a 3 dias) e os menores níveis plasmáticos de todas 

as proteínas viscerais, o que a torna mais sensível às mudanças do estado nutricional. Os 

seus níveis plasmáticos são rapidamente afectados em caso de adequação energética 

deficiente, mesmo quando existe adequação proteica.4'5'45'48 Assim, é importante para 

avaliar o impacto da intervenção nutricional8. A pré-albumina torna-se importante para 

determinar a adequação da ingestão oral de nutrientes em doentes que fazem a transição 

de parentérica para entérica ou alimentação oral. 

Os níveis de pré-albumina diminuem em presença de stress metabólico, 

doenças gastrointestinais e na fase pós-operatória27, sendo menos afectados pela doença 

hepática, desidratação ou edema49. Podem estar aumentados em caso de desidratação, 

insuficiência renal crónica e alguns casos de síndrome nefrótico. 

Níveis de pré-albumina num intervalo de 20 a 40 mg/dL são considerados 

normais, entre 10 a 15 mg/dL indicam desnutrição média, de 5 a 10 mg/dL desnutrição 

moderada, enquanto que abaixo de 5 mg/dL a desnutrição é considerada grave. 

A utilização da pré-albumina como indicador do estado nutricional torna-se 

ainda mais eficaz quando combinada com a história clínica e alimentar, sendo 

considerada, por isso, um marcador superior à albumina, tendo-se já demonstrado em 

estudos que a sua utilização na avaliação nutricional dos doentes previne o 

aparecimento de complicações e diminui consequentemente o tempo de internamento e 
43 49 

respectivos custos. ' 
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IV- d.4) Proteína ligada ao retinol (RBP) 

Esta proteína interactua muito fortemente com a pré-albumina e circula 

normalmente em proporção de um para um com aquela proteína. Esta proteína é um 

veículo para o transporte do retinol (vitamina A) do fígado para os tecidos periféricos, 

protegendo-o de danos oxidativos. A deficiência de retinol bloqueia a secreção de RBP 

pelo fígado, resultando níveis plasmáticos desta proteína diminuídos. 

Tem uma semi-vida muito curta (12 horas) e os seus níveis plasmáticos 

normais são entre 3 a 6 mg/dL, o que a torna muito sensível em casos de desnutrição ou 

de suplementação nutricional.27 Porém, a RBP é mais sensível à restrição energética do 

que à deficiência proteica. 

Estados de stress metabólico, deficiência de vitamina A e cirurgias fazem 

diminuir os níveis de RBP4'23'27, enquanto que a existência de doença renal , estados 

de desidratação e alcoolismo aumentam a sua concentração. 

IV- d. 5) Outras proteínas viscerais 

Mais recentemente, têm sido utilizados como marcadores bioquímicos do 

estado nutricional a somatomedina-C e afibronectina. 

A somatomedina-C (IGF-1), tal como a insulina, estimula o crescimento. Tem 

elevada sensibilidade, semi-vida muito curta (2 a 4 horas) e os seus níveis plasmáticos 

não são afectados pela presença de stress metabólico. As concentrações tendem a 

aumentar e a diminuir aquando de jejum ou intervenção nutricional. A somatomedina-C 

tem vindo a ser muito utilizada para monitorizar a efectividade da terapia nutricional. 

Também neste caso se deve ter em conta a existência de certos factores 

limitantes, tais como a desidratação, que faz aumentar os seus valores , e outros tais 

como a existência de hipotiroidismo, terapêutica com estrogénios e obesidade. ' ' 

A fibronectina é a única que não é só produzida no fígado, mas também nas 

células endoteliais, macrófagos e fibroblastos. A sua semi-vida é relativamente curta (4 

a 24 horas) e estudos demonstraram que apresenta sensibilidade, tanto para estado de 

depleção calórica, como em casos de intervenção nutricional. ' 

Em situações de desidratação os seus níveis podem estar aumentados. 
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IV- e) Testes Imunológicos 

A desnutrição proteíno-calórica pode diminuir a função imunitária.28 

Mudanças anatómicas nos tecidos linfóides de doentes com má-nutrição 

proteíno-calórica foram identificadas nos meados do século passado. Foi reconhecido 

que "o timo era um barómetro muito sensível da má-nutrição". 

Os efeitos da disfunção imunitária em doentes hospitalizados desnutridos 

incluem desenvolvimento de infecções, sepsis, falência de órgãos, diminuída capacidade 

de cicatrização e aumento da taxa de morbilidade e mortalidade. 

IV- e.l) Contagem total de linfócitos 

Os linfócitos circulantes são na sua maioria células T. As respostas imunes 

timo-dependentes são muito sensíveis à desnutrição, ocorrendo nestes casos, atrofia dos 

tecidos geradores de células T numa fase precoce da desnutrição proteica ou proteíno-

calórica. A redução das células T circulantes precede e provavelmente leva à linfopenia, 

indicadora de imunodeficiência primária grave.27'31 

A contagem total de linfócitos (CTL) pode ser calculada a partir de contagem 

de leucócitos periféricos (CLP) e contagens diferenciais, sendo uma forma simples e 

pouco dispendiosa para definir o estado nutricional, assim como a 

imunocompetência:27'3 ' 

CTL (células/mm3) = CLP (células/mm3) x (% linfócitos/100) 

O valor normal é superior a 1500 linfócitos/mm . O decréscimo do número de 

linfócitos circulantes não é específico de nenhuma deficiência nutricional em particular. 

Como indicador geral de desnutrição, a CTL tende a correlacionar-se melhor com 

outras medidas do estado proteico.27 

Uma CTL de 1200-2000 células/mm3 correlaciona-se com má-nutrição leve, 

enquanto que uma contagem de 800-1200 células/mm3 está associada com depleção 

moderada. Uma contagem inferior a 800 células/mm3 está associada a má-nutrição 
27 

severa. 

Valores baixos de CTL estão correlacionados com um aumento das taxas de 

morbilidade e mortalidade em doentes cirúrgicos.15'27 {Ver Anexo 9) 
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As infecções, as drogas imunossupressoras, doença neoplásica e stress alteram 

o número de linfócitos circulantes11'31, sendo, por isso, pouco utilizados na avaliação do 

estado nutricional.17'27 

IV- e.2) Testes cutâneos de hipersensibilidade retardada 

O teste cutâneo de hipersensibilidade retardada é um método de avaliação 

comum no qual um ou mais antigénios (incluindo tétano, difteria, Streptococcus, 

tuberculina, Candida) são injectados intradermicamente no antebraço. Se não houver 

reacção, o doente é classificado como anérgico, sendo esta indicadora de desnutrição 

proteíno-calórica. As limitações deste teste foram investigadas e foi provado que a 

desnutrição proteíno-calórica leve não resulta em anergia de forma clara. Foi também 

provado que numerosos factores levam à anergia sem existir desnutrição. A lista de 

factores inclui: infecções, cirurgia e stress metabólico, doenças imunossupressoras 

(síndroma de imunodeficiência adquirida - SIDA e cancro), doença hepática, drogas 

imunossupressoras (quimioterapia e tratamento com esteróides) e radioterapia. {Anexo 

10) 
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IV- f) índices prognósticos nutricionais 

Diversos métodos para elaborar prognósticos foram desenvolvidos nos últimos 

anos. Estes métodos, equações multifactoriais, são baseados nos testes antropométricos, 

bioquímicos e imunológicos. 

Os métodos de prognóstico devem ser utilizados para identificar que doentes 

podem beneficiar de suporte nutricional. 

IV-f.l) índice Prognóstico Nutricional 

Um dos mais comuns é o índice Prognóstico Nutricional (IPN), desenvolvido 

por Buzby e col. para elaborar uma estimativa sobre a morbilidade e mortalidade pós-

operatória em doentes cirúrgicos.15'27'33 

O IPN é calculado a partir da seguinte fórmula: ' 7' 

IPN (%) = 158 - 16,6 x (ALB) - 0,78 x (PCT) - 0,20 x (TRANSF) - 5,8 x (TCHR) 

ALB = albumina(g/dl); PCT = prega cutâneo tricipital (mm); TRANSF = transferrina(mg/dl); 

TCHR = teste cutâneo de hipersensibilidade retardada ( se anergia a todos os antigénios = 0; se pápula < 

5 mm em todos os testes = 1; se pápula > ou = 5 mm em pelo menos um teste = 1,5; se pápula > ou = 5 

mm em todos os testes = 2 ) 

À medida que o IPN aumenta, a incidência de complicações pós-operatórias, 

sepsis e mortalidade aumenta também.27'35 

IPN < 40% representa baixo risco de complicações; 

IPN - 40 a 49 % risco intermédio de complicações; 

IPN > 50% representam risco elevado de complicações; 
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IV-f.2) índice Prognóstico Hospitalar 

Outra fórmula para elaborar um prognóstico sobre sucesso cirúrgico é o calculo 

do índice Prognóstico Hospitalar (IPH), desenvolvido por Harvey e col.35 

O IPH é calculado da seguinte forma:35 

IPH (%) = 0,92 x (ALB) - 1,0 x (TCHR) - 1,44 x (SEP) + 0,98 x (DX) - 1,09 
ALB = albumina(g/dl); TCHR = teste cutâneo de hipersensibilidade retardada ( se anergia a todos os 

anti génios = 0; se pápula < 5 mm em todos os testes = 1; se pápula >ou = 5 mm em pelo menos um teste 

= 1,5; se pápula > ou = 5 mm em todos os testes = 2 ); SEP = sepsis (presente = 1; ausente = 2); DX = 

diagnóstico (existência de cancro = 1; ausência =2). 

O índice Prognóstico Hospitalar fornece dados sobre a probabilidade de 

sobrevivência. 

Deste modo temos que: 

IPH = ■-2: 10% de probabilidade de sobrevivência 

IPH = * 0 : 50% de probabilidade de sobrevivência 

IPH = ■■+2: 75% de probabilidade de sobrevivência 

IV-f.3) Avaliação Nutricional Instantânea 

Seltzer e col. desenvolveram um método de duas variáveis, a Avaliação 

Nutricional Instantânea. Combinando a presença ou ausência de hipoalbuminémia 

(albumina < 3,5g/dl) e linfópenia (linfócitos < 1500mm3) estabelece-se um prognóstico 

sobre um possível aumento de complicações pós-operatórias e mortalidade.35 

Assim: 

• Albumina<3,5g/dl = complicações x 4; morte x 6; 
• Linfócitos<1500mm = complicações x 1,8; morte x 4; 
• Albumina<3,5g/dl e Linfócitos<1500mm3= complicações > í 4;morte x 20 
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IV-f.4) índice Catabólico (Grau de Stress) 

O índice catabólico separa a excreção de ureia pela urina em: excreção de ureia 

devida à ingestão proteica na dieta e excreção de ureia devida ao aumento do 

catabolismo proteico. As medidas necessárias são o azoto ingerido (24 horas) e a ureia 

urinária (24 horas), efectuadas no mesmo período de tempo. 

O índice catabólico (IC) é então calculado do seguinte modo: 22 

IC = AUU(g)-(Na d m(g) + 3 ) 

AUU = azoto ureia urinária; Nadm = azoto ingerido na dieta 

O grau de stress metabólico é classificado do seguinte modo: 22 

Grau de stress Stress metabólico 

<0 Sem stress significativo 

0 - 5 Stress moderado 

> 5 Stress grave 
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IV-s) Análise dos metabolitos urinários 

IV- g.l ) índice Creatinina Altura (I.C.A.) 

A excreção de creatinina pela urina, embora indirectamente, é proporcional à 

massa muscular corporal, pois a creatinina deriva do catabolismo da fosfocreatina, 

metabolito existente no músculo. 

Quando se estima a massa muscular a partir da creatinina urinária admite-se 

que:31'50 

1. A maioria da creatina (98%) está presente no músculo esquelético; 

2. A dieta não contém creatina; 

3. O "pool" total e a concentração de creatina por Kg de músculo 

permanecem constantes; 

4. A creatina é convertida em creatinina numa razão diária constante, não 

enzimática e irreversível (a conversão de 2% do "pool" muscular de 

creatina resulta diariamente na excreção urinária de 50 mg de creatinina 

por cada Kg de músculo); 

5. A creatina está relacionada com uma razão de excreção renal 

constante.31,50 

Nem todas as condições são verdadeiras, pois em caso de insuficiência renal ou 

doença hepática a excreção está diminuída. ' 

O índice creatinina-altura dá uma estimativa da massa muscular, quando se 

compara a creatinina urinária excretada com os valores referência para a mesma idade, 

altura e sexo. É expressa em percentagem:27 

ICA (%) = creatinina urinária (24 horas) x 100 

creatinina urinária ideal (24 horas) 

Valores abaixo de 80% indicam depleção de músculo esquelético. I.C.A. 

menores que 60% representam depleção muscular severa. Vários estudos demonstraram 

a relação entre a massa magra e a excreção de creatinina. Bistrian e col. chegaram à 

conclusão que o I.C.A. era mais sensível do que a relação peso/altura na distinção dos 

doentes desnutridos, especialmente nos casos em se verificava a presença de edema. 
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A validade dos resultados obtidos depende da função renal e catabólica normal. 

A excreção de creatinina diminui com a idade27 e aumenta com infecções, febre, ou 

trauma.31'50(yírcexo 11) 

IV- g.2) 3-Metil histidina 

A 3-Metil histidina é um aminoácido não reutilizável para a síntese proteica, 

sendo um componente do músculo, derivado do catabolismo das proteínas miofibrilares. 

A sua excreção é proporcional ao turnover muscular. Existem, também, várias 

limitações que podem influenciar a interpretação dos resultados obtidos nas medições. É 
27 31 50 

preciso ter em conta que: ' ' 

1. A carne da dieta contribui com cerca de aproximadamente 1/3 da 

3-Metil histidina, tornando-se assim condição obrigatória suprimir toda a 

carne da dieta durante os dois dias anteriores ao início da recolha de urinas 

de 48 horas; 

2. Nem toda a 3-Metil histidina urinária de origem endógena provém do 

músculo esquelético. Também pode ser derivada do músculo liso e células 

não musculares ( exemplo: plaquetas); 

3. A excreção urinária de 3-Metil histidina é afectada pela idade e pelo estado 

hormonal; 

4. Qualquer estado catabólico tal como febre, jejum, trauma, stress e infecção 

aumenta o turnover do músculo, alterando a relação entre a excreção de 

3-Metil histidina e a massa muscular, o que torna este parâmetro inválido. 

IV— g.3) Balanço Azotado 

O corpo humano perde proteína a todo o momento, principalmente como 

resultado da oxidação proteica.51 

Durante o tratamento nutricional do doente desnutrido é necessário determinar 

se a energia e o azoto fornecidos são suficientes para assegurar o bom funcionamento e 
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crescimento dos tecidos. O balanço azotado deve ser utilizado como índice nutricional 

nessa determinação. 

As mudanças na massa proteica não podem ser determinadas só com os 

métodos antropométricos. Assim, outros métodos como o cálculo do balanço azotado, 

são eficazes para avaliar massa proteica.23 

Os metabolitos resultantes da degradação proteica aparecem principalmente na 

urina. A proteína perde-se também nas fezes, na renovação da pele e no crescimento de 

cabelo e unhas.31,51 Em doentes hospitalizados podem existir outras perdas, por exemplo 

através de feridas ou fístulas.51 

As proteínas contêm o elemento azoto, que é completamente perdido aquando 

da sua degradação. Medindo as quantidades de azoto fornecido como proteínas e as 

quantidades perdidas pelas diferentes vias, podemos chegar ao balanço nitrogenado.51 

O balanço azotado é calculado a partir da recolha de urina de 24 horas, 

analisando o azoto da ureia urinária (AUU). Compara-se o azoto ingerido na dieta 

(calculando a quantidade proteica ingerida na dieta) com as perdas obrigatórias (nas 

fezes e suor (+/- 4g) e na urina). O azoto ingerido obtém-se a partir da fórmula: 

Azoto ingerido(g) = proteína (g) ingerida/ 6,25 

O balanço azotado obtém-se então a partir da seguinte fórmula: 

Balanço azotado = proteína(g) ingerida - (AUU + 4) 

6,25 

O cálculo do balanço azotado é a medida indirecta mais fiável da conservação 

da proteína. Um balanço azotado negativo indica perdas proteicas maiores que a 

ingestão deste nutriente. 
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No hospital, a medição do balanço azotado exacto é dificilmente praticável. E 

possível, contudo, fazer uso de uma aproximação dada pela seguinte fórmula:51 

• B.A.(g/24h) = í^adm (AUU + 4 + fAUSf- AUSi 

100 

X P X F)) 

Nad m = Azoto ingerido na dieta (g/24h) ; AUU = Azoto ureico urinário (g/24h); 

AUS = Azoto ureico sanguíneo (f = final das 24h i = início das 24h) ; P = Peso(Kg) 

F = Factor de águ£ corporal ( homens: F = 0,60 ; mulheres: F = = 0,55 ) 

Esta equação tem em conta o facto de que a maioria das perdas de azoto na 

urina (80-90%) estão na forma de ureia; esta fracção pode aumentar em situações 

catabólicas, mas não diminui. Outras perdas de azoto na urina, que não sob a forma de 

ureia, são consideradas em quantidades de 2g, e as perdas pela pele e fezes em igual 

proporção (daí o 4 na equação).51 

Finalmente, é feita uma correcção para a ureia que é produzida, mas que não 

aparece imediatamente na urina, acumulando-se no sangue (AUS). As perdas pela 

drenagem de feridas e fístulas têm também de ser levadas em conta na medição. 

As perdas diárias de azoto dependem de muitos factores. Elas são aumentadas 

pela mobilidade, pela redução de ingestão calórica com uma ingestão constante de azoto 

e por aumentos relacionados com a presença de stress, com oxidação de proteínas. Esta 

última pode produzir aumentos dramáticos nas perdas proteicas. É necessário não 

esquecer que as perdas de azoto são proporcionais às perdas proteicas, estando assim 

associadas a uma perda da capacidade funcional e levando a uma maior incidência de 

complicações, deiscência de feridas, susceptibilidade aumentada a infecções, função 

orgânica diminuída (fígado, intestino, coração e pulmões) e, em casos extremos, à morte 

por deficiência de azoto.51 

As perdas de azoto levam ainda a perdas substanciais de peso, de acordo com a 

equação:51 

• lg N = 6,25g proteína = 30g massa muscular 

Uma perda de peso de, por exemplo, 30g / dia representa uma perda proteica 

diária de 188g e uma perda de massa muscular de 750g / dia.51 
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V - Avaliação Global Subjectiva 

Devido à existência de vários indicadores de desnutrição é imperativo ter em 

conta uma variedade de parâmetros clínicos. O objectivo da avaliação global subjectiva 

(AGS) é, em primeiro lugar, determinar se o doente teve uma restrição na ingestão de 

alimentos ou de problemas de má-absorção ou digestão anormal. Em segundo lugar, 

identificar possíveis alterações funcionais devidas a esses problemas. Deste modo, 

conclui-se que a avaliação global subjectiva procura identificar os doentes que estão mal 

nutridos e em risco de desenvolverem complicações relacionadas com a desnutrição, 

diminuindo assim, as possibilidades de êxito terapêutico. ' ' Este método baseia-se 

na hipótese de que, se se reimplementar a ingestão de alimentos num doente que a tenha 

cessado, pode reduzir-se rapidamente os riscos de má-nutrição, enquanto em termos de 

ingestão de nutrientes, a sua optimização resultará em menores riscos de 

complicações.27 

Após obter todas as informações relevantes a partir da história médica, exame 

físico e entrevista do doente o clínico elabora um julgamento sobre o estado nutricional 

do doente.27 

A perda de peso também deve ser tida em conta. Se o doente perde peso e volta 

a ganhá-lo, considera-se este doente mais bem nutrido, do que um que continua a 

perder peso.27 

Os sintomas gastrointestinais (náuseas, vómitos, diarreias) são significantes se 

ocorrerem diariamente ou tiverem persistido mais de duas semanas. Patologias com 

elevado stress metabólico estão associadas a trauma, enquanto que patologias com 

stress metabólico moderado podem estar associadas a úlcera não cicatrizada ou tumor 

primário. 

A avaliação da gordura subcutânea pode ser determinada por simples 

observação ou por determinação das pregas. Se a derme for atingida na palpação das 

pregas cutâneas tricipital e bicipital é sinal de que ocorreram consideráveis perdas de 

gordura corporal. 

A avaliação das perdas de massa proteica faz-se por inspecção e palpação dos 

músculos. A perda significativa de massa proteica identifica-se quando os tendões dos 

músculos longos estão proeminentes.27 
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Lupo e col. efectuaram um estudo para determinar a validade da avaliação 

global subjectiva em doentes cirúrgicos. Concluíram que a AGS era um método digno 

de confiança também para doentes cirúrgicos. A avaliação clínica estava 

significativamente correlacionada com os indicadores bioquímicos comuns (albumina, 

transferrina, proteínas totais, testes cutâneos imunológicos).27 Detsky e col. já tinham 

chegado à mesma conclusão quando utilizaram doentes cirúrgicos para provar que a 

AGS era um método sensível e bastante específico na elaboração de um 
- t- 22,28,52 

prognostico. 

Uma das vantagens da AGS é a de estabelecer uma previsão sobre o êxito 

terapêutico e sobre o desenvolvimento de complicações associadas à nutrição, o que não 

acontece com a informação fornecida por qualquer outro parâmetro objectivo actuando 

isoladamente.27 

A AGS revelou-se ser um método de avaliação nutricional fácil de executar, 

económico e útil, aumentando a sua validade se for efectuada rigorosamente por 

observadores experientes.27,52(Anexo 12) 
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VI - Avaliação das Necessidades Energéticas 

VI-a) Metabolismo Basal 

Entende-se por metabolismo basal o dispêndio de energia de um indivíduo em 

repouso. 

A taxa metabólica basal (BMR) pode ser estimada a partir de equações 

empíricas aproximadas, sendo a mais conhecida a equação de Harris - Benedict:24'31'51'53 

BMR (sexo masc.)= = 66 + (13,7 : i P ) + (5x A ) - (6,8 x I) 
BMR (sexo fem.) = 655 + (9,6 x P) + (l,8 xA) -(4,7 x l ) 

P = peso (Kg) ; A = altura (cm); I = = idade (anos) 

Esta equação indica que o peso, a altura e a idade são os determinantes 

primários do metabolismo basal.24'31'51'53 

VI - b) Dispêndio energético 

Os factores que influenciam o dispêndio energético (DE): 

Como a taxa metabólica basal é a necessidade mínima de energia sob 

condições estandardizadas, o dispêndio energético actual vai normalmente ser mais alto 

que o BMR ( só no jejum prolongado é que o dispêndio energético se reduz em 10 a 

15%).51 

Estudos recentes de Ulander e col. mostraram que existe um deficiente aporte 

energético no meio hospitalar e cirúrgico em geral. Este facto provou-se ser decisivo no 

aparecimento de complicações pós-operatórias e perda de peso, levando todos estes 

factores a prolongada permanência hospitalar. Concluiu-se que a avaliação nutricional 

era necessária para identificar os doentes em risco de desenvolverem complicações e 

para avaliar as necessidades energéticas dos doentes.13 

As necessidades energéticas aumentam, por exemplo, com a febre (mais 10% 

por cada 1°C a mais), com todos os tipos de stress (mais 5% a mais 100%), com a 

ingestão de alimentos ( a chamada acção dinâmica específica: mais 12% para proteínas, 
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mais 6% para hidratos de carbono, mais 2% para a gordura e mais 6% para dietas 

mistas29 e com a actividade física).51 As cirurgias electivas aumentam o dispêndio 

energético entre 10 a 20%53, enquanto que a existência de infecções pode levar a um 

aumento de 10 a 50%.26'53 

O dispêndio de energia pode assim ser estimado usando a taxa de metabolismo 

basal calculada e factores de correcção (factor de actividade, factor de temperatura, 

factor de stress) para os aumentos das necessidades energéticas:51'56 

DE = BMRx Fa x Ft x Fs 
Fa = factor de actividade Fs = factor de stress 

Na cama = 1,1 Sem complicações =1,0 

Na cama mas móvel = = 1,2 Pós-operatório =1,1 

Móvel = 1,3 Fractura = 1,2 

Ft = factor térmico Sepsis = 1,3 

38°C=1,1 Péritonite = 1,4 

39°C=1,2 Politraumatismo, reabilitação =1,5 

40° C= 1,3 Politraumatismo + sepsis = 1,6 

41° C= 1,4 Queimaduras 30-50% = 1,7 

VI-c) Calorimetria Indirecta 

As necessidades energéticas podem também ser determinadas por calorimetria 

indirecta.51 Esta técnica pode tornar-se um instrumento útil para efectuar a 

monitorização da intervenção nutricional, pois permite determinar, com elevado grau de 

precisão, o dispêndio energético e a utilização de substratos.54 

Em estudos de Flancbaum e col., em que foram comparados diversos métodos 

de avaliação das necessidades energéticas em doentes cirúrgicos em estado crítico com 

a calorimetria indirecta, ficou provado que este método era o mais apropriado 

instrumento clínico para a determinação do dispêndio de energia. Deveria ser utilizado 

sempre que fosse possível, dependendo da sua existência ou não no hospital. Em relação 

à fórmula de Harris-Benedict, que foi desenvolvida para avaliar as necessidades 
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energéticas de pessoas saudáveis, provou-se que existe falta de fiabilidade sendo a 

calorimetria recomendada para a determinação do gasto energético. 

A oxidação da glicose, proteínas e lípidos leva à formação de adenosina 

trifosfato (ATP) e é sob esta forma que a energia química usada para fornecer 

combustível ao organismo é armazenada. Os alimentos são oxidados para produzir calor 

no organismo, sendo consumido oxigénio e produzido dióxido de carbono, 

proporcionalmente à geração de calor. É neste facto que se baseia a calorimetria 

indirecta. É , portanto, a produção de energia química que é indirectamente medida por 

este método, derivando os valores do dispêndio energético, quociente respiratório e 

outros valores daquela medição. 6 

A calorimetria indirecta mede o consumo de oxigénio e a produção de dióxido 

de carbono pelo organismo durante determinado período de tempo e, através de um 

sistema metabólico computadorizado, determina o dispêndio energético e o quociente 

respiratório. Esta determinação pode ser feita a partir de várias equações, sendo a mais 

frequentemente utilizada a equação de Weir: ' 6 

DE = = (3,9 x V0 2 + 1,1 xVC02)xl,44- -2,17 xAU 
DE = = dispêndio de energia (Kcal/24h);V02 = - consumo de 02; VC02 = consumo de C02; 

AU = azoto urinário(g/24h) 

A equação de Weir baseia-se no facto de que 1 litro de oxigénio consumido 

gera 3,9 kcal e 1 litro de dióxido de carbono produzido gera 1,1 Kcal.54 

A calorimetria permite também a estimativa do quociente respiratório. ' 

Define-se quociente respiratório (QR) como a razão entre o número de moles 

de dióxido de carbono produzido e o número de moles de oxigénio consumido na 

oxidação de uma determinada quantidade de nutriente. ' 6 

Este valor está dependente da mistura de substratos que estão a ser oxidados. 

Assim temos: 

• 1.00 para o metabolismo puro de hidratos de carbono; 

• 0,80 para o metabolismo puro de proteínas; 

• 0,71 para o metabolismo puro de gordura (menor conteúdo de O2 

na molécula em relação ao CO2).51'53'54 
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O QR normal estabelecido para uma dieta mista é de aproximadamente 0,85. 

Este quociente é, então, a forma de determinar a utilização de substratos e pode ser 

usado para alterar ou ajustar o suporte nutricional dos doentes. 

Assim: 

• se o quociente respiratório for superior a 1,0, a carga calórica total 

deverá ter o seu resultado diminuído; 

• se o quociente respiratório for igual a 1,0, a quantidade de hidratos 

de carbono deverá diminuir, enquanto que a quantidade de gordura 

deverá aumentar; 

• se o quociente respiratório for inferior a 0,82, a ingestão calórica 

total terá que ser aumentada. 4 

Como já foi referido, muitos trabalhos já demonstraram a validade da 

calorimetria indirecta na determinação das necessidades energéticas do doente cirúrgico, 

quando em estado crítico. Porém, este método é pouco utilizado na prática devido ao 

custo elevado do seu equipamento e devido ao isolamento a que o doente está 

submetido.38 
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VII - Conclusão 

Com este trabalho ficou demonstrada a importância da avaliação nutricional. O 

estado nutricional tem elevado grau de influência na evolução clínica do doente 

cirúrgico, estando provado que um estado nutricional deficiente influencia o êxito 

cirúrgico, dificultando a preparação do doente para a cirurgia e levando ao aparecimento 

de complicações pós-operatórias. A avaliação nutricional permite identificar os doentes 

que têm ou podem vir a desenvolver má-nutrição, tentando-se parar a sua progressão ou 

favorecer a recuperação do doente. 

O estado nutricional reflecte-se em variados processos metabólicos, fornecendo, 

então, bases para diversos métodos de avaliação nutricional. Nem todos os métodos 

apresentam elevado grau de fiabilidade, pois alguns têm intervalos de confiança muito 

amplos. A reduzida sensibilidade e especificidade, aliadas a um elevado custo, 

morosidade e difícil execução, leva a que ainda não estejam muito implementados na 

prática clínica. Outro factor que leva ao descurar da utilidade da avaliação nutricional 

na elaboração do diagnóstico da doença é a separação entre os efeitos provocados pela 

privação actual de nutrientes, e os que são da responsabilidade dos processos de 

progressão da doença. 

Um dos primeiros passos da avaliação do doente será efectuar a Avaliação 

Global Subjectiva, método considerado válido para doentes cirúrgicos por Lupo e col.. 

A Avaliação Global Subjectiva fornece indicações precisas sobre o êxito terapêutico, 

possíveis complicações relacionadas com o estado nutricional, e sobre que doentes 

podem beneficiar de um suporte nutricional. 

Existem outros parâmetros que podem ser incluídos para tornar a avaliação do 

doente mais completa. São considerados indicadores úteis, os parâmetros 

antropométricos. O peso, a prega cutânea tricipital e a circunferência muscular do braço 

são os métodos antropométricos com maior validade. Estes parâmetros, sobretudo a 

prega cutânea tricipital e a circunferência muscular do braço, fornecem informações 

precisas sobre a má-nutrição, não sendo os resultados influenciados pela doença, como 

acontece com outros parâmetros, entre os quais os bioquímicos. Quanto a estes são de 

realçar a albumina e a pré-albumina. A albumina fornece indicações valiosas sobre o 

prognóstico pós-operatório, enquanto a pré-albumina, além do seu valor de prognóstico, 

tem também utilidade na monitorização da intervenção nutricional. Devido à sua semi-
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vida mais curta, a pré-albumina é mais sensível a uma carência proteica, sendo 

considerada o parâmetro bioquímico mais eficaz. Outra determinação importante para 

avaliar a eficácia do suporte nutricional é o balanço azotado. Este método transmite-nos 

uma ideia do grau de aproveitamento das proteínas que são administradas e também 

uma avaliação do metabolismo proteico. 

O recurso a índices prognóstico, sobretudo o IPN e IPH, também fornece 

indicações preciosas sobre as possíveis complicações e hipóteses de sobrevivência à 

intervenção cirúrgica, sendo identificados os doentes que podem beneficiar de uma 

intervenção nutricional para as prevenir. 

A determinação das necessidades energéticas também é um passo importante 

para melhorar o bem estar do doente cirúrgico. É necessário fornecer um aporte 

energético de acordo com as reais necessidades nutricionais para evitar estados de 

carência ou de sobre-alimentação que possam afectar o estado nutricional do doente, por 

vezes já debilitado à entrada. 

A consciencialização do pessoal clínico para os problemas nutricionais e para 

aplicação de métodos práticos e simples de avaliação das deficiências aliadas à nutrição, 

levarão, com certeza, à prevenção da desnutrição hospitalar ou ao seu tratamento 

precoce. A taxa de êxito cirúrgico será, deste modo, mais elevada. O nutricionista 

deverá ter um papel importante nesse êxito, não sendo a sua função mais importante a 

resolução dos problemas nutricionais, mas sim a sua prevenção. 
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Exemplos de fármacos que podem ter um efeito desfavorável sobre o estado nutricional 

Fármaco 1 Grupo do fármaco Efeito 

• Digoxina, fármacos anti-inflamatórios não 
esteróides. 

=> Diminuição do apetite. 

• Fármacos antiparkinsonian, tricíclicos, anti-
histamínicos. 

=> Xerostomia. 

• Aiiti-Mstamínicos => Xerostomia, diminuição do apetite. 

• Captopril, penicilamina => Diminuição da percepção do paladar. 

• Metotrexato => Disfagia 
... 

• Laxantes => Deficiência de potássio, má- absorção 

• Antiácidos => Deplecção de fosfato (fósforo); fraqueza 
muscular; osteomalacia. 

• Aspirina e ibuprofeno => Deficiência de ferro (anemia). 

• Fenitoína, trimetoprim - sulfametoxazol => Deficiência de folato com anemia. 

• Furosemida => Deficiência de tiamina, deplecção de 
potássio. 

Adaptado de Roe DA (1994). Medications and nutrition in the elderly. Primary care; 21: 135-47. 



Anexo 2 



QUADRO 1 APARÊNCIA 

NORMAL 

SINAIS ASSOCIADOS A MÁ PosSjvf d . i s t ú r b j ° 
ou deficiência de 

NUTRIÇÃO nutriente 

POSSÍVEIS 

PROBLEMAS NÃO 

NUTRICIONAIS 

CAUEU) 
- Brilhante, firme c difícil de 
arrancar 

• Falta de brilho natural; 
fraco e seco 

• Fino e escasso 
• Dcspigmcntado 
• Arrancam-se facilmente sem 

dor. 

Kwashiorkor 
e menos comum 

o Marasmo 

• Excessiva descoloração 
do cabelo 

• Alopecia 

FACE 
- Pele com uma cor uniforme; 
macia, aparência saudável, não 
inchada 

• Seborreia nasolabial 
• Faces lunar 
• Despigmentação difusa 

Riboflavina 
Kwashikor 

• Acne vulgar 

OÍJTOS 

- Vivos, límpidos, brilhantes; não 
inflamados na extremidade das 
pálpebras. 

Membranas não rosadas, 
saudáveis e húmidas; sem vasos 
sanguíneos proeminentes 

• Palidez conjuntiva!. 
• Manchas de Bitot 
• Xcrosc conjuntiva! 
• Xerose corneal 
• Qucratomalacia — 

• Blefarite angular 

• Arco córneo. 
• Xanlelasma 

Anemia 

ViLA 

Riboflavina, 
Piridoxina 

Hiperlipidemia 

• Olhos vermelhos devido 
à exposição às mudanças 
atmosféricas, falta de 
sono, fumos ou álcool; 
conjunlivite. 

LÁBIOS 
Macios, não rachados ou 

inchados • Queilose angular 
Riboflavina 
Ferro 

• Excessiva salivação 
devido a dentaduras 
postiças impróprias. 

LÍNGUA 

- Aparência vermelha escura, não 
inchada, nem macia.. 

• Lingua magenta 
• Atrofia ou 

hipertrofia das papilas 
filiformes 

Riboflavina 
Ácido fólico. 
Niacina 

DENTES 
- Sem cáries; sem dor; claros • Esmalte mosqueado 

• Cáries 
• Falta de dentes 

Fluorose 
Excesso de açúcar 

• Má-oclusáo 
• Doença periodontal 

GENGIVAS 
- Saudáveis, vermelhas, sem 
sangrarem e não inchadas. 

• Esponjosas c sangrentas Vitamina C • Doença periodontal 

GLÂNDULAS - Aparência não inchada 
• Hipertrofia da tiróide 
• Hipertrofia das parólidas 

Iodo 
Fome 
Bulimia 

• Hipertrofia da tiróide 
devido a alergia ou 
inflamação 

SISTEMA 
NERVOSO 

- Estabilidade psicológica 
- Reflexos normais 

• Alterações psicomotoras _ 
• Confusão mental 
• Perda sensorial 
• Fraqueza motora 
• Seasação de desequilíbrio 
• Parcstcsia dos membros "" 
• Demência 

-

Kwashiokor 

Tiamina 

Niacina; Vit. Bj2 

• Má-absorção 

SISTEMA - Órgãos e massas impalpáveis 
• Esplcnomcgalia 

(noi-malmenl/* Irarln/ 01'lr as 

Kwashiokor 

• Doença hepática 
USTRÍNTESTINAL 

- Órgãos e massas impalpáveis 
doenças) 

• Hepatomegalia 
• Ascite 

as 

Kwashiokor 

• Doença hepática 

SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 

- Batimentos e ritmo cardíaco 
normais; pressão sanguínea normal 
para a idade. 

• Cardiomegalia 
• Taquicardia 
• HTA 

• Doença coronária 

SISTEMA 
MUSCUÎAR E 

ESQUELÉTICO 

- Bom tónus muscular • Atrofia muscular 
• Dificuldade de deambulação 
• Deformações esquelética 

difusas e locais 
• Deformações torácicas 

Kwashiokor 
i 

Dchoog Susan. (1995). The assessment of nutritional status. In Mahan LK, Escort-Stump S (cds). Krausc's: food, nutrition, 
diet therapy.( 9 th ed.). Philadelphia: W.B. Saunders company; pag 380. 
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Peso ideal (em Kg) segundo a estatura nos adultos. 

cm 

H o m e n s M u l h e r e s 

cm Esqueleto Esqueleto Esqueleto Esqueleto Esqueleto Esqueleto 
pequeno médio largo pequeno médio largo 

142 41.8 45.0 49.5 
143 42.3 45.3 49.8 
144 42.8 45.6 50.1 
145 43.2 45.9 50.1 
146 43.7 46.6 51.2 
147 44.1 47.3 51.8 
148 44.6 47.7 52.3 
149 45.1 48.1 52.8 
150 45.5 48.1 53.2 
151 46.2 49.3 54.0 
152 46.8 50.0 54.5 
153 47.3 50.0 55.0 

1 154 47.8 51.0 55.5 
155 50.0 53.6 58.2 48.2 51.4 55.9 
156 50.7 54.3 58.8 48.9 52.3 56.8 
157 51.4 55.0 59.5 49.5 53.2 57.7 
158 51.8 55.5 60.0 50.0 53.6 58.3 
159 52.2 56.0 60.5 50.5 54.0 58.9 
160 52.7 56.4 60.9 50.9 54.5 59.5 
161 53.2 56.8 61.5 51.5 53.3 60.1 
162 53.7 57.2 62.1 52.1 56.1 60.7 
163 54.1 57.7 62.7 52.7 56.8 61.4 
164 55.0 58.5 63.4 53.6 57.7 62.3 
165 55.9 59.5 64.1 54.5 58.6 63.2 
166 56.5 60.1 64.8 55.1 59.2 63.8 
167 57.1 60.7 65.6 55.7 59.8 64.4 ij 
168 57.7 61.4 66.4 56.4 60.5 65.0 
169 58.6 62.3 67.5 57.3 61.4 65.9 
170 59.5 63.2 68.6 58.2 62.2 66.8 
171 60.1 63.8 69.2 58.8 62.8 67.4 

1 172 60.7 64.4 69.8 59.4 63.4 68.0 |! 
S 173 61.4 65.0 70.5 60.0 64.1 68.6 

174 62.3 65.9 71.4 60.9 65.0 69.8 
175 63.2 66.8 72.3 61.8 65.9 70.9 
176 63.8 67.5 72.9 62.4 66.5 71.7 
177 64.4 68.2 73.5 63.0 67.1 72.5 
178 65.0 69.0 74.1 63.6 67.7 73.2 
179 65.9 69.9 75.3 64.5 68.6 74.1 
180 66.8 70.9 76.4 65.5 69.5 75.0 i 
181 67.4 71.7 77.1 66.1 70.1 75.6 

1 182 
68.0 72.5 77.8 66.7 70.7 76.2 

1 8 3 68.6 73.2 78.6 67.3 71.4 76.8 

1 184 69.8 74.1 79.8 
185 70.9 75.0 80.9 
186 71.5 75.8 81.7 
187 72.1 76.6 82.5 
188 72.7 77.3 83.2 
189 73.3 78.0 83.8 
190 73.9 87.7 84.4 
191 74.5 79.5 85.0 

Adaptado de Martinez JA. (1996). Fundamentos teórico-práticos de nutricíon y dietética. (2th ed.). 
Pamplona:Ediciones Eunate: 278. 
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Valores normais para a Presa Cutânea Tricipital (mm), 
segundo a idade e o sexo 

Sexo masculino 
18-24 
25 - 34 
35-44 
45 - 54 
55-64 
65 - 74 

Sexo feminino 
18-24 
25 - 34 
35-44 
45 - 54 
55 - 64 
65-74 

11.2 
12.6 
12.4 
12.4 
11.6 
11.8 

19.4 
21.9 
24.0 
25.4 
24.9 
23.3 

Grupo por idade Média 
e sexo (mm) 5 

4.0 
4.5 
5.0 
5.0 
5.0 
4.5 

9.4 
10.5 
12.0 
13.0 
11.0 
11.5 

Percentis da população 

10 

5.0 
5.5 
6.0 
6.0 
6.0 
5.5 

11.0 
12.0 
14.0 
15.0 
14.0 
14.0 

25 

7.0 
8.0 
8.5 
8.0 
8.0 
8.0 

14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
19.0 
18.0 

50 

9.5 
12.0 
12.0 
11.0 
11.0 
11.0 

18.0 
21.0 
23.0 
25.0 
25.0 
23.0 

75 

14.0 
16.0 
15.5 
15.0 
14.0 
15.0 

24.0 
26.5 
29.5 
30.0 
30.5 
28.0 

90 

20.0 
21.5 
20.0 
20.0 
18.0 
19.0 

30.0 
31.5 
39.5 
36.0 
35.0 
33.0 

95 

21.0 
24.0 
23.0 
25.5 
21.5 
22.0 

34.0 
37.0 
39.0 
40.0 
39.0 
36.0 

Adaptado de Bishop CW, Bowen PE, Ritchey SJ. (1981). Norms for nutritional assessment of 
american adults by upper - arm anthropometry. Am J Clin Nutr\ 34: 2530 - 9. 
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Valores normais para a Prega Cutânea Subescapular (mm), 
segundo a idade e o sexo 

Grupo por idade 
e sexo 

Sexo masculino 
18 - 24 6.0 
25 - 34 6.5 
35-44 7.0 
45 - 54 7.0 
55 - 64 6.0 
65-74 6.0 

10 

6.5 
7.0 
8.0 
8.0 
7.0 
7.5 

Percentis da população 

25 

8.0 
10.0 
11.5 
12.0 
11.0 
10.5 

50 

11.0 
14.0 
16.0 
16.5 
15.5 
15.0 

75 

16.0 
20.0 
21.0 
22.0 
21.0 
20.0 

90 

24.0 
26.0 
26.0 
29.0 
27.0 
25.0 

95 

29.0 
30.5 
30.5 
32.0 
30.0 
30.0 

Sexo feminino 
18-24 6.0 
25 - 34 6.0 
35-44 6.5 
45 - 54 7.0 
55-64 7.0 
65-74 7.0 

7.0 
7.0 
8.0 
8.5 
8.0 
8.0 

9.0 
10.0 
11.0 
12.0 
12.5 
12.0 

13.0 
14.5 
17.0 
20.0 
20.0 
18.0 

19.0 
22.5 
26.5 
28.0 
28.0 
25.0 

27.0 31.5 
32.0 38.0 
34.0 39.0 
35.0 40.0 
34.5 38.0 
32.5 37.0 

Adaptado de Bishop CW, Bowen PE, Ritchey SJ. (1981). Norms for nutritional assessment of 
american adults by upper - arm anthropometry. Am J Clin Nutr, 34: 2530 - 9. 
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Valores normais para a circunferência muscular • do br£ ço em percentis (cm), 
segundo a 

Percentis 

idade e o sexo 

Grupo por 

segundo a 

Percentis da populaçãc > 

Grupo por Média 
idade e sexo (cm) 5 10 25 50 75 90 95 

Sexo masculino 
18-24 27.4 23.5 24.4 25.8 27.2 28.9 30.8 32.3 
25-34 28.3 24.2 25.3 26.5 28.0 30.0 31.7 32.9 
35-44 28.8 25.0 25.6 27.1 28.7 30.3 32.1 33.0 
45-54 28.2 24.0 24.9 26.5 28.1 29.8 31.5 32.6 
55-64 27.8 22.8 24.4 26.2 27.9 29.6 31.0 31.8 
65-74 26.8 22.5 23.7 25.3 26.9 28.5 29.9 30.7 

j Sexo feminino 
18-24 20.9 17.7 18.5 19.4 20.6 22.1 23.6 24.9 | 
25-34 21.7 18.3 18.9 20.0 21.4 22.9 24.9 26.6 
35-44 22.5 18.5 19.2 20.6 22.0 24.0 26.1 27.4 
45-54 27.7 18.8 19.5 20.7 22.2 24.3 26.6 27.8 
55-64 22.8 18.6 19.5 20.8 22.6 24.4 26.3 28.1 
65-74 22.8 18.6 19.5 20.8 22.5 24.4 26.5 28.1 

Adaptado de Bishop CW, Bowen PE, Ritchey SJ. (1981). Norms for nutritional assessment of 
american adults by upper - arm anthropometry. Am J Clin Nutr; 34: 2530 - 9. 
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Valores normais pa ra a área muscular do braço em percentis (cm ), 
segundo a idade e o sexo 

Grupo por 
idade e sexo 

Média 
(cm2) 

Percentis da população 

10 

Sexo masculino 
18-24 59.8 44.0 47.4 
25-34 63.8 46.6 51.0 
35-44 66.0 49.8 52.2 
45-54 63.3 45.9 49.4 
55-64 61.5 41.4 47.4 
65-74 57.2 40.3 44.7 

Sexo feminino 
18-24 34.8 24.9 27.2 
25-34 37.5 26.7 28.4 
35 .44 40.3 27.2 29.4 
45-54 41.0 28.1 30.3 
55-64 41.4 27.5 30.3 
65-74 41.4 27.5 30.3 

25 

53.0 
55.9 
58.5 
55.9 
54.7 
51.0 

30.0 
31.8 
33.8 
34.1 
34.4 
34.4 

50 

58.9 
62.4 
65.6 
62.9 
62.0 
57.6 

75 

66.5 
71.7 
73.1 
70.7 
69.8 
64.7 

90 

75.5 
80.0 
82.0 
79.0 
76.5 
71.2 

95 

83.1 
86.2 
86.7 
84.6 
80.5 
75.0 

33.8 38.9 44.3 49.4 
36.5 31.8 39.4 56.3 
38.5 45.9 54.2 59.8 
39.2 47.0 56.3 61.5 jl 
40.7 47.4 55.1 62.9 
40.4 47.4 55.9 62.9 

Adaptado de Bishop CW e Col .(1981). Am J Clin Nutr, 34: 2530 - 9 e de, Waitzberg DL, Ferrini MT. 
(1995). Avaliação nutricional. In Waitzberg DL. Nutrição enteral e parenteral na prática clínica (2th 
ed.). Rio de Janeiro: Atheneu: 139. 
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Valores normais para a área gorda do braço em percentis ( mm2), 
segundo a idade e o sexo 

Percentis da população 

Grupo por idade 
e sexo 5 10 25 50 75 90 95 

Sexo masculino 
18-24 594 743 963 1406 2231 3098 3652 
25-34 675 831 1174 1752 2459 3246 3786 
35-44 703 851 1310 1792 2463 3098 3624 
45-54 749 922 1254 1741 2359 3245 3928 
55-64 658 839 1166 1645 2236 2976 3466 
65-74 573 753 1122 1621 2199 2876 3327 

Sexo feminino 
18-24 1046 1198 1596 2166 2959 4050 4896 
25 - 34 1173 1399 1841 2548 3512 4690 5560 

1 35-44 1336 1619 2158 2898 3932 5093 5847 
45-54 1459 1803 2447 3244 4229 5416 6140 

j 55-64 1345 1879 2520 3369 4360 5276 6152 
S 6 5 - 7 4 1363 1681 2266 3063 3943 4914 5530 

Adaptado de: Gibson RS. (1990). Principles of nutritional assessment. New York: Oxford University 
Press: 660. 
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Contagem total de linfócitos 

♦ Valores normais 500 - 5000 mrn 

♦ Valorização como indicador de má-nutrição 

• Má-nutrição leve: 1200 - 1500/mm3 

• Má-nutrição moderada: 800 - 1200/mnr 

• Má-nutrição grave: 800/mnr 

♦ Factores que afectam o n.° total de linfócitos 

• infecções 

• leucemia 

• insuficiência renal 

• aplasia medular 

• corticosteroídes 

• Stress metabólico 

Adaptado de: Gibson RS. (1990). Principles of nutritional assessment. New York: Oxford University 
Press: 337 e de Lamisse Femand. (1995). Méthodes d'appréciation de l'état nutnUonnel. La revue du 
praticien; 45: 1156. 
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Teste cutâneo de hipersensibilidade retardada 

♦ Princípio do método: 

Consiste na injecção intradérmica de antigénios e confirma-se a capacidade de uma 

resposta inflamatória eficaz através do desenvolvimento de uma reacção cutânea 

(eritematosa e endurativa). 

♦ Interpretação: 

Uma reacção considera-se positiva se o diâmetro médio (em mm) é igual ou superior a 

2 mm. Quando o diâmetro é inferior a 2 mm, deve-se considerar como valor "0", e 

portanto negativa. O resultado ou "score" é a soma em mm de todas as reacções 

positivas referentes às 48 horas. Considera-se um "score de perigo" os valores 

inferiores a 5 mm para a mulher e 10 mm para o homem, indicando uma importante 

deterioração da imunidade celular. 

♦ Factores não nutricionais que interferem com a resposta 

• infecções 

• distúrbios metabólicos (uremia, cirrose, hepatite, doenças inflamatórias do intestino 

e sarcoidose) 

• doenças graves (maioria dos tumores sólidos, leucemia, linfomas) 

• quimioterapia e radioterapia 

• fármacos (esteróides, imunossupressores e possivelmente o ácido acetilsalicílico). 

• cirurgia e anestesia 

• factores individuais (idade, raça, situação geográfica, estado fisiológica, etc.) 

Adaptado de: Twomey P, Ziegler D, Rombeau J. (1982). Utility of skin testing in nutritional 
assessment: a critical riview. J Par enter Enter Nutr; 6: 50-58 e de, Esparza ML. (1996). Valoración del 
estado nutritivo en humanos a través de índices imunológicos. In Martinez JA. Fundamentos teórico-

práticos de nutricióny dietética. Pamplona: Ediciones Eunate: 336. 
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Valores normais para a excreção de 
creatinina baseada na estatura nas 24h 

Estatura (cm) 
157.5 
160.0 
162.6 
165.1 
167.6 
170.2 
172.7 
175.3 
177.8 
180.3 
182.9 
185.4 
188.0 
190.5 
193.0 

CHI (%) = 

Sexo masculino 
Creatinina ideal (mg) 

1288 
1325 

Sexo feminino 

1359 
1386 
1426 
1467 
1513 
1555 
1596 
1642 
1691 
1739 
1785 
1831 
1891 

Estatura (cm) 
147.3 
149.9 
152.4 
154.9 
157.5 
160.0 
162.6 
165.1 
167.6 
170.2 
172.7 
175.3 
177.8 
180.3 
182.9 

Creatinina ideal (mg) 
830 
851 
873 
900 
925 
949 
977 
1006 
1044 
1076 
1109 
1141 
1174 
1206 
1240 

medição da creatinina urinária em 24h 
xlOO 

creatinina urinária ideal em 24 h 

(CHI = índice creatinina - estatura, como percentagem) 

Interpretação: 
• CHI > 80% - não ocorre deplecção ou então é muito leve 
• CHI 60 - 80% - deplecção moderada 
• CHI < 60% - deplecção severa 

Factores não nutricionais que afectam a excreção urinária de creatinina 

Î no exercício físico intenso 
Î na ingestão de carne 
Î na menstruação 
î na febre 
î no trauma 
T na infecção 

I na idade avançada 
1 na insuficiência renal 

Adaptado de Alpers DH, Stenson WF. Bier DM. (1995). Manual of ™™"™! ^W'*™ HQM ' 
Boston: A Little Brow: 104; e de Heymsf.eld SB, Arteaga C, McManus C, Sm.th J, Moffid. S j,l983). 
Measurement of muscle mass in humans: validity of the twenty-four-hour unnary creatinine method. Am J 
Clin Nutr; 37: 478-94. 
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Formulário para Avaliação Subjectiva Global 

Seleccionar o espaço apropriado com uma cruz (X), ou registar um valor quando necessário. 

A. História: 

1. Mudança no peso habitual e altura. 

Perda de peso nos últimos 6 meses: +/- Kg; % Perda de Peso: %; Alterações nas 2 

últimas semanas: aumento , sem alterações , diminuição ; Altura: cm. 

2. Alterações na ingestão alimentar (comparada ao normal) 

Sem alterações ; Alterações ; Duração: (n° de semanas) 

Se sim, tipo: -dieta solida suboptimal , -dieta líquida , 

-líquidos hipocalóricos Jejum . 

Suplementos: Nenhum , Vitaminas , Minerais . 
(inclui: quantidade, frequência e/ou número por semana) 

3. Sintomas gastrointestinais {persistentes há mais de 2 semanas) 

Sem sintomas , náuseas , vómitos , diarreias , anorexia . 

4. Capacidade funcional: 

Sem disfunções (capacidades funcionais totais) 

Disfunções ; Duração semanas; 

Tipo: trabalho abaixo das suas capacidades , ambulatório , acamado . 

5. A doença e sua relação com as necessidades nutricionais: 

Diagnóstico primário (especificar): 

Necessidades metabólicas (stress): sem stress signifiavtivo , stress baixo , 

stress moderado , stress elevado . 

B. Exame físico: (especificar: normal = 0, médio= 1, moderada= 2, severo=3) 

Perda muscular ; Lesões das mucosas 

Edema do tornozelo ; Lesões cutâneas 

Perda de gordura subcutânea (tripital e dorsal) ; Mudanças no cabelo ; 

Ascites . 

C. Taxa de AGS (escolher uma opção) 

Bem nutrido ; Moderadamente desnutrido (ou suspeita) ; Severamente desnutrido . 

Adaptado de Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP e col. What is Subjective Global Assessment of 
nutitional Status? J Parent Ent Nutr 1987; 11:8-13. 


