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EEditorial

A esperança vem da ciência!!!
Hope comes from science!!!

Iniciamos o ano de 2021 com esperança e otimismo de um país imunizado contra o  

COVID-19, vírus responsável pela importante pandemia que se arrasta desde os primeiros meses 

de 2020 em todo o mundo. No Brasil, a vacinação segue caminhando, o que nos impulsiona.

Neste sentido de esperança para um novo ano, estamos em contagem regressiva para o 

XXVI Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral, que ocorrerá entre os dias 24 à 

27 de outubro de 2021, na cidade de Maceió-AL, que visa manter o grande objetivo de nossa 

sociedade desde sua fundação, que é propagar conhecimento científica, aprimorando cada vez 

mais o cuidado com o paciente. Não perca essa oportunidade, se inscreva, submeta seu trabalho 

e participe desse congresso. Para maiores informações, acesse: http://congressobraspen.org .

Neste primeiro volume, o BRASPEN Journal tem a honra em publicar um Papper  Position 

intitulado “Posicionamento BRASPEN sobre o uso de micronutrientes via parenteral em 

adultos” um texto atual e baseado em uma compilação das diretrizes internacionais e da litera-

tura  existente, com o objetivo de contribuir com os médicos e demais profissionais da equipe 

multidisciplinar em terapia nutricional (EMTN) para o uso racional de micronutrientes via 

parenteral.

Esperamos que a leitura deste volume contribua com a atualização de todos e que possamos 

nos encontrar em breve, em nosso congresso BRASPEN.

Forte Abraço.

Paula Pexe A Machado1 e José Eduardo de Aguilar-Nascimento2 
1Editora Executiva
2Editor Chefe
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Posicionamento BRASPEN sobre o uso de 
micronutrientes via parenteral em adultos
BRASPEN position on the use of micronutrients parenterally in adults
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DOI: 10.37111/braspenj.AE.2021.36.1.01 RESUMO
Introdução:  Micronutrientes (vitaminas e oligoelementos) são componentes essenciais da 
nutrição. Geralmente são obtidos pela ingestão de uma dieta variada e balanceada, no entanto, 
em pacientes com algum tipo de enfermidade, muitas vezes, é necessária a utilização de fontes 
alternativas de alimentação, e isso pode interferir na obtenção e disponibilidade dos micronu-
trientes. O objetivo do presente documento é contribuir com médicos e demais profissionais da 
equipe multidisciplinar de terapia nutricional (EMTN), para o uso racional de micronutrientes por 
via parenteral. Método: O texto reflete a compilação da literatura e diretrizes existentes, por 
profissionais com experiência em terapia de nutrição parenteral (TNP) para adultos. Resultados: 
No caso de uma doença aguda, a deficiência nas concentrações de micronutrientes precisa ser 
corrigida na tentativa de melhorar os resultados clínicos. A correção é necessária devido aos 
efeitos prejudiciais das deficiências de micronutrientes nos mecanismos de defesa antioxidante, 
vias metabólicas e vias imunológicas gerais. Considerações Finais: O presente documento tem 
a intenção de contribuir para o uso racional de micronutrientes, como parte integrante diária do 
fornecimento seguro e responsável em NP. 

ABSTRACT
Introduction: micronutrients (vitamins and oligoelements) are essential components in human 
nutrition. Usually, they are obtained through a varied and balanced diet. However, when patients 
are stricken with some diseases, it is often necessary to utilize alternative feeding methods, 
which can interfere in micronutrient availability and acquisition. The objective of this work is to 
promote the rational use of micronutrients in parenteral nutrition to doctors and other staff in the 
multidisciplinary nutritional therapy team (MNTT). Methods: the text reflects a compilation of the 
current guidelines and literature by experienced healthcare workers in adult parenteral nutrition 
therapy (PNT). Results: in cases of severe illness, the micronutrient concentration deficiency must 
be corrected in order to improve clinical results. The correction is necessary due to the negative 
effects micronutrient deficiency have on antioxidant defense mechanisms, metabolic and general 
immunologic pathways. Final considerations: the present document has the intention of contri-
buting the rational use of micronutrients as a daily integrant of the safe and responsible supply 
of nutrients in parenteral nutrition.
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INTRODUÇÃO 

Micronutrientes (vitaminas e oligoelementos) são compo-
nentes essenciais da nutrição. Geralmente são obtidos pela 
ingestão de uma dieta variada e balanceada, no entanto, 
em pacientes com algum tipo de enfermidade, muitas vezes, 
é necessária a utilização de fontes alternativas de alimen-
tação, e isso pode interferir na obtenção e disponibilidade 
dos micronutrientes.

A importância dos micronutrientes é conhecida há décadas, 
no entanto, a utilização via parenteral ainda parece ser subu-
tilizada em algumas situações. Existem situações nas quais a 
utilização de micronutrientes por via parenteral estará indi-
cada mesmo sem o uso da nutrição parenteral. Além disso, a 
dosagem laboratorial de micronutrientes é de difícil realização, 
o que dificulta o monitoramento dos micronutrientes para a 
maioria dos pacientes. Adiciona-se a dificuldade de avaliação 
clínica precoce confiável para vários micronutrientes.

O objetivo do presente documento é contribuir com 
médicos e demais profissionais da equipe multidisciplinar de 
terapia nutricional (EMTN) para o uso racional de micronu-
trientes por via parenteral. 

MÉTODO

O presente trabalho baseia-se no Consenso desenvolvido 
por Blaauw et al.1, ampliado com resultados publicados por 
painel de profissionais de saúde reconhecidos como espe-
cialistas em micronutrientes.

O texto reflete a compilação da literatura e diretrizes exis-
tentes, realizada por profissionais com experiência em terapia 
de nutrição parenteral (TNP) para adultos. Foram abordados 
os seguintes micronutrientes: vitaminas lipossolúveis (A, D, 
E e K) e hidrosolúveis (B e C), e oligoelementos cromo (Cr), 
cobre (Cu), flúor (F), iodo (I), ferro (Fe), manganês (Mn), 
selênio (Se), zinco (Zn) e molibdênio (Mo). 

Terminologia

Foram adotadas as seguintes definições1:

•	 Suplementação:	 objetivo	 de	 atingir	 níveis	 acima	 dos	
valores normais;

•	 Complementação:	 objetivo	 de	 suprir	 as	 necessidades	
básicas, em caso de baixa ingesta; 

•	 Reposição:	objetivo	de	restaurar	o	estado	normal,	diante	
de deficiência ou perda. 
A Figura 1 indica as condições para complementação, 

suplementação e reposição de micronutrientes.

Qual a Importância dos Micronutrientes?

Os micronutrientes têm inúmeras funções, muitas delas 
exercidas em combinação. São essenciais para o metabo-
lismo de carboidratos, proteínas e lipídios (ou seja, nutrição), 
para imunidade e defesa antioxidante, para função endócrina 
e síntese de DNA, reparo de genes e sinalização celular2. 

Função biológica: os micronutrientes são necessários na 
nutrição clínica para prevenir ou corrigir estados de defici-
ência, assim como para manter o metabolismo normal e 
estado antioxidante, na promoção da adequada cicatrização 
de feridas, auxiliar o sistema imunológico e agir como cofa-
tores e coenzimas essenciais envolvidas no metabolismo dos 
macronutrientes3. 

1. Uso de Micronutrientes Parenteral

Todos os pacientes que recebem suporte de nutrição 
parenteral (NP) em terapia intensiva (UTI), ocasionalmente, 
devem receber multivitamínico intravenoso (IV) diário e 
preparações de múltiplos elementos-traços para prevenir 
o desenvolvimento de deficiência de micronutrientes. Para 
pacientes gravemente enfermos com riscos de deficiência 
de micronutrientes, pode ser necessário considerar a 
prescrição adicional e o uso de doses mais altas de 
micronutrientes IV, seja como parte do fornecimento da NP 
ou como uma intervenção independente4. Várias conse-
quências deletérias têm sido associadas a deficiências 
de micronutrientes, incluindo má cicatrização de feridas, 
fraqueza muscular, resposta imunológica inadequada e 

Figura 1 - Perante condições de déficit e/ou ingestão inadequada de micronutrientes, deve-se atuar em termos de reposição, complementação e suplementação. 
Adaptado de Blaauw et al.1. 
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Quadro 1 – Deficiências de micronutrientes e prevenção.

Causas de Deficiência A) Prevenção e B) Justificativas de 
deficiências

Elementos-traços: perdas es-
pecíficas, estresse oxidativo 
aumentado e ingesta insuficiente 
em pacientes inflamados

A) Controle de sinais de deficiên-
cias (mudanças da pele e hema-
tológicas)
B) 1. Pacientes dialíticos apresen-
tam perdas de elementos-traços, 
sobretudo cobre; 2. Pacientes 
com fístulas apresentam grandes 
perdas de zinco; 3. Na sepse, o 
selênio sérico diminui proporcio-
nalmente à gravidade da doença5

Deficiência de vitaminas: es-
tresse oxidativo aumentado e 
ingesta insuficiente em pacientes 
inflamados

A) Controle de sinais de deficiência
B) 1. Aumento do catabolismo, má 
absorção, aumento das perdas 
urinárias e potenciais interações 
medicamentosas diminuem níveis 
de vitaminas. As vitaminas são 
usadas para funções bioquímicas 
durante a resposta de fase agu-
da, por exemplo, metabolismo 
de proteínas; 2. Altas doses de 
ácido ascórbico (66 mg/kg/dia) foi 
associado no choque séptico com 
estabilização hemodinâmica5

Adaptado de De Waele et al.5.

disfunção orgânica5. Embora a população gravemente 
doente represente um grupo heterogêneo de patologias 
clínicas, micronutrientes comumente relatados como preo-
cupantes incluem Zn, Fe e Se6. 

Durante a resposta de fase aguda associada à infla-
mação, ocorre redistribuição de micronutrientes para fora 
do compartimento circulante devido à influência de citocinas 
pró-inflamatórias5. A diminuição nas concentrações séricas é 
proporcional à magnitude da inflamação, por estes motivos 
a determinação simultânea dos níveis de proteína C reativa 
(PCR) sérica junto com a avaliação de micronutrientes é 
necessária para sua interpretação.

Assim, a monitorização dos micronutrientes depende do 
status inflamatório dos pacientes. Por meio de avaliações 
laboratoriais e clínicas podemos precocemente identificar as 
complicações e tratá-las o mais rápido possível7.

A doença crítica representa uma forma extrema de estresse 
metabólico. Fisiologicamente, as alterações associadas ao 
estresse metabólico são divididas em diferentes fases e, 
inicialmente, temos a resposta de fase aguda5.

As necessidades de micronutrientes são necessárias na 
fase aguda devido ao aumento das perdas em algumas 
doenças, diminuição da ingestão dos pacientes nesta fase 
e aumento do uso destes produtos para facilitar o reparo 
dos tecidos1. A resposta de fase aguda devido à liberação 
de citocinas pró-inflamatórias resulta na redistribuição dos 
micronutrientes. Isso proporciona concentrações séricas 
de micronutrientes alteradas ou diminuição da reserva 
corporal total em caso de perdas. É importante determinar 
a causa da diminuição dos níveis circulantes para tratar 
corretamente a situação. Em resposta ao aumento dos 
níveis de citocinas, as vitaminas A, C, E e D diminuirão 
abaixo dos valores de referência8, e o mesmo acontecerá 
com Fe, Se, Zn, Mn e Mo4. Desta forma, atentar que 
valores baixos não indicam necessariamente deficiência, 
mas redistribuição para melhor aproveitamento devido à 
inflamação. Essa redistribuição e aumento da utilização 
(por exemplo, vitamina C) podem representar em resposta 
adaptativa benéfica à doença crítica. Sob as mesmas 
circunstâncias, Cu e Cr aumentarão suas concentrações 
séricas, às vezes, para valores superiores aos de referên-
cias. É reconhecido que é muito difícil diferenciar uma 
deficiência verdadeira de micronutrientes e um valor baixo 
ou até aumentado induzido por inflamação. Atualmente, 
não há nenhum modelo universal para levar em conta a 
inflamação ao determinar o estado dos micronutrientes9. 
Sendo assim, as concentrações de micronutrientes devem 
sempre ser determinadas em conjunto com um indicador 
de estado inflamatório, como a PCR. Então, os micro-
nutrientes poderão estar mais afetados, correspondendo 
à inflamação, que pode ser classificada como menor 
(PCR <10 mg/L), moderada (PCR entre 11–80 mg/L) e 
maior (PCR > 80 mg/L). Contudo, os micronutrientes não 
necessariamente devem ser corrigidos, pois o grau que o 
paciente se encontra no processo inflamatório justifica a 
alteração9, conforme apresentado no Quadro 1.

Em contrapartida, a família da vitamina B é pouco afetada 
pela inflamação. Portanto, os níveis séricos de vitaminas B1, 
B2 e B12 constituem um reflexo preciso da deficiência, uma 
vez que não são afetados pela inflamação8. 

Além disso, a interpretação desses resultados e a ação 
subsequente precisam ser diferentes para condições agudas 
ou crônicas.

No caso de uma doença aguda, qualquer deficiência 
nas concentrações de micronutrientes precisa ser corrigida 
na tentativa de melhorar os resultados clínicos. A correção 
é necessária devido aos efeitos prejudiciais das deficiências 
de micronutrientes nos mecanismos de defesa antioxidante, 
vias metabólicas e vias imunológicas gerais.

Na nutrição parenteral de longo prazo, o conceito gira 
em torno do monitoramento do estado nutricional e da iden-
tificação de estados de deficiência ou toxicidade em desen-
volvimento, considerados pelo menos em parte (e, portanto, 
melhorados pela modificação) da composição da formulação 
da nutrição parenteral. Nesses casos, o conhecimento da PCR 
com relação à interpretação dos micronutrientes é essencial 
para evitar a modificação inadvertida do fornecimento de 
longo prazo sem a devida causa, e que pode expor desne-
cessariamente o paciente a danos (ou seja, reduzindo ou 
aumentando os níveis artificialmente elevados ou reduzidos 
por uma resposta inflamatória). Portanto, para doenças 
crônicas, a correção de uma suspeita de deficiência de 
micronutrientes na presença de infecção deve ser adiada até 
que a inflamação seja resolvida. O status de micronutrientes 
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precisa ser repetido e, se ainda estiver deficiente, a reposição 
é recomendada para restaurar as concentrações. 

O monitoramento durante nutrição parenteral (NP) de 
longo prazo é necessário em intervalos, pois os produtos 
multivitamínicos e elementos-traços não são adaptados ao 
peso ou ao metabolismo e precisamos tratar os resultados 
deficientes dos valores mensurados com condutas individuali-
zadas7,10. No entanto, a cautela em relação às determinações 
de resultados laboratoriais é necessária, pois, na maioria das 
vezes, os valores refletem apenas fluxos entre os comparti-
mentos e não concentrações intracelulares ou verdadeiros 
pools do corpo.

2. Quando Utilizar Suplementação Endovenosa de 
Micronutrientes em Pacientes com VO/TNE?

Os micronutrientes desempenham papel protagonista no 
metabolismo intermediário do organismo. Agem como cofa-
tores em diferentes enzimas e como coenzimas, participando 
no nosso sistema antioxidante e na transcrição genética. Sob 
a denominação de micronutrientes estão as vitaminas e os 
elementos-traço1.

As vitaminas são nutrientes essenciais para o crescimento 
e para a manutenção da saúde, dado seu envolvimento em 
processos metabólicos importantes11,12.

Uma vez que não são sintetizadas pelo nosso organismo, 
precisam ser fornecidas pela dieta12,13.

Treze vitaminas são consideradas essenciais e estão divi-
didas em 2 categorias:

•	 Vitaminas	hidrossolúveis	que,	como	o	próprio	nome	diz,	
são solúveis em água e são usadas imediatamente pelo 
organismo, portanto não são estocadas. São elas as 
vitaminas: B1 (Tiamina), B2 (Riboflavina), B3 (Niacina), 
B5 (Ácido Pantotênico), B6 (Piridoxina), B7 (Biotina), 
B9 (Ácido Fólico), B12 (Ciano ou Hidroxicobalamina) 
e vitamina C (Ácido Ascórbico). Dentre estas, a única 
que é estocada no fígado é a vitamina B12. Em caso de 
ingestão ou absorção reduzida, as consequências de sua 
deficiência demoram a aparecer;

•	 Vitaminas	 lipossolúveis	 que	 são	 estocadas	 no	 tecido	
adiposo. São elas as vitaminas A, D, E e K. Como se 
acumulam na gordura do organismo, elas podem 
chegar a níveis tóxicos quando ofertadas em quantidades 
inadequadas.

Os elementos-traço são compostos inorgânicos que fazem 
parte da nossa dieta. Como representam menos de 0,005% 
da massa corpórea, as doses diárias requeridas são muito 
pequenas. Embora não tenham nenhum valor energético, 
participam de muitos processos metabólicos importantes. Isso 
significa que a sua deficiência traz anormalidades funcionais, 
as quais evitamos quando incorporamos os elementos-traço 
em nossa terapia nutricional13.

Nove elementos-traço estão associados a estados de 
deficiência em humanos. São eles cromo (Cr), cobre (Cu), 

flúor (F), iodo (I), ferro (Fe), manganês (Mn), selênio (Se), 
zinco (Zn) e molibdênio (Mo).

Algumas terminologias precisam ficar claras. Comple-
mentação é quando fornecemos micronutrientes para 
cobrir as necessidades basais, quando a ingestão pela dieta 
não é suficiente, como no caso de dieta enteral em baixo 
volume ou de nutrição parenteral a curto ou longo prazo. 
Suplementação é quando desejamos atingir níveis supra-
normais de algum micronutriente para um fim específico. É 
o que chamamos de fármaco nutrição, ou seja, quando um 
nutriente é usado como medicamento. Por fim, a repleção 
é quando restituímos o valor normal de um micronutriente 
cuja deficiência foi diagnosticada1.

Em condições normais, a dieta balanceada oral é 
capaz de suprir as necessidades diárias recomendadas de 
micronutrientes. No entanto, há situações clínicas em que 
a absorção intestinal está comprometida, principalmente 
quando há perda de parte do delgado, como na síndrome 
do intestino curto, exclusão de parte do delgado do trânsito 
intestinal, como em algumas técnicas de cirurgia bariátrica, 
ou processo mórbido que reduza a absorção, como nas 
moléstias inflamatórias intestinais1.

Dentro da terapia intensiva há muitas situações propícias 
para o desenvolvimento de deficiência de micronutrientes. 
Entre elas podemos citar as relacionadas à perda excessiva, 
como nos grandes queimados, nas fístulas digestivas, drenos 
e estomias de alto débito e hemodiálise. Algumas situações 
levam ao aumento das necessidades, como nos traumas de 
grande porte, enquanto outras estão ligadas a alterações 
na capacidade de absorver os micronutrientes, como as 
ressecções intestinais, desvios intestinais ou doenças infla-
matórias intestinais que reduzam a área de absorção2,3. 
Da mesma forma, em pacientes dependentes de nutrição 
parenteral exclusiva ou suplementar, a possibilidade de não 
fornecermos as quantidades necessárias de micronutrientes 
é grande, caso não estejamos atentos1.

A administração endovenosa de micronutrientes pode 
estar potencialmente indicada em todas as situações listadas 
no Quadro 2.

No entanto, reconhecer o quanto e quando devemos 
ofertar micronutrientes não é uma tarefa simples. As técnicas 
para avaliar níveis plasmáticos ou teciduais são caras e indis-
poníveis na prática clínica diária ou os resultados demoram 
muito a chegar. Os níveis plasmáticos podem não refletir 
o estado real do micronutriente no corpo. As soluções de 
nutrição parenteral, frequentemente, são contaminadas por 
elementos-traço e as vitaminas em solução podem sofrer 
degradação ao longo do tempo de infusão. Portanto, é difícil 
saber o que estamos realmente fornecendo ao paciente 
através dela11,14,15. 

Os micronutrientes ainda representam um território 
onde caminhamos na penumbra. Reconhecemos clara-
mente a sua importância em processos fundamentais para 
o crescimento e manutenção da saúde, assim como alguns 
estados de deficiências específicas onde o tratamento é 
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óbvio. No entanto, em muitas situações, o manejo dos 
micronutrientes é ainda confuso. Isso se deve à falta de 
técnicas seguras disponíveis para determinar os níveis 
de micronutrientes no organismo. Quando existem, são 
complexas e não fazem parte da prática clínica diária. 
Quando fazem, os resultados demoram muito a chegar, 
impedindo uma ação terapêutica ágil. As doses diárias 
são recomendadas a partir de uma população sadia, 
que nem sempre é autóctone e que, provavelmente, não 
possa ser comparada às nossas populações sadias nem 
à de indivíduos doentes. Não sabemos interpretar muitos 
dos resultados dos níveis séricos, uma vez que podem não 
representar uma deficiência real, mas sim uma adaptação 
ao processo mórbido. Essas dificuldades se refletem nas 
recomendações vagas e tímidas que encontramos nas 
diretrizes de diferentes sociedades de terapia nutricional. 
O tempo e o esforço contínuo para melhorar nosso 
conhecimento relativo aos micronutrientes nos estados de 
doença, certamente, trarão um futuro em que poderemos 
manuseá-los com mais segurança e efetividade.  

3. Uso de Micronutrientes Parenteral em Condi-
ções Específicas 

3.1 Paciente Crítico 
Devemos Repor Níveis Plasmáticos Baixos de Micro-

nutrientes no Paciente Crítico Agudo?
Em função das inúmeras variáveis presentes na doença 

crítica, é difícil ver o paciente crítico como um grupo único, 

Quadro 2 – Situações em que a administração endovenosa de micronu-
trientes pode ser necessária1.

Hemodiálise contínua Perda de Cu, Se, Zn e 
Vitamina B6, Vitamina B1

Perdas 
específicas

Fístulas, estomias, 
drenos de alto débito, 
diarreia grave

Zinco 12 mg/l de efluente 
do delgado e 17 mg/l em 
fezes

Queimados graves 
Diminuição da área 
absortiva intestinal

Vitaminas A, C, Cu, Se 
e Zn13

Aumento do 
estresse
oxidativo

Sepse Selênio baixo (reposição 
controversa)

Queimados graves Vitamina C em altas 
doses (em estudo)

Oferta enteral 
insuficiente

Nutrição enteral 
insuficiente

Absorção intestinal não 
confiável no paciente 
crítico
A fórmula enteral fornece 
as necessidades diárias 
necessárias de micronu-
trientes quando atinge 
1.500 kcal

Adaptado de Blaauw et al.1.

uma vez que a heterogeneidade é imensa. Seria mais viável 
identificarmos subgrupos afins de pacientes críticos com 
alterações e demandas semelhantes.

É muito difícil a interpretação de níveis plasmáticos baixos 
de micronutrientes na sepse e inflamação, uma vez que eles 
podem estar relacionados com perda real, maior utilização 
ou, simplesmente, redistribuição causada pelos mediadores 
inflamatórios6,16,17. 

Alguns micronutrientes são mais afetados do que outros 
pela resposta inflamatória, como demonstra o Quadro 3.

Devemos suspeitar de deficiência real quando o 
paciente com quadro agudo inflamatório, possivelmente, 
apresente deficiência prévia de micronutrientes, como 
alcoólatras, pacientes em pós-operatório tardio de 
cirurgia bariátrica, desnutridos graves ou aqueles com 
perda óbvia, como queimados graves, fístulas, drenos 
ou estomias com alto débito ou quadros diarreicos 
importantes.

Estudos realizados em pacientes com trauma grave, 
queimadura grave, cirurgias complexas recomendam que 
se considere deficiência de um micronutriente quando seu 
nível sérico estiver pelo menos 20% abaixo do menor valor 
da taxa de referência18.

Quadro 3 – Impacto da resposta inflamatória nos níveis séricos de  diferentes 
micronutrientes1. 

Micronutriente Impacto da inflama-
ção no nível sérico

Motivo

Cobre Aumenta Provável redistribuição

Ferro Abaixa Provável redistribuição

Selênio Abaixa Provável redistribuição

Zinco Aumenta no início
Abaixa posteriormente

Lesão tecidual
Perda excessiva e bai-
xos níveis de albumina. 
 Redistribuição

Cromo Aumenta Redistribuição

Vitamina A Abaixa Age como proteína de 
fase aguda negativa

Vitamina B1 Abaixa Maior requerimento por 
aumento do metabolismo

Vitamina B2, 
B6 e B12

Pouco afetadas Cautela ao interpretar

Vitamina C Pouco afetada
Abaixa após lesões 
agudas

Provável redistribuição. 
Cautela ao interpretar

Vitamina D Pouco afetada Cautela ao interpretar

Vitamina E Pouco afetada Cautela ao interpretar

Adaptado de Blaauw et al.1.



Castro MG et al.

BRASPEN J 2021; 36 (1): 3-19

8

Outros autores defendem a interpretação de níveis plas-
máticos baixos de micronutrientes relacionada aos níveis 
de inflamação por PCR1,19,20. Inflamação leve corresponde 
a PCR <10 mg/ml, inflamação moderada corresponde a 
níveis de PCR entre 11 e 80 mg/ml e inflamação alta a níveis 
> 80 mg/ml. Quanto mais altos os níveis de PCR, maior a 
possibilidade de o nível sérico baixo do micronutriente ser 
uma adaptação à resposta inflamatória20.

Há autores sugerindo que os níveis baixos de micronu-
trientes sejam interpretados de acordo com a dosagem de 
albumina sérica21.

As recomendações nutricionais e de monitorização dos 
principais micronutrientes podem ser resumidas nos Quadros 
4 e 5.

Quadro 4 – Recomendação nutricional de vitaminas para pacientes em TN 
Parenteral – Adulto1,11,22.

Vitamina Quantida-
de diária

Considerações no 
 paciente crítico

Vitamina A (UI) 3300 Vitamina A diminui na fase 
aguda

Vitamina E (UI) 10 Vitamina E declina leve-
mente sem reflexos impor-
tantes. A suplementação 
destas vitaminas não é 
recomendada

Vitamina D (UI) 200 Vitamina D é frequentemen-
te baixa no paciente crítico, 
porém atualmente não se 
justifica administração ro-
tineira

Ácido Ascórbico (mg) 100 -200 A vitamina C pode ser be-
néfica para o estresse oxi-
dativo, principalmente nos 
estágios iniciais

B9 (Ácido Fólico) (mcg) 400-600 A tiamina tem sido indica-
da no choque séptico, na 
síndrome de realimentação 
e em pacientes dialíticos. 
Dose de 300 mg IV diárias 
em pacientes de risco, nas 
primeiras 48h de admissão 
na UTI, podem ser utiliza-
das e 100 mg para outros 
pacientes.
Vitamina B6 é requerido em 
pacientes com insuficiência 
renal aguda, na dose 100 
mg IV, por 3-5 dias

B3 (Niacina) (mg) 40

B2 (Riboflavina) (mg) 3,6

B1 (Tiamina) (mg) 3,0-6,0

B6 (Piridoxina) (mg) 4,0

B12 (Cianocobalamina) 
(mcg)

5,0

B5 (Ácido Pantotênico) 
(mg)

15

B7 (Biotina) (mcg) 60

Vitamina K (mcg) 150 Avaliar individualmente

Adaptado de Blaauw et al.1, Vanek et al.11 e Osland et al.22.

Quadro 5 – Recomendação nutricional de elementos-traço em TN  Parenteral 
– Adulto1,11,22.

Elementos-traço Quantidade 
diária

Considerações no  paciente 
crítico

Zinco 2,5 a 5 mg A redistribuição do zinco 
resulta em um aumento do 
acúmulo de zinco no fígado, 
onde atua como cofator para 
a proteína de fase aguda. O 
zinco é reconhecido como um 
oligoelemento vulnerável em 
pacientes criticamente doen-
tes e deve ser monitorado e 
reposto se houver suspeita ou 
alto risco de desenvolver uma 
deficiência

Selênio 20 a 100 mcg A suplementação de selênio foi 
estudada na sepse e choque 
séptico com achados mistos, 
e a suplementação supra fi-
siológica em altas doses não 
é atualmente recomendada 
em pacientes criticamente 
enfermos. Balanços de selênio 
negativos foram demonstrados 
em pacientes dialíticos

Ferro Não adi-
cionado de 
rotina como 
monoterapia

Apesar da anemia por defici-
ência de ferro ser comumente 
observada durante a doença 
crítica, ela é multifatorial e 
pode representar uma mudan-
ça adaptativa benéfica durante 
a doença crítica.
Atualmente, não há recomen-
dações para controlar a defici-
ência de ferro com ferro como 
monoterapia

Cromo 10 a 15 mcg Não é indicada reposição em 
pacientes críticos rotineira-
menteManganês 60 a 100 mcg

Adaptado de Blaauw et al.1, Vanek et al.11 e Osland et al.22.

3.2 Grande Queimado
Grandes queimados (>20% da superfície de área corporal) 

necessitam de suplementação extra de micronutrientes.

Grandes queimados são caracterizados por estresse 
oxidativo, estado hipermetabólico prolongado e imunossu-
pressão. Micronutrientes têm sido utilizados para mitigar os 
efeitos dessa resposta inflamatória e do estresse oxidativo, 
podendo contribuir para melhora da imunidade e cicatrização 
de feridas23. Níveis de micronutrientes estão frequentemente 
reduzidos por perdas exsudativas pela pele, baixa ingestão, 
hemodiluição por fluidos de ressuscitação, redistribuição 
sérica para tecidos e redução de proteínas carreadoras. Não 
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há diretrizes claras de como acessá-los e se baixos valores 
indicam necessariamente deficiência23. 

Vitaminas C, E, A, B1 e ácido fólico tem o potencial de 
melhorar cicatrização de feridas. Adicionalmente, B1 pode 
reduzir os níveis de lactato e piruvato. Vitamina C tem sido 
estudada ainda na redução de permeabilidade vascular na 
ressuscitação de queimados24,25. Deficiência de vitamina D 
está associada a maior incidência de infecções e maior tempo 
de internação e seu papel na redução da perda de massa 
óssea e função muscular ainda não está completamente defi-
nido24,25. Cobre, zinco e selênio atuam como antioxidantes 
e estão frequentemente reduzidos. Cobre e zinco ainda tem 
papel importante na cicatrização e competem entre si na 
absorção intestinal23. A reposição desses elementos-traço 
foi geralmente estudada em conjunto, por via endovenosa 
e se apresentou segura1,23. Agregação de resultados de dois 
estudos randomizados com reposição endovenosa de cobre 
(2,5-3,1 mg), selênio (315-380 mcg) e zinco (26,2-31,4 mg) 
resultou em redução de pneumonia nosocomial26. Revisão 
sistemática apontou benefícios da reposição de vitaminas A, 
C, E, cobre, zinco e selênio27.

Em queimados acima de 20% da superfície corporal, 
micronutrientes presentes em fórmulas enterais ou adicio-
nados à nutrição parenteral, usualmente, não atendem às 
necessidades1,28. A European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism (ESPEN) recomenda suplementação extra 
de acordo com a área de superfície queimada: 20-40% (7-8 
dias), 40-60% (14 dias), >60% (30 dias)28. 

Existem recomendações de experts, mas não há consenso 
sobre dose de reposição23,25. 

Quadro 6 – Doses recomendadas de micronutrientes nos queimados graves em comparação aos requerimentos habituais.

Vitamina A (UI) Vitamina A (UI) Vitamina C (UI) Vitamina D (UI) Cu (mg) Se (mcg) Zn (mg)

Saudáveis 75–90 75–90 600 0,9 40–60 8–11

Queimados 10.000 1000 600 4,0 300–500 25–40

Adaptado de Rodriguez et al.29.

Nesta população, a oferta endovenosa de micronu-
trientes é importante, mesmo que o paciente não esteja 
recebendo nutrição parenteral. Em queimados com menos 
de 20% de superfície corpórea queimada, as doses habi-
tuais de reposição endovenosa de micronutrientes são 
adequadas, mas naqueles com área queimada superior a 
20, doses adicionais são necessárias. A vitamina C parece 
ser importante em doses supranormais, na fase inicial de 
ressuscitação volêmica, ou seja, nas primeiras 48 horas. 
Reduz a perda de fluidos, por melhorar a permeabilidade 
vascular através da estabilização da membrana endotelial. 
Na fase de resolução das feridas da queimadura, outros 
micronutrientes assumem posição de relevância, como 
cobre, selênio e zinco, por sua ação na cicatrização de 
feridas e imunidade. Esta repleção deve ser feita nas 3 
primeiras semanas de queimadura. Mais tardiamente, a 
vitamina D precisa ser reposta em doses supranormais, 
porque sua deficiência é muito frequente pelo dano à pele e 
baixa exposição à luz solar. É aconselhável a monitorização 
dos níveis plasmáticos de micronutrientes. O Quadro 6 traz 
as doses recomendadas de micronutrientes nos queimados 
graves em comparação aos requerimentos habituais.

3.3 Paciente Cirúrgico
Alterações nas concentrações de micronutrientes são 

comuns em algumas cirurgias do trato gastrointestinal (TGI), 
visto que cada micronutriente é absorvido em um determi-
nado segmento (Figura 2). Assim, é importante identificar 
tanto a anatomia preservada quanto os segmentos resse-
cados, para estimar os déficits de absorção (Quadro 7).  

Figura 2 - Locais de absorção dos micronutrientes. Adaptado de Blaaw et al.1
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Quadro 7 – Potenciais deficiências de micronutrientes após ressecções 
cirúrgicas de diferentes segmentos do intestino.

Área ressecada TGI Micronutrientes

Ressecção Gástrica Vitamina D, vitamina K, ferro, 
vitamina B12

Bypass Gástrico Vitamina K, cobre

Ressecção Vesícula biliar Vitaminas A, D, E e K

Bypass Jejunal-ileal Vitaminas A, D, E, K e cálcio

Whipple (duodenopancreatectomia) Vitaminas A, D, E, K, B12 e ferro

Duodeno e jejuno proximal Zinco e cobre

Íleo Terminal Vitamina B12

Síndrome do intestino curto Vitamina B2, A, E, K (se 
colon ressecado), ácido fólico, 
cromo, zinco e ferro devido às 
perdas

Adaptado de Blaaw et al.1.

Outro fator que pode contribuir para estas alterações é 
a resposta endócrino metabólica ao trauma, onde ocorre 
uma redistribuição dos micronutrientes sob a influência de 
citocinas pró-inflamatórias16.

A presença de complicações, gravidade no pós-opera-
tório e intolerância à dieta podem levar à administração insu-
ficiente da terapia nutricional (TN), colocando o paciente sob 
risco, principalmente os desnutridos6. Várias consequências 
foram associadas às deficiências de micronutrientes, como 
a má cicatrização, fraqueza muscular, resposta imunológica 
inadequada e disfunção orgânica.

Algumas complicações cirúrgicas, como fístulas gastroin-
testinais, vômitos e diarreia, podem aumentar a perda destes 
micronutrientes, principalmente selênio e zinco6,22,30. Devido 
a sua importante função antioxidante, recomenda-se dosar 
o nível de selênio nos pacientes submetidos à ressecção 
do intestino delgado, portadores de doenças inflamatórias 
ou outros distúrbios intestinais, antes de iniciar a nutrição 
parenteral total (NPT) e repetir a cada três meses31. A 
reposição de zinco, quando necessária, deverá ser feita na 
dose de 12 mg endovenoso (EV) por litro perdido pelo trato 
gastrointestinal (TGI), em pacientes com fístula, estoma e 
diarreia32.

A cirurgia bariátrica pode acarretar deficiências nutri-
cionais importantes devido à ingestão alimentar reduzida, 
bem como alterações na qualidade da dieta e na absorção 
de nutrientes. A deficiência de micronutrientes depende do 
procedimento realizado, sendo mais frequente nos procedi-
mentos que resultam em má absorção, levando a deficiência 
de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), hidrossolúveis (espe-
cialmente, B1, B6 e B12), e oligoelementos (ferro, cobre 
e zinco). Recomenda-se dosar tais micronutrientes antes 

e depois dos procedimentos, iniciando a reposição, pelo 
menos, um mês antes e mantendo por toda vida33,34.

Na gastroplastia com derivação em Y de Roux e na 
derivação biliopancreático, há um desvio do duodeno e das 
porções do intestino delgado, que são locais de absorção 
de vários nutrientes, como o ferro. 

Cirurgias disabsortivas alteram o metabolismo da 
vitamina D e, como consequência, causam prejuízo na 
absorção do cálcio. A deficiência de cálcio pode ser 
consequência, também, da restrição alimentar e do desvio 
do duodeno e parte do jejuno proximal, que são locais de 
sua absorção.

A deficiência de vitaminas lipossolúveis também pode 
ocorrer, principalmente na derivação biliopancreático, pois os 
alimentos ficam menos tempo expostos às secreções biliares 
para a digestão dos lipídeos.

Em geral, uma reposição adequada de micronutrientes 
é essencial para o paciente cirúrgico e para aqueles em 
NPT de longa duração, uma vez que minimizam o risco 
de complicações pós-operatórias. A escolha da via para 
administração vai depender da viabilidade do TGI35. O 
paciente é considerado em estado de deficiência, se os 
valores séricos de micronutrientes estiverem 20% abaixo 
do valor de referência.

O paciente cirúrgico pode apresentar distorções no status 
de micronutrientes por diversos motivos, como ressecções 
intestinais, desvio de trânsito intestinal, fístulas, intestinais, 
biliares, pancreáticas, quilosas, alta drenagem de secreção 
gástrica ou por drenos. O próprio trauma cirúrgico aumenta 
as necessidades de micronutrientes.

A cirurgia bariátrica, principalmente por meio de 
técnicas que desviem o trânsito intestinal ou reduzam a 
área de absorção, cursam com distorções do status de 
micronutrientes, que geralmente é aparente já no primeiro 
mês de pós-operatório. A monitorização, antes da cirurgia 
e ao longo do acompanhamento pós-operatório, é 
fundamental. O paciente submetido a cirurgia bariátrica 
prévia é sempre um paciente de risco para deficiências 
de micronutrientes. 

As perdas de secreção do trato gastrointestinal, incluindo 
diarreia, levam à espoliação de zinco. Geralmente perde-se 
10 a 12 mg por litro de secreção perdida. Recomenda-se a 
monitorização dos níveis plasmáticos de zinco a cada duas 
semanas1.

A produção de vitamina K pelas bactérias da flora colô-
nica é afetada tanto pela ressecção do colón como pela 
antibioticoterapia usada no pós-operatório, em função das 
distorções da flora colônica. Atentar para o fato de que 
muitos preparados multivitamínicos não contêm vitamina K. 
As doses necessárias são de 250 a 400 mcg por semana36.
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3.4 Nutrição Parenteral Domiciliar
Micronutrientes devem ser prescritos individualmente, nos 

pacientes sob nutrição parenteral domiciliar (NP domiciliar); 
equipe treinada em NP Domiciliar deve monitorar a repo-
sição, visto que, em muitos casos, essa é a única fonte de 
micronutrientes em longo prazo.  

Pacientes em NP domiciliar são considerados de especial 
risco para deficiência de micronutrientes, já que, muitas vezes, 
tem na NP sua única fonte de oferta e reposição. De forma 
geral, é recomendado que os pacientes recebam ofertas 
diárias de micronutrientes na NP domiciliar.

Em NP domiciliares, em pacientes estáveis, a monitori-
zação de micronutrientes deve ser feita na linha de base e a 
cada 6-12 meses, definidas individualmente1. Essa frequência 
pode variar de acordo com a prescrição realizada, neces-
sidade de suplementação, perdas maiores e mudanças de 
situações clínicas. 

Pacientes em uso prolongado de NP domiciliar apre-
sentam especial risco de doença óssea, mesmo quando 
recebem vitamina D intravenosa e VO. Estudo canadense 
retrospectivo de 186 pacientes em NP domiciliar, com média 
de idade de 53,8 anos, demonstrou que 75,8% não atingiam 
níveis séricos suficientes de vitamina D e 64,5% apresentavam 
densitometria óssea alterada37. Dessa forma, densitometria 
óssea deve fazer parte do rastreamento anual dos pacientes 
em NP domiciliar, para otimizar reconhecimento precoce de 
osteoporose e osteopenia.

Outro micronutriente que merece atenção em NP domi-
ciliar de longo prazo é o ferro. Deficiências de ferro são 
comuns, principalmente, em pacientes com VO ineficiente 
ou síndromes disabsortivas. Anemia ferropriva é a compli-
cação mais comum associada ao uso de NP domiciliar, 
presente em 31-54% dos adultos e pode aparecer preco-
cemente após somente 2-3 meses de NP domiciliar38. O 
rastreio e o tratamento fazem-se fundamentais para esse 
grupo de pacientes.

A presença de equipe multidisciplinar treinada em TNP 
domiciliar é fundamental para controle da NP e da prescrição 
dos micronutrientes, principalmente, em situações de falência 
intestinal, fístulas, necessidade de cicatrização de feridas, 
colestase ou insuficiência renal39. Nesses casos, o tratamento 
das deficiências relacionadas aos micronutrientes se torna 
parte fundamental do tratamento relacionado à NP domiciliar.

4. Como Devemos Ofertar os Micronutrientes?

A prescrição de micronutrientes nas doses recomendadas 
é atribuição especificamente médica. A prescrição médica 
de uma solução de NP deve, necessariamente, ser acompa-
nhada da prescrição de micronutrientes diários.

A reposição de um micronutriente específico deve ser feita, 
nas doses recomendadas, quando há o diagnóstico claro, 
clínico e ou laboratorial da deficiência do referido nutriente. 
Como as vitaminas e elementos-traço agem dentro de uma 
rede complexa e interativa, onde as quantidades de um afeta 
a ação do outro, a complementação de micronutrientes, sem 
uma deficiência específica diagnosticada, deve contemplar 
todas as vitaminas e elementos-traço disponíveis nas doses 
diárias recomendadas40. 

Nas situações de pacientes recebendo dieta oral ou 
enteral, onde a complementação endovenosa de micro-
nutrientes se faça necessária, essa deve ser feita através de 
uma solução onde vitaminas e elementos-traço são diluídos 
em soro glicosado 5% ou fisiológico 0,9%, em volume de 
150 a 500 ml para ser infundido em 1 hora no máximo, a 
fim de se minimizar as perdas de vitaminas pela oxidação 
e efeito da luz.

A infusão pode ser feita por veia periférica ou central. A 
administração periférica pode causar desconforto local na 
veia correspondente, exigindo tempo maior de infusão. A 
administração em bolus não é recomendada.

Em pacientes recebendo NP, algumas considerações 
devem ser feitas. É imperativa a complementação diária 
de todas as vitaminas e elementos-traço disponíveis. As 
soluções de NP prontas para uso não contêm vitaminas 
ou elementos-traço e a legislação brasileira não permite a 
adição das mesmas à solução de NP, a não ser que essa 
adição seja feita em condições absolutamente ideais, em 
ambiente controlado, o que geralmente é impossível em 
hospitais que usam esse tipo de NP. Portanto, nessas situa-
ções, os micronutrientes também devem ser administrados 
à parte, como mencionado acima.

Nas soluções de NP manipuladas, é possível a adição 
de micronutrientes à solução, uma vez que isso será feito 
em ambiente perfeitamente controlado. No entanto, 
algumas vitaminas podem sofrer deterioração ou por 
oxidação ou por efeito da luz, ao longo do período de 
infusão da NP. Proteger a bolsa com capas que impeçam 
a ação direta da luz, assim como o uso de bolsas que 
minimizem a entrada de oxigênio, são medidas que mini-
mizam essa deterioração.

Em se tratando de soluções de NP manipuladas, é 
importante o conhecimento da compatibilidade química 
dos micronutrientes de acordo com a dose necessária e em 
relação aos outros compostos da solução.  

A contaminação da solução de NP por elementos-traço 
é um fato real. Embora as indústrias farmacêuticas devam 
expressar claramente, nos rótulos de seus produtos, as quan-
tidades de micronutrientes presentes na solução, o fato acaba 
não sendo levado em consideração na prática clínica diária1.
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5. Como Devemos Repor Micronutrientes na Nutri-
ção Parenteral a Longo Prazo?

Pacientes submetidos a TNP a longo prazo por mais de 
4 meses, o que inclui o grupo de indivíduos que recebem 
cronicamente NP domiciliar, exclusiva ou suplementar, podem 
desenvolver distorções dos níveis de micronutrientes que 
precisam ser detectadas. Devemos ter uma avaliação basal 
dos níveis plasmáticos de micronutrientes, antes do início 
da NP e a cada 6 meses a um ano, para detectar possíveis 
deficiências ou excessos.

O estudo de Btaiche et al.41, em uma amostra de 26 
pacientes sob regime de NP a longo prazo, recebendo NP 
exclusiva pelo menos em 75% dos dias, avalia os níveis 
plasmáticos de elementos-traço e demonstra que os níveis 
de manganês estão acima da faixa de normalidade em mais 
de 90% dos pacientes.

Importante lembrar que, em situações de insufici-
ência hepática, a simples complementação com as 
doses diárias recomendadas pode elevar os níveis de 
manganês sérico que, por sua vez, pode precipitar no 
sistema nervoso central, causando alterações neuroló-
gicas. A monitorização dos níveis de manganês sérico é 
aconselhável nessas situações, assim como cautela na 
sua complementação.

6. Dose Recomendada para Suplementação dos 
Principais Micronutrientes e Formas Existentes no 
Mercado 

O Quadro 8 apresenta a comparação das Diretrizes para 
a administração das necessidades diárias dos micronutrientes 
e o Quadro 9 demonstra a comparação dos produtos para 
administração intravenosa das necessidades diárias de 
micronutrientes.

7. Como e Quando os Micronutrientes Séricos 
Devem ser Avaliados e Monitorados?

A avaliação dos micronutrientes é recomendada para 
populações de alto risco de deficiência ou toxicidade. Este 
grupo de pacientes inclui aqueles com condições associadas 
ao aumento da utilização ou perdas excessivas de micro-
nutrientes. O monitoramento do status de micronutrientes 
é recomendado após reposição e quando um paciente está 
em NP de longa duração. A frequência de monitoramento 
e os parâmetros a serem usados será baseado no julga-
mento clínico.

Os níveis séricos de micronutrientes não requerem 
monitoramento de rotina em pacientes recebendo NP de 

curto prazo, desde que haja a administração simultânea 
de multivitamínicos e oligoelementos endovenosos, e que 
atendam aos requisitos diários de micronutrientes6,16.

Já em casos de administração de NP de longo prazo ou 
outras condições clínicas, a decisão de avaliar o status de 
micronutrientes com medidas bioquímicas (soro, plasma ou 
atividade enzimática) pode ser considerada em uma série de 
situações clínicas6,16. Estas incluem um alto grau de suspeita 
clínica existe devido a:

•	 fatores	de	estilo	de	vida	preexistentes	(negligenciamento	
da saúde, abuso de álcool e outras substâncias);

•	 condições	 clínicas	 que	 podem	 aumentar	 perdas	 ou	
necessidades de micronutrientes (desnutrição, anatomia 
alterada do tubo digestivo, doença crítica, trauma, 
queimaduras)17;

•	 uso	de	medicamentos	(terapias	anticonvulsivantes,	antir-
retrovirais, NP de longa duração);

•	 condições	clínicas	que	podem	predispor	à	retenção	de	
micronutrientes ou seus metabólitos (disfunção renal ou 
hepática, colestase, etc.)42;

•	 fatores	predisponentes	regionais	ou	culturais	conhecidos	
(vulnerabilidade endêmica regional, como deficiência de 
ferro, selênio, iodo e vitamina D).

A decisão de monitorar o status de micronutrientes por 
testes bioquímicos pode ser considerada em:

•	 situações	 clínicas	 que	 representam	 acompanhamento	
após terapias de reposição de micronutrientes16;

•	 vigilância	de	rotina	de	pacientes	recebendo	NP	domiciliar	
de longo prazo16,22,37;

•	 casos	 de	 disfunções	 renais	 e/ou	 hepáticas	 devido	 ao	
perigo de toxicidade e isso requer monitoramento. A 
função renal deve ser sempre considerada quando vita-
minas e oligoelementos são suplementados43;

•	 em	caso	de	terapia	renal	substitutiva	prolongada	(>	2	
semanas)16,22, o monitoramento mensal de vitaminas 
hidrossolúveis deve ser considerado44.

Na NP de longo prazo, o conceito gira em torno do 
monitoramento do estado nutricional e da identificação de 
estados de deficiência ou toxicidade em desenvolvimento, 
considerados pelo menos em parte (e, portanto, melho-
rados pela modificação) da composição da formulação da 
NP. Nesses casos, o conhecimento da PCR com relação à 
interpretação dos micronutrientes é essencial para evitar a 
modificação inadvertida do fornecimento de longo prazo 
sem a devida causa, e que pode expor, desnecessariamente, 
o paciente a danos (ou seja, reduzindo ou aumentando 
os níveis artificialmente elevados ou reduzidos por uma 
resposta inflamatória). Portanto, para doenças crônicas, a 
correção de uma suspeita de deficiência de micronutrientes 
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•	 condições	que	 favoreçam	a	perda	excessiva	de	micro-
nutrientes, como em queimados graves, trauma grave, 
diarreia importante, fístulas e drenos;

•	 condições	 que	 aumentem	a	 necessidade	 de	micronu-
trientes, como a doença crítica;

•	 condições	que	favoreçam	a	retenção	de	micronutrientes,	
como insuficiência hepática, renal e colestase;

•	 antes	da	cirurgia	bariátrica.

Quadro 8 – Comparação das Diretrizes para Administração das Necessidades Diárias de Micronutrientes.

Consenso ASPEN 
201211

Consenso AUSPEN 2016 para 
Vitaminas16; Consenso ASPEN 
2014 para elementos-traço22

Consenso ESPEN 
2016 para Falência 
Intestinal Crônica39

Recomendações 
BRASPEN

Vitamina A - retinol 3300 IU (990 μg RE) 3500 IU (1050 μg RE) Sem recomendação 3300–3500 IU
(990–1050 μg RE)

Vitamina D - colecalciferol 200 IU (5 μg) 200 IU (5 μg) Sem recomendação 200 IU (5 μg)

Vitamina E - alfa tocopherol 10 mg 10 mg Sem recomendação 10 mg

Vitamina K - fitomenadiona 150 μg Sem recomendação; reco-
mendada avaliação individual

Sem recomendação Avaliar caso a caso

Vitamina B1 - tiamina 6 mg 3 mg Sem recomendação 3–6 mg

Vitamina B2 - riboflavina 3,6 mg 4–5 mg Sem recomendação 3,6–5 mg

Vitamina B3 - niacina 40 mg 40–47 mg Sem recomendação 40–47 mg

Vitamina B5 - ácido pantotênico 15 mg 16–17 mg Sem recomendação 15–17 mg

Vitamina B6 - piridoxina 6 mg 3 mg Sem recomendação 3–6 mg

Vitamina B12 - cobalamina 5 μg 5–6 μg Sem recomendação 5–6 μg

Vitamina B9 - ácido fólico 600 μg 400 μg Sem recomendação 400–600 μg

Vitamina C - ácido ascórbico 200 mg 110–150 mg Sem recomendação 110–200 mg

Biotina 60 μg 60 μg Sem recomendação 60 μg

Nicotinamida (PP) __ __ __ __

Zinco (Zn) 39–76 μmol 
(2,5–5 mg)

50–100 μmol 
(3,2–6,5 mg)

38–61 μmol 
(2,5–4 mg)

39–100 μmol 
(2,5–6,5 mg)

Cobre (Cu) 4,7–7,8 μmol 
(300–500 μg)

5–8 μmol 
(317–508 μg)

4,7–9,6 μmol 
(0,3–0,5 mg)

4,7–9,6 μmol 
(300–610 μg)

Selênio (Se) 0,75–1,25 μmol 
(60–100 μg)

0,75–1,25 μmol 
(60–100 μg)

0,2–0,8 μmol 
(16–63 μg)

0,25–1,25 μmol 
(20–100 μg)

Manganês (Mn) 1 μmol (55 μg) 1 μmol (55 μg) 1,1–1,8 μmol 
(60–100 μg)

1–1,8 μmol
(55–100 μg)

Ferro (Fe) Sem recomendação 
rotineira nos EUA

20 μmol (1,1 mg) Possivelmente não 
necessário

17,9 mmol (1 mg) 1–1,2 
mg quando há indicação

Cromo (Cr) 0,2–0,3 μmol  
(10–15 μg)

0,2–0,3 μmol (10–15 μg) possi-
velmente desnecessário

Sem recomendação 0,2–0,3 μmol  
(10–15 μg)

Molibdênio (Mo) Sem recomendação 
rotineira nos EUA

0,2 μmol (19 μg) provavelmen-
te desnecessário

Sem recomendação Sem recomendação

Iodo (I) Sem recomendação 
rotineira nos EUA

1 μmol (126 μg) 0,5–1,2 μmol 
(70–150 μg)

0,5–1,2 μmol (70–150 μg) 
quando há indicação

Adaptado de Vanek et all.11, Osland et al.16, Osland et al.22 e Pironi et al.39.

na presença de infecção deve ser adiada até que a infla-
mação seja resolvida. O status de micronutrientes precisa 
ser repetido e, se ainda estiver deficiente, a reposição é 
recomendada para restaurar as concentrações. 

Os níveis séricos de um ou mais micronutrientes devem 
ser checados em algumas situações:

•	 fatores	pré-existentes	para	deficiência	de	micronutrientes,	
como alcoolismo crônico, abuso de drogas ilícitas e 
desnutrição;
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Quadro 9 – Comparação dos produtos para administração intravenosa das necessidades diárias de micronutrientes.

Hyplex B®

vitaminas do com-
plexo B

Solução Injetável 
para uso adulto, IV 

ou IM

(Ampolas de 2 mL, 
Hypofarma®)

Frutovitam®

Uso adulto e 
pediátrico

(Ampola de  
10 mL,  

Cristália®)

Cerne 12®

Uso pediátrico 
acima de 11 anos 

e adulto

(pó liofilizado para 
reconstituição, 

até 5 mL, Baxter®)

Olig-Trat® 
Pediátrico

Uso pediátrico

(ampolas de  
4 mL;  

Citopharma®)

Doses por 
ampola

Olig-Trat® 
Adulto

Uso adulto

(ampolas de  
2 mL;  

Citopharma®)

Doses por 
ampola

Addaven®

Uso adulto e 
pediátrico aci-
ma de 15 kg

(ampolas de 10 
mL,  

Fresenius®)

Vitamina A - 
Retinol

100 mg 3500 UI (106% 
RDI)

Vitamina D - 
colecalciferol

0,02 mg 50 mg

Vitamina E - 
alfa tocopherol

50 mg 10,20 mg (11,2 
UI) de

DL-alfa tocoferol
(5,6 % RDI)

Vitamina K - 
fitomenadiona

• Kanakion® MM Pediátrico 2 mg/0,2 mL e Kanakion® MM 10 mg/mL (mesma concentração de 10 
mg/1mL). Na bula do Kanakion® MM 2 mg/0,2 mL (fitomenadiona) pediátrico, há possibilidades das 
vias intramuscular, intravenosa ou oral. No entanto, o Kanakion® MM 10 mg/1 mL há recomendação 
do fabricante, apenas, para a via intravenosa.
• Kavit ® Solução injetável IM 10 mg/mL para uso adulto e pediátrico. Segundo a bula, “É absoluta-
mente contraindicada a administração da fitomenadiona pela via intravenosa devido à possibilidade 
de ocorrer choque anafilático.
• Vita K Sol. injetável SC, IM ou IV (segundo a bula, neste caso bolus lento < 1 mg por minuto, podendo 
diluir em cloreto de sódio 0,9% para injeção, dextrose 5% para injeção ou dextrose 5% e cloreto de 
sódio para injeção).
• Vikatron 10 mg/mL uso IM adulto e pediátrico. Segundo a bula, “Não usar por via intravenosa devido 
à possibilidade de ocorrência de choque anafilático”.
• Hyvit 10 mg/mL para uso IM e SC, adulto e pediátrico

Vitamina B1 
- tiamina ou 
carboxilase

4 mg 5,80 mg, equiva-
lente a 3,51 de 

tiamina (117% RDI)

• Citoneurin® 1.000 e 5.000 Solução injetável IM para uso adulto. Cada ampola I (1 ml) contém 100 mg/mL cloridrato de tiami-
na e 100 mg/mL de cloridrato de piridoxina. Cada ampola II (1 mL) contém 1000 ou 5000 mcg de cianocobalamina. Excipien-
tes: água para injeção, ácido cítrico, fosfato de sódio dibásico diidratado e hidróxido de sódio.
• Acesyl ® 100 mg/mL de cloridrato de tiamina para uso adulto IV ou IM. Excipientes: edetato dissódico di-hidratado e água 
para injetáveis

Vitamina B2 - 
riboflavina

1 mg 6,8 mg 5,67 mg de Fosfato 
sódico de ribofla-
vina equivalente a 
4,14 mg de vitami-
na B2 (115% RDI)

Vitamina B3 - 
niacina

100 46

Vitamina B5 - 
ácido pantotê-
nico

dexpantenol (pro-vit. 
B5) 3 mg

25 mg 16,15 mg de dex-
pantenol equivalen-

te a 17,25 mg de 
ácido pantotênico 

(115% RDI)
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Continuação Quadro 9 – Comparação dos produtos para administração intravenosa das necessidades diárias de micronutrientes.

Vitamina B12 - 
cobalamina

6,00 μg (120% RDI)

• Amicored ® solução injetável com 500 mcg/mL ou 2500 mcg/mLpara uso IM adulto
Vitamina B9 - 
ácido fólico

414 μg de ácido 
fólico equivalente a 
0,414 mg vitamina 
B9 (69 – 103,5% 

RDI)
Vitamina C - 
ácido ascór-
bico

500 mg 125 mg (62,5 - 
125% RDI)

• Vitamina C (Farmace®) solução injetável para uso IV adulto ou pediátrico. Cada 1 mL da solução de vitamina C contém ácido 
ascórbico 100 mg/mL
• Cevita® (Teuto®) solução para uso injetável intramuscular adulto e pediátrico 100 mg/mL
• Vitariston C® (Blau Farmacêutica S.A.) Solução Injetável 100 e 200 mg/mL para administração IM ou IV, adulto e pediátrico

Biotina - Vita-
mina H

69 μg (115% RDI)

Nicotinamida 
(Vitamina PP)

20 mg 46 mg (115% RDI)

Zinco (Zn) Sulfato de zinco 
heptaidratado 

8,80 mg (= 2,0 mg 
de zinco / amp)

Sulfato de zinco 
heptaidratado 

22,00 mg (= 5,0 mg 
de zinco em 2 mL)

Cloreto de zinco 
1050 micrograma, 
equivalente a 7,7 

micromol (= 500 mi-
crograma de zinco) 

por mL

• Passível de formulação magistral

Cobre (Cu) Sulf. cúprico pen-
taidratado 1,60 

mg (=0,24 mg de 
cobre elementar /

amp)

Sulf. cúprico pen-
taidratado 6,30 mg 
(=1,6 mg de cobre 

elementar em 2 
mL)

Cloreto cúprico 
dihidratado 102,3 

mcg, equivalente a 
0,60 micromol ou 38 
de cobre elementar 

por mL
Selênio (Se) Selenito de sódio 

17,29 mcg, equiva-
lente a Se 0,10 mi-

cromol (= 7.9 micro-
grama Se4+) / mL

• Selenoz® 60 mg/mL, ampolas de 1 mL. Excipientes (cloreto de sódio, fenol, água para injetáveis) para infusão IV adulto e 
pediátrico. Cada ampola contém ácido selenioso 98 mcg (equivalente a 60 mcg de selênio)
• Passível de formulação magistral

Manganês (Mn) (1,60 mg de sul-
fato de manganês 

monoidratado, 
equivalente a 0,4 

mg /amp)

(2,46 mg de sul-
fato de manganês 

monoidratado, 
equivalente a 0,8 

mg /amp)

Dicloreto de manga-
nês tetrahidratado 
19,79 micrograma, 
equivalente a Mn 
0,10 micromol 5,5 
micrograma / mL

Ferro (Fe) Cloreto férrico 
hexahidratado 540 

micrograma, equiva-
lente a 2.0 micromol 

(110 mcg) por mL
• Ferinject® - carboximaltose férrica 50 mg/mL, solução injetável intravenosa para uso adulto de 50 mg de ferro III/mL. Cada 
ampola de 10 mL contém 1800 mg de carboximaltose férrica (equivalente a 500 mg de ferro III)
• Noripurum EV - sacarato de hidróxido férrico para solução injetável endovenosa 20 mg/ml (100 mg/5 ml) para uso adulto e 
pediátrico. Cada ampola (5 ml) contém 100 mg de ferro III na forma de sacarato de hidróxido férrico. Excipientes: água para 
injetáveis e hidróxido de sódio
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Continuação Quadro 9 – Comparação dos produtos para administração intravenosa das necessidades diárias de micronutrientes.

Cromo (Cr) 20,5 mcg de 
cloreto crômico 

hexaidratado = 4 
mcg / amp.

102,50 mcg de 
cloreto crômico 

hexaidratado = 20 
mcg / amp.

cloreto crômico 
hexahidratado 5,330 
micrograma equiva-
lente a 0,020 micro-
mol ou 1,0 mcg de 

cromo

Molibdênio 
(Mo)

molibdato de sódio 
dihidratado 4,850 

micrograma, equiva-
lente a  0,020 mcmol 
ou 1,9 mcg de moli-

bdênio (Mo6+)

Iodo (I) iodeto de potássio 
16,60 mcg equiva-
lente a 0,10 mcmol 
ou 13 mcg de iodo

Excipientes e 
outras informa-
ções

excipientes 
(cloreto de só-
dio, fenol, água 
para injetáveis)

q.s.p  1 mL

glicina, ácido gli-
cólico, lecitina de 
soja, hidróxido de 
sódio (q.s. pH 5,9), 

ácido clorídrico 
(q.s.p H 5,9)

Água para injetá-
veis, 2 mL

Água para injetá-
veis, 2 mL

Contém fluoreto de 
sódio 210 microgra-
ma equivalente a 5,0 
micromol ou 95 mcg 

de flúor

xilitol, ácido clorídri-
co e água para inje-
táveis. Osmolalidade 

aproximada 3100 
mOsmol/kg de água
pH: 2,5. Contém só-
dio na dose de 120 
micrograma (=5,2 
mcmol) e potássio 

na dose de 3,9 mcg 
(0,1 mcmol)

Adaptado de Fresenius Kabi3.

Os níveis séricos de um ou mais micronutrientes devem 
ser monitorados em algumas situações:

•	 controle	após	terapia	de	reposição,	em	caso	de	deficiên-
cias específicas;

•	 em	situações	de	uso	crônico	de	NP,	hospitalar	ou	domici-
liar. Recomenda-se monitoração semestral ou anual dos 
níveis de micronutrientes, ou sempre que o bom senso 
determine, ou seja, quando há suspeita de possível defi-
ciência ou excesso;

•	 em	 situações	 de	 insuficiências	 orgânicas,	 como	 renal	
e hepática, onde pode haver acúmulo inadvertido de 
micronutrientes, causando toxicidade;

•	 em	situações	de	terapia	de	substituição	renal	(TSR),	onde	
há espoliação crônica de micronutrientes. Recomenda-se 
monitoração mensal. A deficiência pode estar já explícita 
a partir de 2 semanas de TSR. Nos casos agudos de TSR, 
especialmente contínua, recomenda-se monitorar os 
micronutrientes, principalmente vitamina B6, B1, cobre, 

zinco e selênio, após a segunda semana de TSR e a cada 
2 semanas;

•	 em	acompanhamento	 ambulatorial	 pós-operatório	 de	
cirurgia bariátrica. 

O Quadro 10 apresenta sugestão de monitorização 
dos micronutrientes em pacientes graves no uso de terapia 
nutricional parenteral e sua periodicidade.

8. Existem Riscos Associados à Oferta de Micronu-
trientes Intravenosos nas Doses de Rotina da NP?

Em pacientes com necessidade do uso de NP prolon-
gada, deve-se ter atenção especial a alguns micronutrientes, 
especialmente ferro, manganês e cobre. A administração 
prolongada, mesmo em doses baixas, pode trazer efeitos 
colaterais e deve ser analisada com cautela.

O manganês é um micronutriente fundamental para 
reações enzimáticas envolvendo reações enzimáticas 
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associadas a sistema imune, tecidos ósseos e conjuntivos, 
além de sistema neurológico. Porém, quando em níveis 
elevados, pode causar intoxicação, cursando com deposição 
em gânglios da base e síndrome parkinsoniana. Cerca de 
90% do manganês são excretados na bile, por isso deve-se ter 
cautela da sua suplementação em pacientes com insuficiência 
hepática ou colestase. Um pequeno estudo com pacientes em 
uso de NP prolongada demonstrou que uma dose de 55 mcg 
diário é segura e que a deposição de manganês nos gânglios 
da base é dose dependente1,45,46. Além do manganês, o cobre 
também necessita de monitorização periódica em pacientes 
com NP prolongada e insuficiência hepática ou colestase. 
Os sintomas mais frequentes de intoxicação por cobre são 
distúrbios neurológicos, insuficiência renal e cirrose1,45. O 
ferro é um nutriente indispensável a todas as células, tendo 
funções vitais, como transporte de oxigênio nas hemácias, 
proliferação celular e síntese de DNA. O equilíbrio dos esto-
ques de ferro decorre da absorção intestinal, em duodeno e 
jejuno, principalmente. A maioria das ampolas de micronu-
trientes do mercado não contém ferro em sua composição. 
Deve-se avaliar a necessidade de reposição de ferro em 
pacientes com uso de NP prolongada rotineiramente. É 
importante salientar que, nesses pacientes, o turnover de 
ferro, na ausência de sangramentos ou anemia, é quase 
nulo, e o excesso de ferro pode causar hemocromatose, 
complicações infecciosas e aumento do estresse oxidativo 
celular. Portanto, é prudente suplementar ferro apenas em 
situações de deficiência comprovada45,47,48. 

Além destes, pacientes com insuficiência renal em uso 
de suplementação de micronutrientes na NP têm risco maior 
de intoxicação por vitamina A, devido à redução da sua 
excreção. No caso de NP prolongada, tanto níveis excessivos 
quanto deficiência de vitamina A, podem ser observados, 
sugerindo-se a monitorização laboratorial periódica, semes-
tral ou pelo menos anual1.  

Nas doses diárias recomendadas, o risco de toxicidade 
ou efeitos colaterais é muito pequeno, salvo em pacientes 
com insuficiências orgânicas, onde pode haver retenção 
indesejada do micronutriente. O maior risco é não se atentar 
às necessidades dos pacientes em receberem, pelo menos, 
as quantidades recomendadas diárias.

No entanto, devemos nos preocupar nas situações de 
início de NP ou enteral, em pacientes muito desnutridos, 
com deficiências prévias de eletrólitos e micronutrientes 
ou em jejum por um tempo prolongado, pois eles podem 
desenvolver a síndrome de realimentação (SR).

A SR pode ser definida como um distúrbio metabólico, 
que ocorre durante a reintrodução da alimentação após 
um período prolongado de má nutrição ou de jejum e 
se caracteriza por distúrbios eletrolíticos, principalmente 
relacionados ao nível de íons, como fósforo (P), potássio 
(K) e magnésio (Mg). No jejum prolongado, há redução de 
energia nas bombas de membrana celular, fazendo com 
que íons intracelulares, como P, K e Mg saiam da célula. 
Da mesma forma, há uma redução da insulina plasmática. 
A realimentação melhora a performance das bombas de 
membrana, assim como aumenta a secreção de insulina, 
principalmente com a oferta de carboidratos, como é o 
caso da glicose hipertônica na NP. Isso faz com que P, K e 
Mg entrem novamente para o interior das células, podendo 
haver uma drástica redução em seus níveis plasmáticos, 
muitas vezes mortal. Vários fatores de risco para o desen-
volvimento da SR já foram identificados na literatura. Dentre 
eles encontramos: anorexia; distúrbios de saúde mental; 
estado de inanição por períodos de jejum prolongado, 
como: em protestos, processos de migração e estado de 
fome; uso abusivo de álcool (alcoolismo/etilismo) ou drogas 
ilícitas; síndrome de má absorção, cirurgia bariátrica, 
ressecção intestinal e doenças oncológicas. Dentro das 
unidades de terapia intensiva, qualquer paciente deve ser 
considerado de risco para a SR49,50. A introdução de glicose 
nas situações onde há deficiência de tiamina (vitamina B1) 
leva a importantes alterações neurológicas conhecidas 
como síndrome de Wernicke Korsakoff, por vezes irreversí-
veis. Portanto, a administração de tiamina quando do início 
de TN em populações de risco para SR é mandatória. A dose 
recomendada é de 300 mg endovenosos para depleção de 
tiamina antes de se iniciar a TN e uma manutenção de 100 
mg diários51. As vitaminas do complexo B, vitamina K e o 
sulfato de Mg podem se associar a reações de hipersensibi-
lidade, principalmente quando dados por via endovenosa. 
O veículo usado para vitaminas lipossolúveis também pode 
desencadear reação de hipersensibilidade. Nesses casos, 
devemos tentar identificar o causador da reação de alergia 
e administrar vitaminas isoladas, ou quando isso não é 
possível, tentar a administração por via enteral quando 
esta for disponível1. 

Quadro 10 – Sugestão de monitorização dos micronutrientes em pacientes 
graves no uso de terapia nutricional parenteral e sua periodicidade.

Parâmetros Frequência dos controles

Momento do 
início da NP

Diário Semanal Quinzenal

Zinco, Cobre X X

Ferro, Ferritina X

Folato, B12 X X

Selênio X,
Pacientes 
de risco, 

como sepse

X, Depen-
dendo do 
resultado 

basal
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9. Quem é Responsável pela Prescrição de Micro-
nutrientes Intravenosos?

Somente profissionais médicos podem fazer a prescrição 
de micronutrientes para administração intravenosa de 
micronutrientes52. 

No entanto, é importante que, todos os membros da 
EMTN tenham conhecimento adequado sobre as funções e 
as necessidades de micronutrientes em pacientes recebendo 
TNP para evitar situações de deficiência e excesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Micronutrientes são componentes de prescrição diária, 
altamente relevantes em terapêutica nutricional parenteral. 
O estado dos micronutrientes deve ser avaliado de rotina, 
em todos os pacientes com indicação de TNP.

O presente documento tem a intenção de contribuir para 
o uso racional de micronutrientes, como parte integrante 
diária do fornecimento seguro e responsável, em NP.
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Introdução: Transtornos alimentares são comuns no ambiente universitário e a compulsão 
alimentar periódica está associada ao sexo feminino, presença de excesso de peso e obesidade, 
sendo mais comum em estudantes dos cursos da área da Saúde e em pessoas que valorizam 
muito o corpo físico. O presente estudo objetivou avaliar a frequência de compulsão alimentar 
em universitários de uma cidade de médio porte do Rio Grande do Sul. Método: Estudo trans-
versal e descritivo com universitários, adultos, de ambos os sexos, regularmente matriculados 
nos cursos de Nutrição e Letras/Português da Universidade Federal de Pelotas. Os participantes 
foram pesados e responderam a um questionário autoaplicado sobre condições socioeconômicas, 
hábitos alimentares e de vida, bem como um questionário contendo a Escala de Compulsão 
Alimentar Periódica. Os dados coletados foram analisados no Software Microsoft Excel® e as 
análises estatísticas foram realizadas por meio do pacote estatístico Stata® 14.0, com significância 
de 5% (p<0,05). Resultados: A maioria da amostra é do sexo feminino (81,7%), com média de 
idade de 25,4 anos e com estado nutricional classificado como eutrofia (65,2%). Em relação aos 
hábitos alimentares, não houve adequação quanto ao consumo de feijão, leite, frutas e legumes. 
O transtorno da compulsão alimentar foi identificado em 9,6% dos estudantes, sendo mais preva-
lente no curso de Letras/Português (14,7%), e 52,2% dos alunos relataram perceber episódios 
de compulsão alimentar. Conclusão: A amostra estudada apresenta comportamento alimentar 
inadequado e expressiva percepção de compulsão alimentar. Sugere-se que a Universidade 
implemente a utilização de questionários para avaliar a presença de transtornos alimentares em 
seus universitários, possibilitando a investigação constante e a consolidação de um serviço de 
atendimento psicológico e nutricional de suporte aos alunos que necessitarem. 

ABSTRACT
Introduction: Eating disorders are common in the university environment and binge eating is 
associated with females, the presence of overweight and obesity, it is more common in students of 
Health field courses and in people who highly value the physical body. The present study aimed to 
evaluate the frequency of binge eating in university students in a medium-sized city in Rio Grande 
do Sul. Methods: Cross-sectional and descriptive study with university students, adults, of both 
sexes, regularly enrolled in Nutrition and Literature courses / Portuguese Federal University of 
Pelotas. Participants were weighed and answered a self-administered questionnaire on socioe-
conomic conditions, eating and living habits, as well as a questionnaire containing the Periodic 
Eating Compulsion Scale. The data collected were analyzed using Microsoft Excel® Software and 
statistical analyzes were performed using the Stata® 14.0 statistical package, with a 5% significance 
level (p <0.05). Results: The majority of the sample is female (81.7%), with a mean age of 25.4 
years and with nutritional status classified as eutrophic (65.2%). As for eating habits, there was no 
adequacy regarding the consumption of beans, milk, fruits and vegetables. Binge eating disorder 
was identified in 9.6% of students, being more prevalent in the Language / Portuguese course 
(14.7%) and 52.2% of students reported perceiving episodes of binge eating. Conclusion: The 
sample studied shows inappropriate eating behavior and a significant perception of binge eating. 
It is suggested that the University implement the use of questionnaires to assess the presence of 
eating disorders in its students, enabling constant research and enabling the consolidation of a 
psychological and nutritional support service to students who need it. 
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INTRODUÇÃO

A ocorrência de casos de transtornos alimentares é 
crescente, suas causas são múltiplas e merecem atenção, 
dentre esses se destaca o transtorno de compulsão alimentar 
periódico (TCAP), caracterizado pelo consumo exagerado de 
alimentos em um curto período de tempo. Esses distúrbios são 
acompanhados da perda de controle sobre o seu compor-
tamento alimentar, porém, sem apresentar comportamentos 
compensatórios, como vômitos, uso de laxantes ou exercício 
físico demasiado1. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde2 (OMS), a prevalência de compulsão alimentar na 
população geral, identificada por meio de entrevista clínica, 
era de 1,4%, em 2013.

O TCAP é comumente encontrado no público universi-
tário, principalmente em estudantes dos cursos da área da 
Saúde, os quais apresentam maior valorização da aparência 
física e uma relação conturbada com o alimento e o corpo. 
Esse fato pode estar associado a fatores como mudanças na 
rotina, pressão psicológica e falta de tempo para organizar 
a rotina alimentar3. Estudantes do sexo feminino são mais 
vulneráveis ao TCAP, pois sofrem maiores pressões sociais e 
acabam idealizando um padrão estético que as leva a desen-
volver mais recorrentemente esse transtorno do que homens4.

O TCAP e o estado nutricional têm uma estreita relação. 
Apesar de não ser considerado um critério diagnóstico para 
TCAP, a obesidade é uma condição frequentemente obser-
vada no quadro clínico da doença, por consequência de 
hábitos alimentares inadequados, dificuldades de adesão ao 
tratamento nutricional e sedentarismo5. Além disso, pessoas 
com este transtorno não aderem a métodos compensató-
rios, para inibir o ganho de peso decorrente do episódio de 
compulsão2. Estudos apontam que indivíduos obesos têm 
demonstrado maior suscetibilidade ao aparecimento deste 
transtorno, foram constatadas prevalências de TCAP entre 
16% e 51,6% em pacientes que procuravam tratamento para 
emagrecer, cabe ressaltar que esses pacientes são menos 
responsivos a tratamentos para redução de peso6.

Concomitantemente à obesidade, estes indivíduos apre-
sentam elevados níveis de psicopatologias associadas ao 
diagnóstico de TCAP, como sintomas depressivos, transtornos 
de imagem corporal, vulnerabilidade ao estresse e baixa 
autoestima7. O estresse presente no contexto social destas 
pessoas tem sido evidenciado como um fator que pode 
desencadear aumento na ocorrência de compulsões alimen-
tares. A explicação biológica para isso seria que, durante 
situações estressantes, o cortisol é liberado, estimulando a 
ingestão de alimentos e o aumento do peso7.

O comportamento alimentar de pessoas com transtornos 
alimentares é caracterizado, no período compulsivo, pela 
maior ingestão de alimentos hipercalóricos não saudá-
veis consumidos na forma de lanches e sobremesas. Esse 

consumo tem sido associado a alterações metabólicas e 
doenças crônicas não transmissíveis1. A modificação gradual 
do hábito alimentar é extremamente relevante no tratamento 
do TCAP, a partir de informações sobre nutrição e estratégias 
para controle de estímulos, visa favorecer uma alimentação 
saudável, diminuindo o consumo de alimentos de baixa 
qualidade nutricional e melhorando o estado de saúde de 
modo geral1. Diante do exposto, o presente estudo objetivou 
avaliar a frequência de compulsão alimentar em universitários 
de uma cidade de médio porte do Rio Grande do Sul.

MÉTODO

Estudo transversal descritivo realizado com universitários, 
adultos, de ambos os sexos, regularmente matriculados 
nos cursos de Nutrição e Letras/Português da Universidade 
Federal de Pelotas. Para a amostragem priorizou-se um curso 
da área da Saúde e para efeito de comparação foi escolhido 
outro de área distinta. Conforme apurado, havia 611 alunos 
matriculados no segundo período de 2019 nos cursos que 
compuseram essa amostra. Participaram do estudo 230 
alunos, sendo 68 alunos do curso de Letras e 162 do curso 
de Nutrição. Foram contabilizadas 9 recusas e as perdas 
foram expressivas devido à ausência de alunos em sala de 
aula nos dias de coleta. Além disso, vários estudantes não 
foram encontrados, pois estavam realizando estágio fora do 
campus universitário.

A coleta de dados se deu no período de setembro a 
outubro de 2019. Foram excluídos do estudo os participantes 
que não concordaram em assinar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Junto às Unidades Acadêmicas, foram obtidas as listas 
com nome e semestre dos alunos que mantinham vínculo 
acadêmico no segundo período de 2019. Pesquisadores 
treinados se dirigiram às salas de aulas, em diferentes dias, 
convidando os alunos a participarem da pesquisa. Após o 
consentimento e a confirmação dos critérios de inclusão, 
os participantes foram pesados e responderam a um ques-
tionário autoaplicado sobre condições socioeconômicas, 
hábitos alimentares e de vida, bem como um questionário 
contendo a Escala de Compulsão Alimentar Periódica 
(ECAP)8, onde foi acrescentada uma questão a respeito da 
percepção do participante sobre a ocorrência de episódios 
de compulsão.

A medida antropométrica de peso foi aferida utilizando-se 
uma balança da marca Filizola®, com capacidade de 200 kg 
e sensibilidade de 100g. A medida de altura foi referida pelo 
participante. O estado nutricional foi avaliado utilizando o 
índice de massa corporal (IMC), onde é feita a razão entre 
o peso em quilogramas e a altura em metros ao quadrado 
(kg/m2), cujo critério diagnóstico estabelecido para popu-
lação adulta9 seria baixo peso para IMC menor que 18,5 
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kg/m2, eutrofia para IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2, sobrepeso 
para IMC de 25 a 29,9 kg/m2, obesidade grau I para IMC 
de 30 a 34,9 kg/m2, obesidade grau II para IMC de 35 a 
39,9 kg/m2 e obesidade grau III para IMC maior que 40 
kg/m2. O nível socioeconômico foi determinado através do 
questionário socioeconômico da Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa10.

O consumo alimentar foi avaliado utilizando-se o Formu-
lário de Marcadores de Consumo Alimentar do Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), que é uma 
ferramenta capaz de determinar hábitos alimentares, a partir 
da apuração da frequência de ingestão de determinados 
grupos alimentares11. Para avaliar a qualidade da alimen-
tação foram utilizados os parâmetros do Guia Alimentar para 
a População Brasileira12.

Para determinar a prevalência de compulsão alimentar 
foi aplicada a ECAP8. Esta escala consiste em um questio-
nário autoaplicável que, a partir do escore total, avalia a 
gravidade da compulsão alimentar em indivíduos obesos, 
em 3 medidas: sem compulsão, com compulsão moderada, 
com compulsão grave. Após responderem à pesquisa, os 
participantes receberam um folder informativo com dicas 
de alimentação baseado no Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira12. Os dados coletados foram analisados 
no software Microsoft Excel® e as análises estatísticas foram 
realizadas com auxílio do pacote estatístico Stata® 14.0. Para 
avaliação de diferenças significativas nas variáveis contínuas, 
foram utilizados os seguintes testes: teste T, ANOVA e Mann-
Whitney; e para as variáveis categóricas foi utilizado o teste 
exato de Fisher, com significância de 5% (p<0,05). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Pelotas, sob parecer de número 
3.517.191.

RESULTADOS

A maior parte da amostra foi composta por mulheres 
(81,7%), a média de idade dos participantes foi de 25,4 
anos, sendo a variação de idade entre 18 e 59 anos. O peso 
variou entre 42 e 127,5 kg, sendo o peso médio de 66,49 
kg. Já o IMC variou entre 18,5 kg/m2 e 44,6 kg/m2. Quanto 
ao estado nutricional, a maioria (65,2%) dos participantes 
estava eutrófica, 26,5% apresentavam sobrepeso e 8,3%, 
obesidade. A maioria dos entrevistados era da cor branca 
(74,4%), solteira (83,9%) e pertencente à classe econômica 
D/E (58,3%) (Tabela 1).

Analisando os hábitos alimentares, percebeu-se que 
os universitários apresentaram consumo de carnes 7 dias 
por semana (65,7%), biscoitos doces, no máximo, um dia 
por semana (26,1%). Dentre os participantes da pesquisa, 
36,1%, 39,1%, 35,7% e 62,2% relataram nunca consumir 
frituras, embutidos, biscoitos salgados e refrigerantes, 

respectivamente, demonstrando adequação no consumo 
dos referidos alimentos. No entanto, observou-se que a 
ingestão de feijão, leite, frutas e legumes apresentava 
inadequação, pois somente 29,6%, 28,7%, 42,6% e 
25,2%, respectivamente, referiram o consumo diários destes 
alimentos (Tabela 2).

O TCAP foi identificado em 9,6% (n=22) do número total 
dos estudantes, sendo mais prevalente no curso de Letras/
Português (14,7%), enquanto que na Nutrição foi de 7,4%. 
Apesar do baixo índice de TCAP encontrado, 52,2% dos 
alunos relataram perceber episódios de compulsão alimentar, 
sendo essa percepção observada em 54,4% e 51,2% nos 
cursos de Letras/Português e Nutrição, respectivamente 
(Tabela 3). 

Ao correlacionar a percepção de episódios de compulsão 
alimentar e sexo, notou-se que o transtorno é mais prevalente 
em mulheres (55,3%), apresentando significância estatística 
(p=0,03). Quando correlacionada a percepção de episódios 
de compulsão com estado nutricional, observou-se a preva-
lência em indivíduos com sobrepeso (p=0,00), demonstrando 
associação entre as variáveis. Ainda, não houve associação 
entre curso e compulsão alimentar (p=0,09) (Tabela 3). 
Quanto à alimentação, o consumo de salada crua (p=0,02), 
legumes (p=0,03) e biscoitos salgados (p=0,01) esteve 
associado a apresentar algum grau de compulsão alimentar. 
Já os demais alimentos não apresentaram correlação com 
o transtorno (Tabela 4).

Tabela 1 – Perfil socioeconômico, demográfico e estado nutricional dos 
universitários de uma Universidade Federal do Sul do Brasil (n=230).

Variáveis N %

Sexo
   Feminino 188 81,74
   Masculino 42 18,26
Estado nutricional
   Eutrofia 150 65,22
   Sobrepeso 61 26,52
   Obesidade 19 8,26
Cor da pele
   Branca 171 74,35
   Negra 32 13,91
   Parda 27 11,74
Estado civil
   Solteiro 193 83,91
   Casado 34 14,78
   Divorciado 3 1,30
ABEP
   Classe A 11 4,79

   Classe B 32 13,91
   Classe C 53 23,04
   Classe D/E 134 58,26
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Tabela 2 – Frequência semanal do consumo alimentar de universitários de uma Universidade Federal do Sul do Brasil (n=230).

Alimento Nunca 
n (%)

1 dia
n (%)

2 dia
n (%)

 3 dia
n (%)

4 dia
n (%)

5 dia
n (%)

6 dia
n (%)

7 dia
n (%)

Legumes     n (%) 1 dia 19 (8,3) 30 (13,1) 23 (10,0) 36 (15,6) 23 (10,0) 58 (25,2)
Frutas n (%) 2 dias 20 (8,7) 22 (9,6) 20 (8,7) 19 (8,3) 27 (11,7) 98 (42,6)
Feijão n (%) 3 dias 12 (5,2) 27 (11,8) 23 (10,0) 52 (22,6) 26 (11,3) 68 (29,6)
Leite n (%) 4 dias 23 (10,0) 29 (12,6) 20 (8,7) 15 (6,5) 14 (6,1) 66 (28,7)
Frituras n (%) 5 dias 41 (17,8) 16 (7,0) 9 (3,9) 4 (1,7) 5 (2,2) 1 (0,4)
Embutidos n (%) 6 dias 44 (19,1) 18 (7,8) 11 (4,8) 11 (4,8) 5 (2,2) 6 (2,6)
Biscoitos salgados n (%) 7 dias 31 (13,5) 18 (7,8) 15 (6,5) 11 (4,8) 6 (2,6) 9 (3,9)
Biscoitos doces n (%) 60 (26,1) 45 (19,6) 33 (14,3) 15 (6,5) 10 (4,4) 4 (1,7) 13 (5,7)
Refrigerantes 143 (62,2) 26 (11,3) 27 (11,8) 13 (5,7) 4 (1,7) 7 (3,0) 4 (1,7) 6 (2,6)
Carnes 14 (6,1) 3 (1,3) 4 (1,7) 7 (3,0) 19 (8,3) 14 (6,1) 18 (7,8) 151 (65,7)

Tabela 3 – Compulsão alimentar de acordo com sexo, curso e estado nutricional dos universitários de uma Universidade Federal do Sul do
Brasil (n=230).

Variável Sim Não Valor-p

N % N %

Percepção de episódios de compulsão alimentar
   Feminino 104 55,32 84 44,68
   Masculino 16 38,10 26 61,90 0,03
Compulsão alimentar moderada
   Letras/Português 9 52,94 59 27,88
   Nutrição 8 47,06 154 72,12 0,09
Compulsão alimentar grave
   Letras/Português 1 20,00 67 27,88
   Nutrição 4 80,00 158 72,12 0,09
Estado Nutricional
   Eutrofia 4 2,67 146 97,33
   Sobrepeso 15 24,60 46 75,40 0,00
   Obesidade 3 15,79 16 84,21

Tabela 4 – Percepção de episódios de compulsão alimentar e correlação entre consumo e compulsão alimentar dos universitários de uma Universidade  
Federal do Sul do Brasil (n=22).

Variável Sim Não Valor-p

N % N %

Compulsão alimentar em algum grau 
   Perceber episódios compulsivos 21 17,5 1 0,91 __

   Consumir salada crua 6 7,89 4 5,26 0,02
   Consumir legumes 2 40,00 5 6,41 0,03
   Consumir biscoitos salgados 3 3,70 7 8,64 0,01
   Consumir carnes 17 11,48 __ __ 0,41
   Consumir refrigerantes 1 0,73 11 8,02 0,51
   Consumir biscoitos doces 3 5,35 4 7,14 0,09
   Consumir embutidos __ __ 5 5,49 0,83
   Consumir frituras __ __ 4 5,00 0,97
   Consumir leite 4 3,77 6 5,66 0,36
   Consumir feijão 5 6,75 2 2,70 0,61
   Consumir frutas 8 7,54 2 1,88 0,47
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DISCUSSÃO

A amostra foi composta predominantemente por pessoas 
do sexo feminino (81,7%), resultado que se assemelha 
a outros estudos, como o de Lipson e Sonneville13, que 
identificaram que as mulheres apresentaram de chance de 
desenvolver transtornos alimentares 17% maior em relação 
aos homens. Outro estudo encontrou uma taxa significativa-
mente maior entre as mulheres (40%) do que entre os homens 
(28,1%) para o desenvolvimento de transtornos alimentares14. 
Essa realidade é justificada pela maior influência que a mídia 
e a Sociedade exercem sobre as mulheres no que diz respeito 
a um padrão estético corporal considerado ideal, em que a 
magreza é vista como saúde15.

Apesar da maioria dos estudantes apresentar estado 
nutricional de eutrofia, uma grande porcentagem de univer-
sitários estava com excesso de peso (34,8%). Guimarães4, 
em estudo realizado com estudantes do sexo feminino, 
encontrou proporções semelhantes, corroborando com os 
achados do presente estudo. Muito se discute a relação 
entre estado nutricional e o desenvolvimento da compulsão 
alimentar. Acredita-se que, apresentar excesso de peso esteja 
diretamente relacionado a ter o transtorno16.

Com relação à cor da pele e estado civil, a maioria da 
amostra foi composta por pessoas de cor branca (74,4%) e 
solteiras (83,9%). Moreira et al.17, em estudo do tipo caso-
controle, realizado com estudantes universitários, de ambos 
os sexos, encontraram resultados semelhantes, onde 22,9% 
no grupo caso e 64,1% no grupo controle eram da cor 
branca e 80,3% no grupo caso e 78,7% no grupo controle 
eram solteiros.

Quanto ao nível econômico, grande parte pertencia 
às classes econômicas D/E (58,3%). Resultado semelhante 
foi encontrado no estudo conduzido por Silva et al.18, com 
276 universitários de ambos os sexos, de uma universidade 
pública de Pernambuco e regularmente matriculados nos 
cursos da área da Saúde, onde a maioria dos participantes 
pertencia à classe D.

No que tange aos hábitos alimentares, os achados 
da presente pesquisa em relação ao consumo de carnes, 
frituras, embutidos, biscoitos salgados e doces e refrigerantes 
são semelhantes aos observados no estudo de Mendes et 
al.19, onde 78,1% dos estudantes consumiam carnes e ovos 
regularmente. Domingues et al.20 notaram, em seu estudo, 
que a maioria dos universitários (57,9%) nunca consumia 
salgadinhos e 56,1% apresentavam consumo de frituras 
apenas 1 ou 3 vezes ao mês. Por outro lado, em uma pesquisa 
que avaliou práticas alimentares em universitários cotistas e 
não cotistas, foi observado que era recorrente o consumo 
diário de bebidas açucaradas (46,2%), guloseimas (24,9%) 
e biscoitos e/ou salgadinhos “de pacote” (17,9%) entre os 
participantes21.

Já quanto ao consumo de feijão, leite, frutas e legumes, 
a maioria dos participantes deste estudo apresentou inade-
quação. Resultado divergente ao encontrado por Mendes 
et al.19, já que a maior parte dos estudantes entrevistados 
em sua pesquisa (74,2%) consumia leguminosas quatro ou 
mais vezes por semana, estando dentro dos padrões reco-
mendados para essa classe alimentar. Em contrapartida, 
Domingues et al.20 encontraram um percentual de consumo 
muito baixo de frutas (16,5%) e de hortaliças (18,9%) em 
seu estudo. 

Em relação aos industrializados, grande parte dos estu-
dantes consumia alimentos deste grupo alimentar. Mesmo 
que este consumo não seja diário entre a maioria, ainda é um 
fator de risco para a saúde. Considerando as consequências 
do consumo desses alimentos para a saúde dos indivíduos, 
o Guia Alimentar para a População Brasileira12 recomenda 
que o consumo de açúcares e gorduras não ultrapasse uma 
porção diária, correspondente a 110 kcal/dia. Também 
deve-se levar em consideração que o consumo exagerado 
de industrializados e refrigerantes acarreta diversos malefícios 
à saúde e constitui fator de risco para doenças crônicas não 
transmissíveis.

No presente estudo, o TCAP foi mais prevalente no 
curso de Letras/Português. Em concordância, o estudo de 
Guimarães4, que objetivou investigar comportamentos 
sugestivos de transtornos alimentares em universitárias dos 
cursos da área da Saúde e Educação, identificou que 9,1% 
das estudantes do curso de Saúde apresentaram compulsão 
alimentar, enquanto a prevalência no grupo de estudantes 
da Educação foi de 10,8%. 

Sobre a percepção de episódios compulsivos, 55,3% 
das mulheres relataram perceber os episódios, enquanto 
38,1% dos homens fizeram a mesma afirmação, sendo esta 
diferença estatisticamente significativa. No estudo de Locatelli 
et al.22, 46,7% da amostra, composta por mulheres, rela-
taram perceber episódios compulsivos, o que se assemelha 
aos achados do presente estudo. Este resultado pode estar 
relacionado ao fato de mulheres serem consideradas mais 
propensas ao desenvolvimento do transtorno. Ao analisar a 
presença de compulsão em algum grau e curso, percebeu-se 
que os estudantes do curso de Letras/Português apresentavam 
uma maior prevalência de TCAP (14,7%) em relação ao curso 
de Nutrição (7,4%), porém não houve associação entre as 
variáveis. Divergindo de outros estudos, como o de Locattelli 
et al.22, onde estudantes da área da Saúde apresentaram 
prevalência de 50% de TCAP, enquanto, em estudantes da 
área de Humanas e Exatas, a prevalência foi de 16,7% e 
33,3%, respectivamente. Este resultado pode ter sofrido 
influência devido ao número de alunos do curso de Letras 
ter sido bem inferior, além disto, pode ter ocorrido um viés 
de seleção, já que a amostra foi não probabilística.
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Com relação à classificação do estado nutricional e à 
percepção de episódios de compulsão, supõem-se que sejam 
mais prevalentes em pessoas com sobrepeso e obesidade. 
Siqueira et al.23, ao avaliarem a relação entre episódios de 
compulsão alimentar e autopercepção do peso corporal, 
encontraram uma prevalência de episódios de compulsão 
alimentar entre indivíduos com sobrepeso (15,6%), corro-
borando com o presente estudo. Este dado pode estar rela-
cionado ao sofrimento psicológico devido à depreciação de 
sua imagem física e preocupação excessiva com o peso, e 
esta condição emocional, muitas vezes, leva os indivíduos 
a um estilo de vida não saudável, com práticas alimentares 
inadequadas, consumo compulsivo de alimentos com alta 
densidade energética, ricos em gorduras e carboidratos 
simples, favorecendo o excesso de peso2.

Quanto à associação encontrada entre percepção de 
episódios de compulsão alimentar e apresentar algum 
grau de compulsão alimentar, a maioria dos indivíduos 
com TCAP tem um longo histórico de repetidas tentativas 
de fazer dietas e sentirem-se desesperados com sua difi-
culdade para controlar a ingestão de alimentos. Logo, 
apresentavam episódios de compulsão alimentar frequen-
temente e, entre as pessoas que declararam apresentar 
episódios de compulsão alimentar, aproximadamente 20% 
já possuíam TCAP24.

Ao avaliar a presença de compulsão alimentar e consumo 
de alimentos, percebeu-se que o transtorno esteve associado 
ao consumo de salada crua, legumes e biscoitos salgados. 
No estudo de Silva e Sousa25, participantes que apresentaram 
TCAP demonstraram consumo alimentar de lipídios e carboi-
dratos dentro do recomendado, porém com valor energético 
total maior que 2.000 kcal/dia. O maior consumo de salada 
crua e legumes pode estar relacionado com a crença de não 
afetarem tanto a saúde e o peso, mesmo se consumidos em 
grandes quantidades24.

A amostra não probabilística e pequena quantidade de 
respondentes constituem-se limitações neste estudo. Outro 
fator limitante refere-se à altura referida que pode ter influen-
ciado no diagnóstico nutricional dos participantes. Destaca-
se, ainda, como limitante a característica comportamental dos 
respondentes, que pode levá-los à omissão da frequência do 
consumo de alimentos considerados pobres nutricionalmente 
ou superestimação do consumo de alimentos considerados 
saudáveis. 

CONCLUSÃO

A amostra estudada apresentou comportamento alimentar 
inadequado e expressiva percepção de compulsão alimentar. 
Sugere-se que a Universidade programe a utilização de ques-
tionários para avaliar a presença de transtornos alimentares 
em seus universitários, possibilitando a investigação constante 

e a consolidação de um serviço de atendimento psicológico 
e nutricional de suporte aos alunos que necessitarem.
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RESUMO
Introdução: A terapia nutricional é essencial no cuidado ao paciente em risco nutricional e/ou 
desnutrido, uma vez que está associada à oferta adequada de nutrientes visando à recuperação 
do estado nutricional e à redução de complicações associadas à desnutrição. Diferenças entre 
volume prescrito e infundido, além de trazerem alterações no estado nutricional dos pacientes, 
também são associadas ao desperdício de recursos, como frascos e dietas enterais, e aumento 
dos custos. Esse estudo visa analisar aspectos relacionados ao desperdício de dietas enterais 
em hospital terciário. Método: Estudo retrospectivo realizado por meio da análise quantitativa 
de dados secundários coletados como rotina no setor de nutrição enteral, no período de agosto 
de 2018 a agosto de 2019. Resultados: Foram registrados 647 eventos de desperdício nas 
unidades de assistência a adultos e crianças. As dietas com maior percentual de dispensação 
para adultos foram as poliméricas de sistema aberto e, para crianças, as especializadas, sendo 
também as dietas com maior percentual de desperdício. Verificou-se relação significativa entre o 
volume dispensado e desperdiçado. O custo direto do desperdício trata-se de um valor inferior 
ao custo real, uma vez que o banco de dados sofreu alterações, passando a contabilizar custos 
com módulos e frascos que a princípio não eram contabilizados. O motivo mais prevalente do 
desperdício foi dieta zero, tanto em adultos quanto em crianças. Foi evidenciada associação 
significativa entre a falta de comunicação e o desperdício. Conclusões: Quanto maior o volume 
de dietas dispensado, maior foi o número de eventos de desperdício, a falta de comunicação foi 
identificada como determinante na ocorrência do mesmo. Faz-se necessária a continuidade de 
estudos relacionados ao desperdício, visando ao detalhamento de todas as variáveis e custos 
diretos e indiretos relacionados ao fato.

ABSTRACT
Introduction: Nutritional therapy is essential in the care of patients at nutritional risk or malnou-
rished, since it is associated with an adequate offer of benefits for recovery of nutritional status 
and reduction of complications associated with malnutrition. Differences between prescribed 
and infused volume, in addition to bringing changes in the nutritional status of patients, are 
also associated with the waste of resources such as bottles and enteral diets and increased costs. 
This study aims to analyze aspects related to the despair of enteral diets in a tertiary hospital. 
Methods: Retrospective study carried out through analysis quantitative analysis of secondary data 
collected as a routine in the enteral nutrition sector, from August 2018 to August 2019. Results: 
647 assistance events were registered in the adult assistance units and children. As diets with 
the highest percentage of dispensing for adults were open system polymeric and, for children, 
as specialized, and also as diets with a higher percentage of despair. There was a significant 
relationship between the volume dispensed and the amount wasted, showing the greater the 
volume of diets dispensed, the greater the number of despair events. The direct cost of waste is 
less than the real cost since the database has changed, starting to account for costs with modules 
and flasks that weren’t initially accounted for. The biggest reason for despair was zero diet for 
both adults and children. A significant association was evidenced between lack of communication 
and despair. Conclusions: The greatest the volume of diets dispensed the greater the number of 
wasteful events, the lack of communication was identified as a determinant in the occurrence of 
the same. It is necessary to continue studies related to waste in order to detail all variables and 
direct and indirect costs related to the fact. 
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INTRODUÇÃO

Terapia nutricional enteral (TNE) é a via de escolha 
quando o paciente se encontra com trato gastrointestinal 
funcionante, porém impossibilitado de receber alimentos 
por via oral1. A terapia nutricional é essencial no cuidado ao 
paciente em risco nutricional e/ou desnutrido, uma vez que 
está associada à oferta adequada de nutrientes, visando ao 
funcionamento do organismo, recuperação do estado nutri-
cional e redução de complicações associadas à desnutrição2.

A TNE atua na manutenção da integridade do tecido 
gastrointestinal e linfoide, impedindo o aumento da perme-
abilidade intestinal3. Estudos randomizados demonstraram 
associação entre o início da nutrição enteral precoce e menor 
ocorrência de complicações infecciosas, quando comparado 
ao início tardio4.

Embora sejam reconhecidos os benefícios da terapia 
nutricional, estudos demonstram que, na prática clínica, os 
pacientes não recebem a totalidade do volume prescrito e 
calculado conforme necessidades nutricionais e condições 
clínicas5. Diferenças entre prescrito e infundido, além de 
trazerem prejuízos relacionados às alterações no estado 
nutricional dos pacientes, também são associadas ao 
desperdício de recursos, como frascos e dietas enterais e, 
consequentemente, aumento dos custos. 

Considerando como desperdício as dietas que são 
enviadas às unidades mesmo após a suspensão, estudo aponta 
como causa as falhas relacionadas à suspensão inadequada 
das dietas. Dentre os principais fatores apontados, destaca-
se o número reduzido de profissionais de enfermagem frente 
à demanda da assistência, a falta de comunicação das 
intercorrências ao Serviço de Nutrição e Dietética, processo 
de conferência inadequado no recebimento das dietas nas 
unidades e instabilidade de pacientes graves6. 

Quando se pensa no gerenciamento dos Serviços de 
Nutrição e Dietética em unidades hospitalares, o controle 
do desperdício assume fundamental importância, tendo em 
vista a gestão dos custos relacionados a este fato e, ainda, 
considerando que a dietoterapia atua diretamente na recu-
peração do estado nutricional, melhora clínica do paciente, 
reduzindo o tempo de permanência hospitalar, fato que 
interfere também na redução dos custos7. 

A equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN) 
atuante no hospital terciário indica, orienta e supervisiona 
os registros da manipulação de dietas enterais, para efetivar 
ações de controle de qualidade e custos para a garantia de 
uma assistência eficiente e eficaz. Neste contexto, a investi-
gação sobre o desperdício de dietas enterais visa à identi-
ficação da ocorrência de desperdício e os motivos ligados 
a este, avaliando os custos do desperdício com materiais e 
dietas, e analisando os fatores causais modificáveis relacio-
nados à sua ocorrência. 

Entendendo a falta de comunicação entre os profissionais 
como um motivo de relevância determinante na ocorrência 
do desperdício, o objetivo do presente estudo é analisar os 
aspectos relacionados a este fato em um hospital terciário, 
identificando possíveis falhas, para que, posteriormente, 
sejam pensadas estratégias e ações educativas para controle 
do desperdício.

MÉTODO

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo a 
partir de dados secundários de abordagem quantitativa. Os 
dados relacionados ao desperdício de dietas enterais foram 
coletados pontualmente em recorte temporal retrospectivo, 
em banco de dados do setor de nutrição enteral do Hospital 
de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes – Fortaleza- 
Ceará, hospital de nível terciário especializado no tratamento 
de pneumopatias e cardiopatias.

A unidade de nutrição enteral é responsável pelas etapas 
de recebimento de insumos, armazenamento, manipulação 
de fórmulas conforme prescrição dietética, conservação 
e, por fim, dispensação das manipulações para todas as 
unidades de assistência para que sejam administradas ao 
paciente. 

Foram analisados todos os registros de dispensação e 
desperdício de dietas enterais ocorridos no referido hospital, 
no período de um ano a partir da criação do banco de 
dados, com início em agosto de 2018 e finalizando em 
agosto de 2019.

Considerou-se como critério de inclusão na amostra os 
dias com registros de dietas dispensadas e/ou desperdiçadas. 
Foram excluídos da amostra os dias com preenchimento 
incompleto com relação ao tipo de dieta e/ou volume de 
dietas dispensadas e/ou desperdiçadas. 

A coleta foi realizada com o auxílio de um instrumento 
construído pelos pesquisadores, contendo as seguintes variá-
veis: volume total de dieta dispensado no dia, volume de dieta 
desperdiçada no dia, tipo de dieta desperdiçada, custo do 
desperdício, unidade de internação em que ocorreu o desper-
dício, motivo do desperdício e se ocorreu a comunicação 
entre os setores, informando motivos da não administração 
ou suspensão da dieta enviada.

As dietas disponíveis no hospital para utilização em 
pacientes adultos foram categorizadas de acordo com 
características das fórmulas em: polimérica sistema aberto 
(A), polimérica sistema fechado (B) e oligomérica (C). As 
fórmulas disponíveis para a pediatria foram categorizadas 
de acordo com a classificação já utilizada no setor enteral, 
como: fórmulas de partida (0 a 6 meses), fórmula de segui-
mento (6 a 12 meses), fórmulas especializadas, leite desna-
tado. Foram consideradas como fórmulas especializadas 
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As dietas que apresentaram maior percentual de dispen-
sação para os adultos foram as poliméricas de sistema 
aberto (49,1%), seguidas das oligoméricas (26,2%) e, por 
fim, as poliméricas de sistema fechado (24,7%). No que se 
refere à pediatria, constatou-se que as dietas mais utilizadas 
nas unidades são as especializadas (56,1%), e as fórmulas 
de partida representam 30,5% das prescrições. O leite 
desnatado assume, na pediatria, um percentual de 7% das 
prescrições e, por fim, as fórmulas de seguimento (5,8%).

Dentre as dietas desperdiçadas, constatou-se que, entre 
os adultos, a dieta polimérica sistema aberto possuiu maior 
percentual de desperdício (95,4%), a polimérica sistema 
fechado representou 2,46% e a oligomérica, apenas 2,14% 
do desperdício. Na pediatria, o tipo de dieta com maior 
percentual de desperdício foram as especializadas (75,85%), 
as fórmulas de partida representaram 20,19%, as fórmulas 
de seguimento e o leite desnatado possuíram menor repre-
sentação dentre os tipos de fórmulas desperdiçados, sendo 
3,05% e 0,91%, respectivamente.

Quando realizadas as associações entre os fatores rela-
cionados ao desperdício, foi identificada relação significativa 
(p<0,001) entre o volume dispensado e desperdiçado, 
evidenciado que, quanto maior o volume de dietas dispen-
sado para uma unidade, maior será o volume e/ou número 
de eventos de desperdício proporcionalmente.

Ao longo do período analisado, foi identificada relação 
significativa (p<0,0001) entre o dia de observação e o 
número de eventos de desperdício ou volume desperdiçado, 
indicando que, nos primeiros dias analisados (início do 
banco de dados), foi registrado menor número de eventos 
e, ao longo dos dias de observação, aumentou o número 
de eventos e/ou volume desperdiçado.

A relação identificada acima levanta as hipóteses de que 
ocorreu o aumento do desperdício ao longo dos dias e/ou 
os treinamentos realizados como rotina no setor de nutrição 
enteral, para aperfeiçoamento dos registros no banco de 
dados recém-criado, possam ter melhorado o rastreio do 
indicador de desperdício.

O custo direto identificado do desperdício refere-se 
às fórmulas, módulos e frascos, somando o valor de R$ 
2.714,12. Esse valor poderia ter somado quantias maiores, 
uma vez que, por se tratar de um banco de dados novo, o 
mesmo sofreu alterações durante o período analisado, sendo 
implantadas modificações propostas pela coordenação 
técnica do setor, passando a ser incorporados os custos com 
módulos e frascos, que nos primeiros meses de criação do 
banco não eram contabilizados.

A Tabela 1 apresenta os motivos relacionados ao desper-
dício de dietas enterais entre adultos e crianças, sendo dieta 
zero o motivo mais prevalente, tanto em adultos (37,87%) 
quanto em crianças (40,68%). Foi evidenciada associação 
significativa (p<0,002) entre a falta de comunicação e a 

aquelas com modificações na composição e apresentação 
das proteínas ou densidade calórica, destinadas a crianças 
com necessidades nutricionais especiais.

No que se refere aos custos, foram identificados os 
registros realizados diariamente com o valor de cada dieta 
desperdiçada, frascos para dieta, módulos de carboidrato, 
proteína, triglicerídeo de cadeia média (TCM), probiótico, 
simbiótico, fibra alimentar, glutamina e suplementos espe-
cíficos que eram utilizados conforme a prescrição dietética. 

O preenchimento do banco de dados analisado foi reali-
zado por funcionárias do setor de nutrição enteral respon-
sáveis pela dispensação das dietas em todas as unidades 
de internação do referido hospital, o registro era feito no 
momento da entrega mediante a observação se a dieta do 
horário anterior havia sido administrada. 

Durante o período em que os dados foram analisados, 
ocorreu a mudança nos horários de dispensação das dietas 
que antes eram distribuídas fracionadas em 7 etapas, com 
intervalos de 3 em 3 horas, para todas as unidades, com 
exceção da unidade de pediatria, que eram enviadas 8 
etapas. Após as modificações nos horários, as unidades de 
terapia intensiva (UTIs) passaram a receber o volume de dieta 
prescrita dividido em 4 etapas, a cada 6 horas, enquanto as 
enfermarias e pediatria continuaram a receber as dietas com 
intervalos de 3 horas.

Todos os dados coletados foram organizados em planilhas 
no Excel 2016, com acesso restrito aos pesquisadores. No 
que diz respeito à análise dos dados, os resultados quantita-
tivos categóricos foram apresentados em forma de percen-
tuais e contagens e os numéricos, em forma de medidas de 
tendência central. Foram realizados testes de normalidade 
de Kolmogorov-Smirnov para as variáveis numéricas. Para 
variáveis categóricas, utilizou-se o teste de qui-quadrado, 
verificando-se associações. Foram considerados significativos 
valores de p inferiores a 0,05. Os dados obtidos na coleta 
foram tabulados e analisados com auxílio do software SPSS, 
v23, IBM, Inc.

A pesquisa foi planejada e elaborada de acordo com a 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que se 
refere aos aspectos éticos em pesquisas envolvendo seres 
humanos, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital de Messejana Doutor Carlos Alberto 
Studart Gomes, sob o parecer número 3.563.585, CAAE 
20150619.6.0000.5039.  

RESULTADOS

No período analisado, foi registrada a ocorrência de 470 
eventos de desperdício de dietas enterais nas enfermarias e 
UTIs destinadas a adultos e 177 nas unidades de pediatria, 
totalizando um quantitativo de 647 eventos de desperdício. 
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ocorrência do desperdício. Constatou-se, ainda, durante a 
coleta de dados, que as funcionárias do setor de nutrição 
enteral encontraram dificuldades nas unidades para identi-
ficar os motivos que justificavam o desperdício, desta forma, 
registravam no banco de dados que o motivo do desperdício 
não foi identificado. Além disso, a falta de comunicação 
interfere, também, nos dados fidedignos da ocorrência ou 
não de desperdício, podendo ter maior número de eventos 
do que o registrado em banco.

As Tabelas 2 e 3 apresentam a ocorrência do desper-
dício nas unidades de assistência aos pacientes adultos e 
pediátricos, respectivamente, evidenciando o motivo mais 
prevalente em cada unidade.

Quando analisado o desperdício nas unidades de enfer-
marias do adulto, observa-se que as unidades responsáveis 
pelo atendimento de pacientes da Pneumologia são as 
que apresentam proporcionalmente maior percentual de 
desperdício e a justificativa mais prevalente é ‘motivo não 
informado’, constituindo também as unidades de enfermaria 
com maior número de prescrições de dietas por via enteral. 
As UTIs apresentam maior percentual de desperdício quando 
comparadas às enfermarias, sendo a ‘dieta zero’ reportada 
como principal motivo.

A enfermaria pediátrica foi responsável por maior percen-
tual de desperdício (42,37%), sendo ‘motivo não informado’ 
a justificativa mais prevalente.

DISCUSSÃO
No presente estudo, as dietas com maior percentual de 

dispensação para adultos foram as dietas poliméricas de 
sistema aberto (49,1%), o que se assemelha ao achados de 
Hyeda & Costa8, que avaliaram os custos da terapia nutri-
cional conforme os tipos de composições e formulações de 
dieta, em dez hospitais terciários da rede privada de aten-
dimento geral. Nas 301 contas hospitalares analisadas por 
esses autores, houve predomínio da dieta polimérica (n=183) 
em relação à não polimérica (n=55), à mista (n=31) e à 
parenteral (n=61)8. 

Dentre os eventos de desperdício nas unidades de assis-
tência aos adultos, as dietas poliméricas de sistema aberto 
foram as que apresentaram maior percentual e, também, 
maior volume desperdiçado. Tais resultados se assemelham 
aos dados publicados no estudo de Barroso et al.9, realizado 
em UTIs de Belém, que correlacionaram volume, calorias e 
proteínas administradas com o volume prescrito e a neces-
sidade do paciente, verificando diferença significativa entre 
o volume prescrito e o volume infundido, sendo o infundido 
menor do que o que havia sido planejado para o paciente. 
Este estudo constatou, ainda, que, quanto maior o volume 
prescrito e dispensado, maior foi o volume de dieta não 
infundido no paciente, o que nos permite inferir que se trata 
de volume desperdiçado9. 

No presente estudo, verificou-se que, ao longo dos dias 
analisados, houve aumento no número de eventos e/ou 
volume do desperdício. Solfa6, em seu estudo para análise 
do desperdício de dietas enterais em UTIs, verificou que 
houve diferença significativa entre o número de frascos 
desperdiçados com relação ao número de frascos prescritos 
e enviados às unidades. Também demonstrou que pacientes 
internados há mais tempo tem maior volume total de dietas 
desperdiçadas, porém quando analisados os volumes pres-
critos e enviados por dia, observou-se que aqueles com 
tempo de internação inferior a uma semana apresentaram 
maior percentual de desperdício.

Tabela 1 – Motivos do desperdício de dietas enterais em adultos e crianças 
(Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - 2018 a 2019). 

Motivo Adultos (%) Pediatria (%)

Dieta Zero 37,87 40,68
Motivo não informado 26,17 24,29
Óbito 13,40 0,56
Transição para via oral 9,15 10,17
Transferência 4,68 3,95
Procedimentos 5,11 9,04
Alta Hospitalar 0,43 8,47
Esqueceram de administrar 1,28 0,56
Recusa do paciente 0,21 __
Retirada acidental da sonda 0,85 __
Extubação 0,21 1,13
Intolerância Gastrointestinal 0,21 1,13
Entrega errada 0,21 __
Obstrução do equipo 0,21 __

Tabela 2 – Desperdício de dietas enterais nas unidades de assistência a 
pacientes adultos e motivo mais prevalente em cada unidade (Hospital de 
Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - 2018 a 2019). 

Unidade Desperdício
N de eventos 

(%)

Motivo mais prevalente

Unidades de terapia  
intensiva

311 (66,17%) Dieta zero

Enfermaria de Pneumologia 117 (24,89%) Motivo não informado
Enfermaria de Cardiologia 42 (8,94%) Dieta zero

Tabela 3 – Desperdício de dietas enterais nas unidades de assistência a 
pacientes pediátricos e motivo mais prevalente em cada unidade (Hospital 
de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes - 2018 a 2019).

Unidade Desperdício
N de eventos 

(%)

Motivo mais  
prevalente

Enfermaria 75 (42,37) Motivo não informado
UTI Pós-cirúrgica 50 (28,25)

Dieta zero
UTI Pediátrica 52 (29,38)
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Nas unidades de pediatria, verificou-se que as dietas 
especializadas foram as que obtiveram maior percentual 
de dispensação e de desperdício, sendo a enfermaria 
pediátrica a responsável por maior número de eventos 
de desperdício e maior volume desperdiçado. No estudo 
de Rosa et al.10, verifica-se que os autores categorizaram 
os tipos de dietas utilizadas em UTI pediátrica de Sergipe 
em poliméricas e oligoméricas, sendo as primeiras utili-
zadas em 54,5% da amostra. Esse achado diverge da 
classificação identificada no banco de dados, que traz a 
categorização de fórmulas de partida, fórmulas de segui-
mento, especializadas e leite desnatado, apontando a 
necessidade de que sejam atualizadas as categorizações 
utilizadas no setor para melhor análise do banco como 
fonte de dados.  

Estudo realizado por Zin et al.11 verificou diferença 
estatisticamente significativa entre a dieta prescrita e 
infundida em recém-nascidos pré-termo para todos os 
macronutrientes, durante as 3 semanas em que o estudo 
foi realizado. A primeira semana apresentou maior dife-
rença quando comparada à segunda e à terceira semanas. 
Na ausência de estudos que analisem especificamente a 
ocorrência de desperdício de dietas enterais em pediatria, 
pode-se inferir que as diferenças entre volume prescrito e 
infundido podem influenciar no volume de dietas desperdi-
çadas. Quando identificado o custo direto do desperdício 
(R$ 2714,12), se faz necessário refletir sobre a importância 
do registro eficiente do desperdício, de modo a contabilizar 
todos os custos diretos e indiretos relacionados ao mesmo. 
Considerando que o custo médio, de acordo com dados do 
setor, de 1 paciente recebendo dieta polimérica no período 
foi de $20,32, o valor identificado de dietas desperdiçadas 
daria para alimentar aproximadamente 133 pacientes, 
evidenciando, mais uma vez, a necessidade de medidas 
que evitem o desperdício. 

Estudo realizado para analisar os custos diretos e indiretos 
relacionados à terapia nutricional e à ausência da infusão 
de dietas conforme prescrição médica e nutricional, verificou 
que a terapia nutricional adequada favorece a redução do 
tempo de permanência hospitalar, melhoria na condição 
clínica e, com isso, redução no que se gasta de modo geral 
com cada paciente12.

Santos & Araújo13, ao analisarem o impacto do aporte 
proteico e do estado nutricional no desfecho clínico de 
pacientes críticos, identificaram que a adequação proteica 
esteve insuficiente (56,4%) e que estava associada signi-
ficativamente com o desfecho desfavorável do paciente. 
Os pesquisadores evidenciaram que o suporte nutricional 
adequado apresenta impactos positivos na redução da 
desnutrição hospitalar, com melhora significativa no desfecho 
clínico dos pacientes.

A desnutrição no ambiente hospitalar atua de forma 
negativa nos desfechos clínicos dos pacientes, associando-
se a maior ocorrência de complicações pós-operatórias, 
necessidade de reintervenção cirúrgica, deiscência da ferida 
operatória, sepse, pneumonias, insuficiência respiratória, 
lesões por pressão, dentre outros desfechos que atuam 
aumentando o tempo de internação, taxa de mortalidade e, 
consequentemente, promovendo aumento significativo nos 
custos hospitalares14.

Dentre os motivos registrados para a ocorrência do 
desperdício destacou-se o motivo “dieta zero”, tanto em 
unidades de atendimento a adultos (37,87%), como a 
crianças (40,68%). Tal achado se assemelha ao que foi 
identificado em estudo realizado por Walczewski et al.15, 
em que dentre os fatores relacionados à suspensão da 
administração de dietas enterais em adultos destacaram-se 
“jejum para procedimentos” (37, 4%), exames (26,5%) e 
vômitos (21,8%).  

Ao analisar o motivo “dieta zero” no presente estudo, 
identificou-se a fragilidade do banco de dados para analisar 
a real causa do desperdício, uma vez que não se sabe se o 
paciente estava em dieta zero para procedimentos ou por 
instabilidade. 

Outro motivo identificado no banco de dados que merece 
atenção foi “motivo não informado”, que representou 26,17% 
dos motivos de ocorrência do desperdício em adultos e 24,9% 
nas unidades de pediatria. Situação similar foi identificada 
no estudo de Barroso et al.9, no qual foram registradas 84 
ocorrências clínicas que justificaram a não administração da 
nutrição enteral e, dentre estas, 21,19% se tratavam de inter-
corrências gastrointestinais, 22,62% intercorrências clínicas 
e 26,19% sem registro, o que indica falha técnica por parte 
dos profissionais em comunicar e documentar o real motivo 
de não administrar a dieta.

A ocorrência do desperdício obteve relação significativa 
com a falta de comunicação da suspensão das dietas para 
o setor de nutrição enteral, no presente estudo. Solfa6 iden-
tificou como fatores causais para a ocorrência do desper-
dício: processo de conferência inadequado das dietas que 
chegam à UTI, falhas na comunicação entre profissionais 
das unidades e serviço de nutrição, horários inadequados de 
suspensão de dietas, dificuldades para suspensão de dietas 
por ligação telefônica, alta demanda de ligações no setor de 
nutrição enteral e, por fim, as intercorrências relacionadas 
ao paciente. 

Em pediatria, estudo realizado por Hoffmann et al.16 iden-
tificou atrasos ou omissões na entrega de refeições, além de 
falhas na velocidade de infusão das dietas, atribuindo a ocor-
rência desses problemas à falta de comunicação adequada 
quanto à evolução clínica do paciente e às alterações na 
terapia medicamentosa e alimentar.
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CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que, quanto maior o 
volume de dieta dispensado para uma unidade, maior é o 
volume e/ou número de eventos de desperdício, e grande 
parte é decorrente da falta de comunicação entre os setores. 
Além disso, observou-se que é importante o registro eficiente 
do desperdício, de modo a contabilizar todos os custos 
diretos e indiretos relacionados à administração de dietas 
hospitalares.

Durante o período estudado, ocorreram mudanças 
no setor de nutrição enteral, alguns aspectos estudados 
no banco de dados foram aperfeiçoados, para melhor 
rastrear a ocorrência do desperdício e os custos do 
mesmo. Diante dos dados identificados, fica evidente 
que se faz necessária a continuidade de estudos rela-
cionados ao desperdício, de modo que se tenha um 
período significativo de análise do banco de dados após 
as modificações que foram realizadas. Com relação 
aos motivos que levaram ao desperdício de dietas, 
evidenciou-se a necessidade de que sejam pensadas 
e desenvolvidas estratégias de gestão voltadas para a 
educação permanente, com ênfase na garantia de uma 
comunicação eficaz entre os setores, para que se tenha 
melhor controle da ocorrência de desperdício. 
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RESUMO
Introdução: A doença renal crônica é um problema global de saúde pública e os pacientes 
que são submetidos à hemodiálise (HD) frequentemente apresentam a desnutrição energética-
proteica (DEP). A etiologia da DEP é multifatorial e resulta nas perdas teciduais com consequências 
funcionais, associadas à alta morbidade e ao prognóstico desfavorável. Além disso, o baixo valor 
de albumina é associado ao estado de inflamação persistente, sendo a mesma considerada a 
principal responsável pela associação documentada entre mortalidade e hipoalbuminemia. O 
presente estudo teve como objetivo analisar a influência do estado nutricional e inflamatório na 
mortalidade dos pacientes submetidos à HD. Método: Estudo longitudinal observacional, reali-
zado no programa de HD do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP 
(Recife-PE), no período de agosto de 2015 a novembro de 2016. Foram analisados dados clínicos 
(tempo de diálise, doença de base e desfecho clínico), exames bioquímicos (proteína C reativa e 
albumina sérica) e indicadores antropométricos, como índice de massa corporal, circunferência 
da cintura, relação cintura-estatura (RCE), circunferência muscular do braço e dobra cutânea 
tricipital (DCT). Resultados: Foram avaliados 55 pacientes, com idade média de 47,84 ±16,5 
anos. Evidenciou-se que 16,4% dos pacientes foram a óbito e que o sexo masculino apresentou 
maior risco de mortalidade quando comparado ao feminino (HR 12,7, p=0,030). Em relação à 
avaliação bioquímica, foi observada diminuição significativa da mortalidade com o aumento dos 
níveis séricos de albumina (HR 0,05, p=0,031). No que se refere à avaliação antropométrica, 
foi observado que a RCE adequada estava associada à diminuição da mortalidade (HR 0,11, 
p=0,027). Conclusão: Pode-se concluir que é de extrema importância a identificação precoce de 
alterações nos níveis de albumina e da RCE, uma vez que irá possibilitar o tratamento dietoterápico 
direcionado com o objetivo de reduzir o risco de mortalidade nesta população. 

ABSTRACT
Introduction: Chronic kidney disease is a global public health problem and patients undergoing 
hemodialysis (HD) present energy-protein malnutrition (DEP) frequently and presenting a multi-
factorial etiology, resulting in tissue losses with functional consequences, associated with high 
morbidity and unfavorable prognosis. The low albumin value is associated with the state of persistent 
inflammation, being the main responsible for the documented association between mortality and 
hypoalbuminemia. The present study aimed to analyze the influence of nutritional and inflammatory 
status on the mortality of patients submitted to HD. Methods: Observational longitudinal study, 
carried out in the HD program of the Institute of Integral Medicine Professor Fernando Figueira 
- IMIP (Recife-PE), from August 2015 to November 2016. Clinical data (dialysis time, underlying 
disease and clinical outcome), biochemical tests (C-reactive protein and serum albumin) and 
anthropometric indicators, such as body mass index, waist circumference, waist-to-height ratio 
(WHT), arm muscle circumference and triceps skinfold (TCd), were analyzed. Results: Fifty-five 
patients with a mean age of 47.84 ±16.5 years were evaluated. It was evidenced that 16.4% of 
the patients died and that the male sex presented a higher risk of mortality when compared to the 
female (HR 12.7, p=0.030). Regarding biochemical evaluation, a significant decrease in mortality 
was observed with increased serum albumin levels (HR 0.05, p=0.031). Regarding anthropometric 
evaluation, it can be observed that adequate WHT was associated with decreased mortality (HR 
0.11, p=0.027). Conclusion: It can be concluded that it is extremely important to identify early 
changes in albumin and WHT levels, as it will enable targeted dietotherapeutic treatment with 
the aim of reducing the risk of mortality in this population.
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada a partir 
de três componentes: anatômico ou estrutural (marcadores 
de dano renal); funcional (taxa de filtração glomerular - 
TGF) e temporal (há pelo menos 3 meses). Para o diagnós-
tico de DRC, o indivíduo deve apresentar TFG menor que 
60 mL/min/1,73 m2 ou TFG maior que 60 mL/min/1,73 
m2 associada a pelo menos um marcador de dano renal 
parenquimatoso (por exemplo, proteinúria) presente há 
pelo menos três meses1. Segundo World Kidney Day 
Editorial (WKDE, 2019), a doença renal é um problema 
global de saúde pública, afetando mais de 750 milhões 
de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é 
de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença 
e 90 mil estão em diálise, número que cresceu mais de 
100% nos últimos dez anos2.

Quando o paciente atinge o estágio 5 (TFG <15 mL/
min/1,73 m2), considerado o estágio terminal da DRC 
em que o rim não é mais capaz de realizar suas funções, 
torna-se necessário o início da terapia renal substitutiva 
(TRS), dentre as opções, a hemodiálise (HD) destaca-se 
como o método mais comum3. A terapia hemodialítica 
é frequentemente associada à depleção do estado 
nutricional, que se caracteriza por perdas teciduais com 
consequências funcionais prejudiciais, associadas a uma 
alta morbidade e a um prognóstico desfavorável. Nessa 
população, o índice de massa corporal (IMC) elevado 
parece ser um fator de melhor prognóstico e maior 
sobrevivência, no entanto, não está claro se o aumento 
da massa muscular ou da gordura corporal confere essa 
vantagem4.

Na HD, os níveis de citocinas circulantes estão elevados 
decorrentes das alterações metabólicas nesses pacientes, 
sendo marcadores significativos para processo inflama-
tório. A inflamação, além de contribuir para a diminuição 
dos níveis de albumina sérica, representa o centro da 
síndrome MIA (Malnutrition, inflamation and atheroscle-
rosis), que indica a presença de desnutrição, inflamação 
e aterosclerose e destaca a inter-relação desses distúr-
bios, além de piores resultados cardiovasculares e maior 
mortalidade no decurso da HD5. É importante notar que, 

segundo Alves et al.6, o baixo valor sérico de albumina 
reflete um estado de inflamação persistente e tem valor 
limitado como marcador do estado nutricional, devido 
a sua meia-vida ser mais longa. Dessa forma, o estado 
inflamatório pode atuar no catabolismo dessa proteína, 
sendo a principal responsável pela associação documen-
tada entre mortalidade e hipoalbuminemia7. Dessa forma, 
o objetivo do estudo foi analisar a influência do estado 
nutricional e inflamatório na mortalidade de pacientes 
submetidos à HD.

MÉTODO

Foi realizado um estudo longitudinal observacional no 
programa de hemodiálise do Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP), no período de agosto de 
2015 a novembro de 2016. Foram selecionados, por meio 
de uma amostragem por conveniência, pacientes com idade 
superior a 19 anos, em programa regular de HD. Foram 
excluídos pacientes portadores de comorbidades graves 
(neoplasia em tratamento de quimioterapia e radioterapia, 
AIDS e tuberculose); portadores de doença inflamatória 
crônica; gestante ou nutriz; sem capacidade de entendimento 
ou comunicação; com membro atrofiado, amputado ou 
com sequelas que impeçam a mensuração dos parâmetros 
antropométricos); e que sofreram internamento hospitalar 
nos três meses anteriores à pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada com o auxílio de um 
questionário previamente formulado com informações sobre 
as características sociodemográficas (idade, sexo e escolari-
dade), clínicas e antropométricas. Com relação às variáveis 
clínicas, a adequação dialítica foi analisada por meio da 
taxa de redução de ureia (Urea Reduction Rate - URR). As 
medidas antropométricas utilizadas foram: estatura, peso, 
índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura 
(CC), razão cintura/estatura (RCE), dobra cutânea tricipital 
(DCT) e circunferência do braço (CB). Todas as medidas 
foram realizadas após a sessão de hemodiálise. 

O peso foi aferido em quilogramas, utilizando a balança 
de marca BALMAK®, com capacidade máxima de 200 kg 
e precisão para variações de 100g. A estatura foi mensu-
rada em metros, com o participante em pé, ereto, com os 
braços estendidos ao longo do corpo, com os pés unidos e 
descalços e no centro da balança, com o auxílio do estadi-
ômetro acoplado. O IMC foi classificado de acordo com o 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)8, 
sendo este considerado de 18,5 a 24,9 kg/m² (eutrofia), < 
18,5 kg/m² (magreza) e > 24,9 kg/m² (excesso de peso) 
para adultos. No caso dos pacientes idosos, o IMC foi clas-
sificado de acordo com o proposto por Lipschitz9, sendo < 
22 kg/m² (magreza), de 22 a 27 kg/m² (eutrofia) e > 27 
kg/m² (excesso de peso).

A CC foi mensurada com o auxílio de fita métrica inexten-
sível, no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, e 
foi classificada de acordo com a OMS10, sendo considerado  
com risco aumentado para doença cardiovascular (DCV) em 
mulheres ≥ 80 cm, risco muito aumentado ≥ 88 cm; e em 
homens com risco aumentado ≥ 94 cm, risco muito aumen-
tado ≥ 102 cm. A RCE foi determinada pela razão da CC 
(cm) pela estatura, sendo classificada como risco aumentado 
para DCV segundo o ponto de corte de ≥ 0,52 para homens 
e ≥ 0,53 para mulheres, conforme o estudo de Haun et al.11. 
A avaliação da DCT foi realizada no braço que não possuía 
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Em relação à mortalidade, não foi observada diferença 
significativa entre idade, tempo de diálise, sexo e escolari-
dade. Porém, quando analisada a adequação dialítica por 
meio da URR, foi observado que os pacientes que apresen-
taram inadequação de diálise tiveram frequência maior de 
óbitos (p=0,04) (Tabela 2). 

fístula, sendo utilizado o adipômetro científico Lange®, com 
escala de 0 a 60 mm, precisão de 1 mm, mola de pressão 
constante a 10 g/mm² a qualquer abertura. A CB foi aferida 
no ponto médio do mesmo braço. A estimativa da CMB foi 
realizada a partir da equação citada por Gurney & Jelliffe 
(1973): CMB (cm) = CB – (3,14 x PCT ÷ 10) e classificada 
segundo os valores de referência do National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES)12.

Os parâmetros bioquímicos analisados foram: proteína 
C reativa (PCR, mg/dL) e paratormônio (PTH, pg/mL) foram 
avaliadas como variáveis contínuas; albumina (desnutridos 
<3,8 g/dL)13, hemoglobina (Hb) (adequado ≥ 10 g/dL). 
Todos os parâmetros bioquímicos foram avaliados na fase 
pré-diálise, com exceção da ureia, que também foi avaliada 
pós-diálise para o cálculo da adequação dialítica pela URR 
por meio da ureia pré e pós-diálise em mg/dl (adequado 
>65%)14. 

Para análise estatística, os dados foram lançados no 
programa Microsoft Office Excel e analisados no SPSS versão 
13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). As variáveis contínuas 
foram testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo 
teste de Kolmogorov-Smirnov, as que apresentaram distri-
buição normal foram descritas na forma de média e desvio 
padrão, e as com distribuição não normal, em mediana e 
intervalo interquartílico. Nos testes de inferência estatística, as 
proporções foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado 
de Pearson e/ou exato de Fisher. Na comparação entre as 
médias e medianas foram utilizados os testes “t” de Student 
e U de Mann-Whitney, respectivamente.

A análise multivariada foi realizada por meio do modelo 
de risco proporcional de Cox para estimar os índices de risco 
e os intervalos de confiança de 95% (IC95%). O modelo foi 
ajustado de acordo com as covariáveis relevantes: idade, sexo 
e URR. As variáveis introduzidas nos modelos de regressão 
foram as que apresentaram p < 0,20 nas análises bivariadas. 
Foi utilizado o nível de significância de 5% para rejeição de 
hipótese de nulidade.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do IMIP, sob o CAAE de número 39806914.0.0000.5201, de 
acordo com a Resolução No 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. Todos os pacientes assinaram um termo de consen-
timento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Foram avaliados 55 pacientes, com média de idade de 
47,84 ± 16,5 anos, e com tempo de HD de 26 ± 56 meses. 
Observou-se maior frequência do sexo masculino e baixa 
escolaridade. Ao final do período do estudo, o desfecho 
mais frequente foi o seguimento do tratamento hemodialítico, 
seguido pelos desfechos óbito, transplante e transferência 
para outros serviços (Tabela 1).

Tabela 1 – Características sociodemográficas e clínicas dos pacientes 
hemodialíticos do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, 
Recife, 2016.

Características n

Idade em anos (média ± DP) 55 47,84 ± 16,54
Tempo de diálise em meses (mediana [IQ]) 55 26 (18,0-74,0)
Sexo
   Masculino 30 54,5%
   Feminino 25 45,5%
Escolaridade
   Fundamental e médio 43 78,2%
   Superior 12 21,8%
Doença de base
   Nefropatia diabética 12 21,8%
   Nefropatia hipertensiva 9 16,4%
   Glomerulonefrite crônica 4 7,3%
   Indeterminada 20 36,4%
   Outras 10 18,1%
Adequação dialítica (URR)a

   Adequado 37 67,3%
   Não adequado 18 32,7%
Desfecho
   Continuaram no programa 42 74,5%
   Óbito 9 16,4%
   Transplante 4 7,3%
   Transferido 1 1,8%

aURR: adequado quando a redução é de 70% e mínimo de 65%; não adequado <65%

Tabela 2 – Diferenças de dados socioeconômicos e clínicos dependendo 
da mortalidade de pacientes submetidos à hemodiálise do Instituto de 
Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, 2016. 

Variáveis
Óbito

Sim 
(n=9)

Não 
(n=46)

P

Idade (em anos) (média ± DP) 55,1±14,7 46,4 ± 16,6 0,15b

Tempo de diálise em meses 
(mediana [IQ])

27,0 
[15,5-75,0]

26,0 
[18,0-71,0]

0,65c

Sexo n % n %
   Feminino 2 8,0 23 92,0 0,16a

   Masculino 7 23,3 23 76,7
Adequação dialítica 
   Adequado 3 8,1 34 91,9 0,04a

   Não adequado 6 33,3 12 66,7
Escolaridade
   Fundamental e médio 5 11,6 38 88,4 0,09a

   Superior 4 33,3 8 66,7
URR = Adequação dialítica avaliada através da taxa de redução da ureia.
aTeste exato de Fisher; bTeste T Student; cTeste Mann-Whitney.
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Na análise bivariada, observa-se que não houve dife-
rença significativa na avaliação antropométrica, segundo 
IMC, CC, RCE, CMB e DCT em relação à mortalidade. Em 
contrapartida, foi evidenciada diferença significativa com 
relação aos níveis de albumina e mortalidade (p=0,02). 
Os demais parâmetros bioquímicos não apresentaram 
associação com a mortalidade (Tabela 3).

Na Tabela 4, após análise bivariada, entraram no 
modelo de regressão do Cox as variáveis idade, sexo, 

Tabela 3 – Comparação das variáveis antropométricas e bioquímicas de acordo com o desfecho (óbito) de pacientes submetidos à hemodiálise do Instituto 
de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, 2016.

Variáveis Total Óbito
pSim Não

N % n % n %

IMC
   <18,5 kg/m² 5 9,1 1 20,0 4 80,0 0,85a

   18,5-24,9 kg/m² 35 63,6 5 14,3 30 85,7
   >24,9 kg/m² 15 27,3 3 20,0 12 80,0
CC (cm, média ± DP) 92,37 ± 12,45 97,37 ± 13,24 91,40 ± 12,21 0,19b

RCE (média ± DP) 0,57 ± 0,07 0,60 ± 0,10 0,56 ± 0,06 0,12b

CMB (cm, média ± DP) 23,71 ± 2,80 24,43 ± 3,20 23,57 ± 2,74 0,41b

DCT (mm, média ± DP) 16,18 ± 7,90 16,24 ± 6,28 16,17 ± 8,26 0,98b

Albumina
   ≥ 3,8 g/dL 33 60,0 2 6,1 31 93,9 0,02c

   < 3,8 g/dL 22 40,0 7 31,8 15 68,2
Hemoglobina
   ≥ 10 g/dL 30 54,5 7 16,7 35 83,3 1,00c

   < 10 g/dL 25 45,5 2 15,4 11 86,4
PTH 271,5 199,0 286,0 0,31d

(mg/dL, mediana [IQ]) [153,2-507,2] [63,5-406,0] [161,0-572,0]
PCR 5,2 6,6 4,3 0,12d

(mg/dL, mediana [IQ]) [2,8-13,1]  [5,3-13,3] [2,4-13,1]
CC = Circunferência da cintura; CMB = Circunferência muscular do braço; DCT = Dobra cutânea triciptal; DP = desvio padrão; IQ = Intervalo Interquartílico; IMC = Índice de massa corporal (Idoso: 
22 a 27 kg/m² [eutrofia] e > 27 kg/m² [excesso de peso] e Adulto: < 18,5 kg/m² [magreza] e > 24,9 kg/m² [excesso de peso]); PCR = Proteína C reativa; PTH = Paratormônio; RCE = Relação 
cintura-estatura.
aTeste Qui-Quadrado; bTeste T-Student. cTeste exato de Fisher; dTeste Mann-Whitney.

URR, RCE, albumina e PCR. A CC foi excluída do 
modelo devido à colinearidade com RCE. Observou-
se menor risco de morte em pacientes com níveis 
mais elevado de albumina sérica (HR 0,05; p=0,03) 
e valores adequados de RCE (HR 0,11; p=0,02), 
enquanto essa relação não foi significativa para a 
PCR. Observa-se, também, que o sexo masculino 
apresentou aumento no risco de mortalidade (HR 
12,7; p=0,03). 

Tabela 4 – Hazard ratio (HR) bruta e ajustada de óbitos segundo variáveis bioquímicas, sociodemográficas, clínica e antropométrica em pacientes  submetidos 
à hemodiálise do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, 2016.

Variáveis Análise bruta Análise ajustada

HR IC95% Pa HR IC95% Pa

Idade 1,03 0,98-1,08 0,194 0,96 0,88-1,03 0,258

Sexo
    Feminino 1 1
    Masculino 3,43 0,66-17,77 0,142 12,70 1,28-125,56 0,030
URR 0,96 0,93-1,00 0,052 0,96 0,91-1,01 0,189
RCE
   Elevado 1 1
   Normal 0,40 0,10-1,60 0,194 0,11 0,01-0,78 0,027
Albumina 0,09 0,01-0,67 0,020 0,05 0,01-0,76 0,031
PCR 1,00 0,90-1,10 0,928 0,94 0,80-1,10 0,451

aRegressão de Cox. PCR = Proteína C-reativa; RCE = Relação cintura-estatura; URR = Taxa de redução da ureia. 
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DISCUSSÃO

No presente estudo, os pacientes do sexo masculino 
apresentaram maior mortalidade, corroborando com García-
Trabanino et al.15, que demonstraram em seu estudo com 
271 indivíduos, realizado entre 2004 e 2013, que houve 
maior taxa de mortalidade (89,4%) dos pacientes do sexo 
masculino com DRC quando comparado ao sexo feminino  
(10,6%). Segundo Carrero et al.16, uma possível explicação 
pode estar relacionada ao fato de que os fatores biológicos 
responsáveis por maiores taxas de prevalência masculina 
para diálise incluírem os efeitos prejudiciais da deficiência de 
testosterona que se correlaciona com a redução da função 
renal. Isso resulta na diminuição da massa muscular que 
se associa ao risco aumentado da mortalidade. Por outro 
lado, há os efeitos protetores do estrogênio em mulheres, 
como a modulação de vasoconstritores endógenos, como a 
angiotensina II, diminuição da expressão de receptores angio-
tensina tipo 1 nos rins e redução da expressão e a atividade 
da enzima conversora de angiotensina, tornando a taxa de 
incidência de DRC-HD menor em comparação aos homens.

Neste estudo, foi observado que os pacientes que apre-
sentaram inadequação dialítica foram associados com a 
frequência aumentada de óbitos na análise bivariada. Fatores 
como o comprometimento do fluxo sanguíneo, resultando na 
instabilidade hemodinâmica, a deficiência do fluxo através 
do acesso vascular para hemodiálise e o fornecimento de 
diálise menos intensiva resultam na menor eficiência dialítica 
e o risco aumentado de mortes nessa população. Owen et 
al.17 realizaram análise retrospectiva para definir o risco de 
morte em função da depuração de solutos por hemodiálise, 
evidenciando que os indivíduos com URR < 60% se asso-
ciaram com risco aumentado de óbito. Os autores explicaram 
que a frequência aumentada da mortalidade em pacientes 
dialíticos pode diminuir com a diálise mais intensiva17. 

Em relação à associação da RCE com a mortalidade, 
no presente estudo, foi observado que a RCE aumentada 
se correlaciona com o aumento de mortalidade. Li et al.18 
evidenciaram que a RCE se apresenta como um melhor 
preditor do risco para DCV quando comparado ao IMC e CC, 
devido ao seu ajuste nas variações de altura e por seu limiar 
de 0,5 ser apropriado para delinear pacientes com risco 
cardiometabólico significativo, independentemente do sexo e 
raça. Lin et al.19 também demonstraram que a RCE, quando 
elevada, se associou a pior prognóstico dos pacientes com 
DRC, podendo ser explicado pelo risco aumentado para DCV. 

Neste estudo, foi observado que os níveis adequados 
de albumina sérica e da RCE, medida que avalia o risco 
cardiovascular, estão associados à diminuição de risco de 
mortalidade nesta população. No que se refere à relação dos 
níveis séricos de albumina e mortalidade, o estudo de Pereira 
et al.20, com 1.679 pacientes, evidenciou que os grupos 
com uma maior prevalência de mortes apresentaram níveis 
séricos de albumina <3,8 g/dL. Os autores sugerem que 
as alterações precoces de níveis de albumina sérica têm um 
poder preditivo significativo na mortalidade aos 2 anos em 

pacientes em hemodiálise20. Adicionalmente, Owen et al.17 
evidenciaram que a concentração sérica de albumina < 4 
g/dL foi um preditor de morte significativo em uma coorte 
de 13.473 pacientes em HD.  

As perdas de nutrientes durante o tratamento dialítico, o 
catabolismo muscular, o processo inflamatório e/ou a dimi-
nuição da ingestão alimentar, promovidos pelo próprio trata-
mento e doença, podem justificar a diminuição dos valores 
séricos de albumina e associação com o risco aumentado 
para mortalidade. Em um estudo de acompanhamento entre 
2009 e 2011, com 189 pacientes portadores de DRC em HD, 
Sameiro-Faria et al.21 demonstraram que os pacientes que 
foram a óbito durante o estudo apresentaram valores redu-
zidos de albumina sérica, mas de acordo com os modelos 
de regressão de sobrevivência, esses valores diminuídos 
não se mostraram como fator de risco independente para 
mortalidade. 

No estudo de Schmidt et al.22, com 4.285 pacientes 
atendidos entre 2001 a 2010, foi explicado que um dos 
fatores que se correlacionou com o declínio na taxa de 
síntese de albumina ocorreu devido ao estado inflamatório 
da população estudada. Durante a inflamação sistêmica, o 
catabolismo da albumina aumenta, levando à diminuição 
das suas concentrações séricas. Por ter a sua meia-vida 
mais longa quando comparada ao marcador inflamatório 
PCR, uma única medida de albumina sérica pode refletir 
em um período prolongado ou um estado mais relevante 
de inflamação. Apesar da ausência da relação entre PCR e 
mortalidade encontrada neste estudo, a PCR é o marcador 
inflamatório mais usado na prática clínica e está associada 
a um risco aumentado de mortalidade na população em 
geral e em pacientes com DRC, assim como baixos níveis 
de albumina sérica. 

Segundo Zhang et al.23, os pacientes com menor TFG 
apresentam níveis mais altos de PCR, o que foi associado 
a níveis mais baixos de albumina sérica. Esse estado infla-
matório aumentado pode ser justificado por Cobo et al.24, 
que explicam fatores como as membranas de diálise, sobre-
carga de fluidos e de sódio, retenção de toxinas urêmicas 
e as alterações metabólicas da própria doença, são possí-
veis causadores do estresse oxidativo, que resulta em um 
ambiente inflamatório com níveis aumentados de citocinas 
pró-inflamatórias, se associando com a elevação da PCR e 
frequência aumentada de mortes nessa população. Os baixos 
níveis séricos de PCR encontrados na população estudada 
podem ser explicado pelo uso dos fluidos de diálise ultrapuro, 
que facilitam a remoção de toxinas urêmicas de médio e 
grande peso molecular e está associado à redução da PCR, 
por reduzir liberação de fatores inflamatórios. Além disso, 
o estresse oxidativo causado pelo processo hemodialítico é 
diminuído com a combinação de membrana de alto fluxo e o 
fluido de diálise ultrapuro25. O presente estudo teve algumas 
limitações, como o tamanho da amostra e parâmetros pouco 
sensíveis para avaliar o estado inflamatório. Assim, são 
necessários mais estudos de delineamento longitudinal para 
que se possa obter mais resultados representativos quanto à 
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associação do perfil inflamatório e nutricional com a mortali-
dade, um maior número de indivíduos com maior período de 
acompanhamento e parâmetros inflamatórios mais sensíveis, 
como citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α). Porém, 
alguns pontos fortes, como o delineamento longitudinal e 
a comparação de diferentes indicadores antropométricos, 
puderam contribuir para o melhor conhecimento acerca do 
estado nutricional desses pacientes.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que, a compreensão da relação entre 
a RCE adequada e maiores níveis séricos de albumina com 
a redução do risco de morte ressalta a importância de uma 
avaliação minuciosa para a redução de óbitos nessa popu-
lação. Além disso, o número crescente dos pacientes com 
excesso de peso evidencia que nem sempre a desnutrição 
prevalece como a principal repercussão do estado nutri-
cional nos pacientes submetidos à HD, sendo necessário o 
acompanhamento nutricional adequado e contínuo desses 
indivíduos, visto que as alterações metabólicas que ocorrem 
podem resultar no pior desfecho clínico.
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ABSTRACT
Introduction: Cardiovascular diseases of ischemic origin are associated with inadequate nutrition 
and excess adiposity. The aim of this study was to determine the dietary and anthropometric profile 
of patients with acute coronary syndrome (ACS). Methods: Cross-sectional study with patients ≥ 
18 years and ACS admitted in a tertiary hospital in South of Brazil. Socio-demographic, clinical, 
anthropometric (weight, height, waist and hip circumferences) data and information regarding 
physical activity were evaluated; a food frequency questionnaire (FFQ) was used to identify the 
dietary intake. Comparisons between the nutrients’ intake obtained by dietary survey and those 
recommended by the national and international guidelines were carried out using the Student 
t-test for one mean. Results: A total of 104 patients were evaluated, with a mean age of 60.6 ± 
11.3 years and 59.6% were man. The prevalence of obesity according to body mass index (BMI) 
was 32.7%, and 58.6% of the patients presented a very high waist circumference. In relation 
to diet, the amounts of energy (kcal/kg of body weight), protein (in %), saturated fat (in %) and 
sodium (in mg) were higher than the recommended by guidelines (p <0.004), and potassium, 
calcium, magnesium (in mg) and fiber (in g) intake were lower than that recommended (p values 
<0.001). Conclusion: The prevalence of obesity was high in patients with ACS and the intake 
of most of the evaluated nutrients was not in accordance with the recommendations of national 
and international guidelines. 

RESUMO
Introdução: As doenças cardiovasculares de origem isquêmica são associadas com alimentação 
inadequada e excesso de adiposidade. O objetivo deste estudo foi determinar o perfil dietético 
e antropométrico de pacientes com síndrome coronariana aguda (SCA). Método: Estudo trans-
versal entre pacientes ≥ 18 anos com SCA admitidos em um hospital terciário de Porto Alegre/
RS. Foram avaliados dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos (peso, estatura, circunfe-
rência da cintura e do quadril) e relativos à atividade física; aplicou-se questionário de frequência 
alimentar (QFA) para identificação dos nutrientes ingeridos, que foram quantificados por meio 
do programa Avanutri®. A comparação entre os nutrientes obtidos por inquérito dietético e as 
recomendações sugeridas pelas diretrizes nacionais e internacionais foram realizadas por meio 
do teste t de Student para uma média. Resultados: Foram avaliados 104 pacientes, com idade 
média de 60,58 ± 11,26 anos. A prevalência de obesidade pelo índice de massa corporal (IMC) 
foi de 32,7%, e 58,6% dos pacientes apresentaram circunferência da cintura muito elevada. Em 
relação à dieta, as quantidades de energia (kcal/kg de peso), proteínas, gordura saturada (em %) 
e de sódio (em mg) consumidos foram superiores às recomendadas (valores de p < 0,004), e o 
consumo de ácidos graxos insaturados (em %), potássio, cálcio, magnésio (em mg) e de fibras (em 
g) foi inferior ao recomendado pelas diretrizes (valores de p < 0,001). Conclusão: A prevalência 
de obesidade foi elevada nos pacientes com SCA e a ingestão de grande parte dos nutrientes 
avaliados não está de acordo com o recomendado pelas diretrizes nacionais e internacionais.

1. Nutricionist; Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, RS, Brazil.
2. Doctorate degree in Health Sciences: Cardiology; Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul (IC/

FUC), Porto Alegre, RS, Brazil.
3. Master’s degree in Nutrition Sciences; Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brazil.
4. Doctorate degree in Cardiovascular Sciences; Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul (IC/FUC), 

RS, Brazil; HCor Research Institute (IP-HCor), Hospital do Coração (HCor), São Paulo, SP, Brazil.

Victória Cardoso da Luz1

Sandra Mari Barbiero2

Vera Lucia Portal2
Elana Stein3 
Aline Marcadenti4

DOI: 10.37111/braspenj.2021.36.1.05



Luz VC et al.

BRASPEN J 2021; 36 (1): 39-44

40

INTRODUCTION

Cardiovascular diseases (CVD) of atherosclerotic origin 
are the main causes of morbidity and mortality worldwide. 
In Brazil, they account for approximately 30% of deaths 
among individuals aged 20 to 59 years old. Of these, from 
2008 to 2014, about 134 deaths per 100,000 inhabitants 
were due to acute coronary syndrome (ACS)1, a term used to 
describe myocardial ischemia, which includes unstable angina 
(AI), acute myocardial infarction (AMI), and sudden death2. 
Modifiable risk factors for CVD include smoking, sedentary 
lifestyle, excess of adiposity, hypertension (HTN), diabetes 
mellitus (DM), dyslipidemia (DLP), stress and an unhealthy diet 
(excessive intake of saturated fatty acids [SFA], trans fatty acids 
[TFA], dietary cholesterol and sodium, and insufficient intake of 
micronutrients such as potassium, calcium and magnesium)3.

Acceptance of recommendations for lifestyle changes 
is complex because it requires changing habits - a healthy 
lifestyle is based on long-term behavior. Specifically about 
dietary prescription, about 40% of individuals do not adhere 
to recommended instructions, abandoning treatment4. It is 
estimated that adherence to a better quality dietary pattern 
is associated with a 14% reduction in the risk for AMI and 
a 35% reduction in the risk of death in patients with establi-
shed CVD5. Approximately 60% of patients who have AMI or 
other coronary event have a high risk of recurrence, and the 
presence of risk factors such as inadequate diet, sedentary 
lifestyle and obesity increase this susceptibility6. Patients with 
ACS who remain smoking and with low adherence to dietary 
and physical exercises have approximately four times the 
risk of AMI, stroke and death compared to those adhering 
to treatment7.

Therefore, the aim of this study was to determine the dietary 
and anthropometric profile of patients with ACS admitted 
to a tertiary hospital, and to compare it with the nutritional 
recommendations suggested by national and international 
guidelines. 

METHODS

This was a cross-sectional study conducted among patients 
admitted to the Institute of Cardiology (IC) of Rio Grande do 
Sul (Porto Alegre/RS, Brazil). The population was constituted 
by patients with medical diagnosis of ACS (AI or first AMI) 
who did not have previous nutritional counseling. Participants 
were selected from hospital admission units covered by the 
Brazilian Unified Health System (SUS). Patients of both sexes ≥ 
18 years were included; exclusion criteria were the presence 
of cognitive impairment, the lack of conditions for the measu-
rement of anthropometry and incomplete medical records.

Socio-demographic data (sex, age, ethnicity, schoo-
ling, occupation, lifestyle habits) and clinical data (medical 

diagnoses) were collected through a standardized question-
naire. Smoking was categorized as recent (current smoking), 
past (if the patient had stopped smoking for more than a 
year) and never smoked. Abusive alcohol consumption was 
detected if men and women ingested, respectively, more than 
two or one dose of alcoholic beverage per day, or if they 
consumed more than five doses in a single day in the last 
30 days. The level of physical activity was evaluated through 
IPAQ (International Physical Activity Questionnaires)8, which 
allows the classification of individuals into inactive (sedentary), 
irregularly active and active. 

The identification of the dietary components consumed 
by the patients was done through the application of a food 
frequency questionnaire (FFQ)9, composed of a list of 135 
items from different food groups. Patients were questioned 
about the frequency of food consumption in the last 30 days 
before the hospital admission. The daily total energy intake 
(TEI), fats (total fat, SFA, polyunsaturated fatty acids [PUFA], 
monounsaturated fatty acids [MUFA] and dietary cholesterol), 
carbohydrate, protein, dietary fiber, sodium, potassium, 
calcium and magnesium were calculated using Avanutri® 
Nutritional Evaluation software (Rio de Janeiro, Brazil). 
The energy density (kcal/kg) was calculated by dividing the 
average of TEI by the average weight of the patients.

The amounts of total energy and nutrients consumed were 
compared to the values indicated by national and interna-
tional guidelines that present nutritional recommendations for 
prevention and control of CVD, as well as for body weight 
control; the cutoff points used for the evaluations were:

• Total energy consumption: hypocaloric diet (< 25 kcal/
kg), normocaloric (25-30 kcal/kg), and hypercaloric (> 
30 kcal/kg)10;

• Carbohydrates: 50% to 60% of the TEI11;

• Proteins: 10% to 15% of the TEI11,12;

• Total fat: 25% to 35% of TEI11;

• SFA: <7% of the TEI11; 

• MUFA: 15% to 20% of the TEI11,13;

• PUFA: 5% to 10% of the TEI11,13;

• Dietary cholesterol: <300 mg/day13;

• Dietary fibers: 20 to 30 g/day14; 

• Sodium: <2000 mg/day14;

• Potassium: ≥4700 mg/day15;

• Calcium: ≥1250 mg/day15;

• Magnesium: ≥500 mg/day15.

The anthropometric measurements were weight, height, 
waist and hip circumferences. Body weight was measured on 
a Filizola® mechanical anthropometric scale with capacity for 
150 kg, duly calibrated, with the patient barefoot and dressed 
with the least possible clothing. Height was verified using a 
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accounted for more than 68% of the population and there 
was a significant prevalence of patients reporting abusive 
consumption of alcohol.

Table 2 shows the nutritional status of the sample 
according to different anthropometric indicators. A high 
proportion of individuals presented visceral fat accumula-
tion according to WHR (88.5%), and a significant number 
presented a higher increased risk to develop CVD according 
to WC (59.6%) and excess weight of according to the BMI 
(49.2%). Among men, the means of the anthropometric 
indicators were: BMI 28 ± 5.5 kg/m², WC 100.7 ± 13.9 
cm, and WHR 1.01 ± 0.07. Among women, the means 
were similar: BMI 28.8 ± 5.8 kg/m², WC 98 ± 13.8 cm, 
and WHR 0.94 ± 0.08.

stadiometer attached to the scale, with the individual facing 
the evaluator with an erect head. The body mass index (BMI) 
was calculated using the formula: weight (kg)/height (m)² and 
it was classified as eutrophy (18.5 to 24.9 kg/m²); overweight 
(25 - 29.9 kg/m²) and obesity (≥ 30 kg/m²)16. Waist (WC) 
and hip (HC) circumferences were verified with the patient 
standing and registered in cm. An inelastic measuring tape 
of 0 to 143 cm was used, with an accuracy of 1 mm. WC 
was measured midway between the iliac crest and the lower 
costal border of the patient - who received instructions not to 
inhale at the time of measurement - and the HC was defined 
as the highest value measure of the hip. WC was classified 
as an increased risk for CVD (men 94 to 102 cm and women 
80 to 88 cm) and a higher increased risk for CVD (men > 
102 cm and women > 88 cm). The waist-to-hip ratio (WHR) 
was calculated using the formula: WC/HC, and the cut-off 
points used were > 0.95 (for men) and > 0.80 (for women) 
to identify cardiovascular risk considering central adiposity14.

The sample size calculation was carried out using 
WinPepi® program for Windows. Considering the study of 
Lourenço et al.17 who detected a prevalence of approximately 
74% of adequacy regarding total fat intake recommended by 
guidelines, an acceptable difference of 10%, a significance 
level of 5%, and a power of 80%, 98 evaluated patients 
would be evaluated. 

Data were entered in an Excel®-type spreadsheet and 
analyzed using the Statistical Package for Social Science® 
program (SPSS version 17.0, Il, USA) for Windows. Conti-
nuous variables were described in means and standard 
deviation or medians and interquartile ranges, and categorical 
data were described as absolute numbers and percentage. 
The Student t-test for one mean was used to compare the 
nutrients intake estimated by FFQ and the values proposed 
by the guidelines. 

The present study is part of a larger project entitled 
“Nutritional and anthropometric profile of patients with 
acute coronary syndrome (ACS)”, which was approved by 
the Research Ethics Committee of the Institute of Cardiology/
University Foundation of Cardiology (CEP IC-FUC, approved 
under No. 515,084).

RESULTS 

The sample consisted of 104 patients, with an average 
age of 60.6 ± 11.3 years, male in majority (59.6%) and who 
declared themselves white (83.7%). The mean scholarity was 
7.1 ± 3.9 years, and the percentage of individuals who were 
retired was 43.3%. The prevalence of sedentary individuals 
detected by IPAQ was 39.4%. The clinical characteristics of 
the population are described in Table 1. There was a high 
prevalence of HTN and DLP among the patients, as well as a 
family history of AMI. Individuals who smoke or have smoked 

Table 1 – Clinical characteristics of the sample.

Characteristics N %

Acute myocardial infarction 91 87.5
Unstable angina 13 12.5
Smoking
   Actual 25 24
   In the past 46 44.2
Abusive alcohol consumption 15 14.4
Diabetes mellitus 42 40.4
Hypertension 70 67.3
Stroke 9 8.7
Dyslipidemia 64 61.5
Chronic kidney disease 5 4.8
Family history of acute myocardial infarction 65 62.5

Table 2 – Anthropometric characteristics of the population.

Anthropometric indicators N %

Waist-hip ratio (WHR)
   Normal 12 11.5
   Risk for cardiovascular disease 92 88.5
Waist circumference (WC, cm)
   Normal 19 18.3
   Increased risk for cardiovascular disease 23 22.1
   Higher increased risk for cardiovascular disease 62 59.6
Body mass index (BMI, kg/m2)
   Overweight 38 16.5
   Obesity 34 32.7

Regarding dietary components, the mean TEI was 2,476 
± 842.3 kcal, ranging from 1,176.4 to 5,160.2 kcal. The 
mean energy density was 33.7 ± 13 kcal/kg; 26.9% of the 
individuals had a diet considered hypocaloric, 22.1% were 
within the caloric range desirable for weight maintenance and 
51% had a hypercaloric diet.
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Figure 1 - Proportion of individuals with adequate (grey) nutrient intake, above (dark grey) or below (light gray) that recommended by the guidelines. Acceptable 
nutrient distribution range: Carbohydrates: 50-60% of the total daily energy intake (TEI); Proteins: 10% -15% of the TEI; Fats: 25-35% of the TEI; Saturated 
fatty acids: <7% of the TEI; Monounsaturated fatty acids: 15%-20% of the TEI; Polyunsaturated fatty acids: 5%-10% of the TEI; Dietary cholesterol: <300 mg/
day; Sodium: <2000 mg/day; Potassium: > 4700 mg/day; Calcium: > 1250 mg/day; Magnesium: > 500 mg/day; Dietary fibers: 20g-30g/day. SFA: saturated fatty 
acids; MUFA: monounsaturated fatty acids; PUFA: polyunsaturated fatty acids.

Table 3 shows the means of nutrients intake according 
to FFQ, as well as the comparison with the guidelines’ 
recommendations. The consumption of carbohydrates, 

total fats and dietary cholesterol did not present a signifi-
cant difference in relation to the recommended values. The 
amounts of calories, proteins, SFA and sodium consumed 
were significantly higher than those recommended, and the 
consumption of MUFA, PUFA, potassium, calcium, magne-
sium, and dietary fiber was significantly lower than those 
suggested by the guidelines. Figure 1 shows the proportion 
of individuals with a nutrient intake considered adequate, 
above or below the recommended according to values 
suggested by the guidelines. 

DISCUSSION 

We observed in our study a high prevalence of obesity in 
patients with ACS according to different anthropometric indica-
tors, as well as a significant number of individuals who presented 
inadequate caloric and nutrients intake according to recom-
mendations suggested by national and international guidelines.

The obesity indexes detected in our population were 
expected, and the mean values of WC and WHR agree 
to other studies performed among patients with ACS18. 
Compared to men, in our study, the mean values of WC in 
women indicate a high risk for developing CVD and post-
menopausal status plus hormone therapy may contribute to 
the worsening of this risk19. The high caloric intake of the 
population, represented by the average energy density, was 
also expected considering the high proportions of obesity and 
sedentary lifestyle.

Table 3 – Comparison between the nutrients intake of the sample and those 
recommended by the guidelines.

Nutrient Mean ± SD Test value* P-value

Energy density (kcal/kg 
of weight)

33.7 ± 13 30 kcal/kg 0.004

Carbohydrates (%) 54.6 ± 7.2 55% 0.61

Proteins (%) 16.3 ± 3.3 15% < 0.001

Lipids (%) 29.1 ± 5 30% 0.06

Saturated fatty  
acids (%)

9.3 ± 2.5 7% < 0.001

Monounsaturated  
fatty acids (%)

7.4 ± 2 17.5% < 0.001

Polyunsaturated  
fatty acids (%)

2.9 ± 1 7.5% < 0.001

Sodium (mg) 2348.2 ± 1045.2 2000 mg 0.001

Potassium (mg) 2375.5 ± 795.9 4700 mg < 0.001

Calcium (mg) 794.6 ± 339.8 1250 mg < 0.001

Magnesium (mg) 221.5 ± 77.1 500 mg < 0.001

Dietary cholesterol (mg) 310.7 ± 136.2 300 mg 0.42

Dietary fibers (g) 18.8 ± 6.1 25 g < 0.001

*Recommendations according to the guidelines: Dietary Approaches to Stop Hypertension15, 
Brazilian Society of Cardiology16, 18,19, and Brazilian Ministry of Health17.
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It was observed that the averages of macronutrients intake 
were close to that suggested by the guidelines. The increased 
consumption of proteins is justified by the dietary pattern of the 
population who live in South Brazil, which usually consumes 
high amounts of meat and derivatives20. Although quanti-
tatively the consumption of fats seemed adequate among 
the sample, the quality was inadequate. It is known that the 
substitution of SFA for MUFA and PUFA decreases the risk 
for cardiovascular events in approximately 14%21. A study 
that evaluated the qualitative consumption of fats among 
individuals with previous coronary artery disease showed a 
pattern of consumption similar to our sample, represented by 
high SFA intake and low MUFA intake22. Approximately half 
of the population presented a high consumption of dietary 
cholesterol; however, the restriction of this nutrient has been 
questioned, due to the knowledge about the contribution of 
endogenous (and not exogenous) cholesterol in the genesis 
of CVD23.

Other researchers have identified a higher sodium intake 
among elderly patients with established CVD; however, when 
stratified according to a previous history of AMI, patients 
with previous diagnosis of myocardial infarction showed 
sodium consumption similar to that observed in our study24. 
The consumption of fruits and vegetables, the main sources 
of dietary potassium, is low among the population living in 
South of Brazil25, which may contribute to the deficiency of 
this micronutrient in these individuals’ daily diet. 

About 90% of the sample showed inadequate amounts 
of calcium intake, suggesting a low intake of source foods 
(milk and dairy products). A study that explored the rela-
tionship between dietary calcium and hard outcomes showed 
that moderate dietary calcium intake may protect against 
cardiovascular and all-cause mortality and incident stroke26. 
Regarding dietary magnesium, despite the inverse relationship 
between its intake and cardiovascular disease27, the intake of 
the amounts suggested by the DASH study is not commonly 
observed, as it is substantially higher than the values suggested 
by Dietary Reference Intakes28.

In our study, approximately 63% of the subjects ingested 
less dietary fiber than the recommended – a similar proportion 
observed among Europeans at risk for developing CVD29. 
Low fiber intake has been reported among individuals at high 
cardiovascular risk in southern Brazil30, and it is known that 
in general population the intake of fiber-rich foods such as 
fruits, vegetables and whole food is low. In general, the dietary 
intake detected in our sample, as well as the prevalence of 
excessive adiposity, were similar to those observed in other 
ACS patients who underwent dietary intervention31. 

About the limitations of our study, we can mention the 
method used for dietary assessment (FFQ), which can reflect 
memory bias, may present difficulties in application depending 

on the number and complexity of the foods list, has inaccurate 
quantification of the nutrients and does not estimate absolute 
consumption, since not all foods consumed by the individual 
may appear on the foods list; the cross-sectional design, which 
does not identify associations of causality; some data were 
collected from medical records or from patients’ reports, not 
ruling out the possibility of admeasurements bias; we did not 
register the period of the diseases’ diagnosis; dietary intake 
may be underestimated or overestimated – reflecting the 
flat slope syndrome; we did not carry out statistical methods 
for assessing intra and interpersonal variance to minimize 
possible errors related to the FFQ; and we do not control for 
major biases, as this is a descriptive study.

CONCLUSION

In conclusion, we detected a low consumption of cardio-
protective nutrients in our sample, and a high intake of 
nutrients whose excessive consumption is considered a risk for 
the development of CVD, such as SFA and sodium. Effective 
dietary interventions among these individuals are necessary, 
and nutritional education is an indispensable factor for the 
prevention and control of ACS associated diseases.
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RESUMO
Introdução: A desnutrição ou subnutrição são condições que se relacionam com o aumento 
da morbimortalidade de pacientes em hospitalização e estão associadas a prolongamento das 
internações hospitalares, elevação do custo hospitalar, maior incidência de complicações, prejuízo 
da recuperação e da qualidade de vida do paciente, como também pode alterar a função de 
múltiplos sistemas do organismo. O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil nutricional e epide-
miológico dos pacientes internados. Método: Estudo observacional analítico transversal, com 125 
pacientes internados na enfermaria de Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
em João Pessoa/PB, entre o período de agosto de 2018 e maio de 2019. Foi realizada a análise 
dos prontuários médicos, entrevista com Avaliação Nutricional Subjetiva Global (ANSG) e medida 
da circunferência do braço (CB), nos pacientes acima de 18 anos, em até 3 dias após o início da 
internação. Resultados: A amostra foi composta por 52 pacientes do sexo masculino (41,6%) e 73 
(58,4%) do feminino. A frequência de desnutrição apresentou diferentes valores de acordo com o 
método utilizado, sendo 10,2% pelo índice de massa corporal (IMC), 43,1% com a CB e 25,6% pelo 
ANSG. Em relação ao sexo, a classificação pela CB apontou maior presença de desnutrição nos 
homens. Foi realizada uma análise por faixa etária, que revelou maior ocorrência de desnutrição 
no grupo etário acima de 50 anos. Conclusão: O ambiente hospitalar apresenta uma importante 
associação com a desnutrição, o que demanda atenção na assistência ao paciente pela equipe 
de saúde, em especial aos hospitalizados com mais de 50 anos de idade.

ABSTRACT
Introduction: Malnutrition or subnutrition are conditions related to the increase in morbidity 
and mortality in hospitalized patients and are associated with prolonged hospitalization, higher 
cost, higher incidence of complications, harder recovery and quality of life for the patient, as well 
as possible changes in the operation of various systems in the patient’s body. The purpose of 
this study is to evaluate the nutritional and epidemiological profile of the hospitalized patients. 
Methods: Transversal observational analytical study, gathering the data of 125 hospitalized 
patients in the Medical Clinic infirmary of Lauro Wanderley University Hospital, João Pessoa/PB, 
between August 2018 and May 2019. The analysis consists of a review of the patient’s medical 
records, interview using the Subjective Global Nutritional Assessment (SGNA) and measurement of 
brachial circumference (BC), in all patients older than 18 years old, up until 3 days of admission. 
Results: The sample consist of 52 (41.6%) male and 73 (58.4%) female patients. The presence 
of malnutrition varied according to the method used, being of 10.2% by body mass index (BMI), 
43.1% by BC and 25.6% by SGNA. Regarding gender, BC appointed a prevalence on men. By age 
analysis, malnutrition was more common above 50 years old. Conclusion: Hospital environment 
presents an important association with malnutrition, which demands attention on patient care by 
the healthcare staff, in particular to the ones above 50 years old.
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INTRODUÇÃO

A desnutrição é um sério problema para pacientes hospi-
talizados e está relacionada a um aumento da morbidade 
e mortalidade1. Segundo o estudo Inquérito Brasileiro de 
Avaliação da Nutrição Hospitalar (IBRANUTRI), a incidência 
de desnutrição entre os adultos hospitalizados no Brasil é de 
aproximadamente 48%. A desnutrição hospitalar impacta 
diretamente no curso clínico, relaciona-se com maior 
incidência de complicações, com internações hospitalares 
prolongadas, custo hospitalar maior, além de estar atrelada 
a uma maior readmissão hospitalar e à redução da quali-
dade de vida. A progressão da deterioração nutricional 
altera a função cardíaca, respiratória, intestinal, renal e 
imunológica, as quais podem ser seriamente comprometidas 
e aumentam os riscos, principalmente, de infecções. Outros 
fatores agravantes para a alta taxa de desnutrição incluem 
a doença de base, condições socioeconômicas e o sistema 
de saúde pouco equipado no atendimento de pacientes2.

A ausência de uma avaliação nutricional adequada no 
momento da admissão contribui para a perpetuação dessa 
problemática. Este fato representa um entrave no diagnós-
tico correto das necessidades nutricionais do paciente e na 
elaboração de uma dietoterapia3. Não há um método padrão 
para o diagnóstico nutricional e podem ser utilizados métodos 
subjetivos e/ou objetivos. Métodos simples podem ser efetivos 
na suspeita diagnóstica, como é o caso da Avaliação Nutri-
cional Subjetiva Global (ANSG), considerada padrão-ouro 
para a triagem do estado nutricional4.

Tendo em vista que a intervenção nutricional precoce e 
apropriada é eficaz na diminuição das complicações clínicas 
em pacientes hospitalizados5 e que possíveis agravantes 
podem ser compreendidos por meio dos fatores epide-
miológicos2, o objetivo desse estudo foi delimitar o perfil 
nutricional e epidemiológico dos pacientes internados na 
Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, 
em João Pessoa/PB.

 

MÉTODO

Trata-se de um estudo observacional analítico trans-
versal, com abordagem quantitativa, desenvolvido na 
enfermaria de Clínica Médica do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley. 

A amostragem foi realizada por conveniência e incluiu 
125 pacientes internados entre os meses de agosto de 2018 
e maio de 2019. Os critérios de inclusão foram: idade 
superior a 18 anos e ter sido internado há, no máximo, 72 
horas. Os critérios de exclusão foram: ser gestante, possuir 
ao menos um dos seus membros amputados, recusar a 
assinatura do TCLE e já ter participado da pesquisa em 
caso de nova internação. 

Os dados foram coletados através da análise dos 
prontuários médicos e da realização de uma entrevista, 
na qual aplicou-se uma Avaliação Nutricional Subjetiva 
Global (ANSG).

No prontuário médico, foram captadas as seguintes 
informações: hipótese diagnóstica, comorbidades, idade, 
procedência, sexo, etnia, estado civil, tempo de inter-
nação, peso atual e altura do paciente. Peso e altura 
foram aferidos no primeiro dia de internação pela equipe 
de nutrição do hospital por meio da balança mecânica 
antropométrica Filizola, com capacidade de 150 kg. No 
momento da aferição, os pacientes estavam vestidos com 
o pijama hospitalar e sem sapatos. O índice de massa 
corporal (IMC) foi calculado pela divisão do peso do 
indivíduo pelo quadrado de sua altura. A classificação 
do estado nutricional pelo IMC foi realizada com base no 
Ministério da Saúde6, sendo considerado abaixo do peso 
adequado o paciente adulto com IMC menor que 18,5 
kg/m² ou idoso com IMC menor que 22 kg/m², com peso 
adequado, o adulto com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m² ou 
idoso com IMC entre 22 e 27 kg/m² e, acima do peso, o 
adulto com IMC maior ou igual a 25 kg/m² ou idoso com 
IMC maior ou igual a 27 kg/m².

A ANSG é um questionário composto pela história clínica 
e pelo exame físico do paciente7. Na história, foram avaliados 
a redução de peso nos últimos 6 meses, as mudanças na 
ingestão alimentar (presença, tempo de alteração e tipo de 
dieta atual em sólida hipocalórica, pastosa hipocalórica, 
líquida ou jejum), os sintomas gastrintestinais recentes (vômitos, 
anorexia, náuseas, diarreia e disfagia), a capacidade funcional 
do doente (presença, tempo e gravidade da disfunção) e a 
relação da queixa principal com as necessidades nutricionais 
(gravidade da demanda metabólica da doença). 

No exame físico, foram avaliadas a perda de massa 
adiposa, a perda de massa muscular e a presença de edema 
em tornozelo, ascite e edema sacral. Por fim, o estado nutri-
cional do paciente foi classificado em: (A) não desnutrido, 
(B) moderadamente desnutrido, (C) desnutrido.

Como ferramenta complementar de determinação do 
estado nutricional utilizou-se a medida da circunferência do 
braço (CB). Ela foi realizada com uma fita métrica inelástica, 
no braço direito do paciente, no ponto médio entre a parte 
mais distal do processo acromial da escápula e a parte mais 
distal do olecrano. A medida do ponto foi realizada com o 
braço em flexão a 90°, depois a circunferência foi aferida 
estando o indivíduo com o braço relaxado e estendido ao 
longo do corpo. Posteriormente, calculou-se a adequação da 
CB mediante a divisão entre a CB atual e a CB do percentil 
50 para sua idade e sexo com base na tabela de Frisancho 
e NHANES III (para pacientes acima de 75 anos). Segundo 
a classificação de Blackburn & Thornton (1979), valores 



Perfil nutricional dos pacientes internados em um hospital universitário da Paraíba

BRASPEN J 2021; 36 (1): 45-51

47

internação, têm-se 62 (49,6%) dos pacientes no primeiro 
grupo e 43 (34,4%) no segundo, sendo que 20 (16%) não 
possuíam data de alta ou transferência no livro de alta.

Quanto à alteração de peso nos 6 meses anteriores à 
internação, apenas 111 souberam responder à pergunta ou a 
informação constava em prontuário. Destes, 24 (21,6%) dos 
pacientes não relataram alteração; 65 (58,6%) reportaram 
perda, com média de 8,8 kg; e 22 (19,8%) descreveram 
ganho de peso, com aumento médio de 6,40 kg.

Dos 22 pacientes que relataram ganho de peso, a média 
da porcentagem de ganho em relação ao peso habitual 
foi de 9,91%. Já dos 65 que relataram perda de peso, a 
média porcentual de perda em relação ao peso habitual foi 
de 11,88%. A classificação da alteração de peso de toda a 
amostra foi: 34 (52,3%) tiveram até 10% de perda ponderal, 
enquanto 31 (47,7%) apresentaram mais de 10% de perda 
nos 6 meses anteriores. Na Tabela 1, estão registradas as 
demais informações da ANSG referentes à ingestão alimentar, 
aos sintomas gastrintestinais, à capacidade funcional, à 
demanda metabólica da doença e ao exame físico.

percentuais entre 81 e 90 caracterizam desnutrição leve, entre 
71 e 80, desnutrição moderada e abaixo de 70, desnutrição 
grave. Na atual pesquisa, classificou-se valores percentuais 
abaixo de 90 como desnutrição.

A alteração do peso foi calculada por meio da porcen-
tagem de aumento ou diminuição em relação ao peso 
habitual do paciente. A média percentual foi obtida como 
média aritmética dos pacientes com alteração do peso. Para 
classificar a perda de peso foi utilizado o critério da Semio-
logia médica, que define perda clinicamente significativa 
quando maior que 10%, em 6 meses.

Em relação à ANSG e à CB, os pacientes foram clas-
sificados em desnutridos ou não desnutridos. Na classi-
ficação do IMC, dividiu-se os pacientes em baixo peso e 
não baixo peso. 

As variáveis qualitativas foram expressas em frequência 
absoluta e porcentagem. Para verificar associação entre as 
variáveis qualitativas utilizou-se o teste exato de Fisher ou o 
teste Qui-Quadrado. Foi utilizado o nível de significância de 
5% para o critério de decisão. Para a comparação entre os 
métodos de avaliação nutricional foi utilizado o índice Kappa 
de concordância, sendo este classificado em: pobre (<0,2) 
fraco (0,21-0,4), moderado (0,41-0,6), bom (0,61-0,8), 
muito bom (>0,80).

Em acordo com as normas éticas em biociências, o projeto 
foi autorizado pelo Conselho de Ética do Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley (CAAE: 87860218.0.0000.5183) e 
os pacientes envolvidos na pesquisa assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido.

 

RESULTADOS

A amostra foi composta de 125 pacientes, sendo 52 
(41,6%) do sexo masculino e 73 (58,4%) do sexo feminino. 
A média da idade foi de 49,38 anos, a idade mínima de 
18 anos e máxima de 87 anos. A mediana da idade foi de 
51 anos, sendo o percentil 25 de 34 anos e o percentil 75 
de 61,3 anos. Quanto à etnia, 29 (23,2%) pacientes eram 
brancos, 24 (19,2%) negros, 65 (52%) pardos e 7 (5,6%) 
não possuíam etnia registrada no prontuário. 

Dividindo-se a escolaridade em dois grupos, 59 (47,2%) 
dos pacientes não haviam concluído o ensino fundamental, 
incluindo 10 (8%) que nunca haviam frequentado a escola, 
e 65 (52%) haviam concluído o ensino fundamental. Desse 
último grupo, 27 (41,5%) haviam concluído o ensino médio 
e 15 (23,1%), o ensino superior.

A duração média da internação foi de 17,5 dias, variando 
de 2 a 90 dias. A mediana do tempo de internação foi de 13 
dias, sendo o percentil 25 de 7 dias e o percentil 75 de 22 
dias. Dividindo-se o tempo de internação em dois grupos, 
menos de 15 dias de internação e a partir de 15 dias de 

Tabela 1 – Características da população estudada segundo a Avaliação 
Nutricional Subjetiva Global. 

Variável %

Alteração da ingestão alimentar
   Sem alteração 56,8%
   Com alteração 43,2%
Tipo de dieta atual
   Não sólida (jejum, líquida ou pastosa) 12%
   Sólida hipocalórica 29,6%
   Sólida normocalórica 58,4%
Presença de sintomas gastrintestinais (PSG)
   Não 44,8%
   Sim 55,2%
PSG - Vômito
   Não 73,6%
   Sim 26,4%
PSG - Anorexia
   Não 68%
   Sim 32%
PSG - Náuseas
   Não 73,6%
   Sim 26,4%
PSG - Diarreia
   Não 77,6%
   Sim 22,4%
PSG - Disfagia
   Não 89,6%
   Sim 10,4%
Alteração da capacidade funcional
   Não 65,6%
   Sim 34,4%
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A Tabela 2 apresenta as classificações de estado nutri-
cional da amostra, de acordo com o método de avaliação 
utilizado. Ela mostra que a medida da CB detectou desnu-
trição em mais pacientes quando comparada à ANSG. Já o 
IMC apenas encontrou baixo peso em 10,2% da população.

A desnutrição foi significativamente mais comum nos 
homens (p=0,003), segundo a classificação pela CB. Porém, 
o dado não foi repetido pela análise do IMC e ANSG.

Ademais, de acordo com o IMC, houve maior ocorrência 
de baixo peso no grupo etário maior que 50 anos (p=0,01). 

Este dado foi reafirmado pela análise da ANSG (p=0,028). 
Porém, na classificação por CB, essa diferença não foi esta-
tisticamente significativa.

Quanto à escolaridade, segundo a CB, a desnutrição foi 
significantemente mais comum no grupo de pacientes sem 
o ensino fundamental completo (p=0,001), sendo essa a 
mesma conclusão da análise da ANSG (p=0,009).

Na Tabela 3, está representada a avaliação segundo a 
especialidade médica. Devido à baixa representatividade 
numérica dos demais grupos, destacam-se numericamente 
os acometimentos da Gastroenterologia, Cardiologia, 
Pneumologia e Nefrologia. Percebe-se maior preva-
lência de desnutrição em pacientes da Gastrenterologia 
em relação às demais áreas clínicas de acordo com a 
classificação da ANSG (p=0,001). Enquanto 48,4% dos 
pacientes dessa área encontravam-se desnutridos, 18,1% 
dos demais estavam desnutridos. Na classificação pela 
CB e pelo IMC, também foi evidenciada a existência 
dessa diferença, entretanto sem significância estatística. 
De modo oposto, houve uma diferença significativa na 
classificação da ANSG (p=0,04) entre a Cardiologia e 
as demais áreas. Nesse caso, apenas 8,7% dos pacientes 
dessa área apresentaram desnutrição, enquanto houve 
desnutrição em 29,4% dos demais. 

Continuação Tabela 1 – Características da população estudada segundo 
a Avaliação Nutricional Subjetiva Global. 

Variável %

Tipo de disfunção
   Leve 14,4%
   Moderada ou grave 20%
   Sem disfunção 65,6%
Demanda metabólica da doença
   Leve ou ausente 84%
   Moderada 13,6%
   Sem resposta 2,4%
Perda de gordura subcutânea
   Não 52%
   Sim 48%
Perda de massa muscular  
   Não 52,8%
   Sim 47,2%
Edema  
   Não 62,4%
   Sim 37,6%
Edema no tornozelo  
   Não 72%
   Sim 28%
Ascite  
   Não 76%
   Sim 24%
Edema sacral  
   Não 89,6%
   Sim 10,4%

Tabela 2 – Classificação de estado nutricional da população do segundo 
IMC, ANSG e CB.

Método Sem desnutrição 
(CB e ANSG) ou 
não baixo peso 

(IMC)

Desnutridos (CB 
e ANSG) ou baixo 

peso (IMC)

Sem dados

n % n % n %
IMC 88 89,8 10 10,2 27 21,6
CB 70 56,9 53 43,1 2 1,6
ANSG 93 74,4 32 25,6

ANSG = Avaliação Nutricional Subjetiva Global; CB = circunferência do braço; IMC = Índice de 
massa corporal.

Tabela 3 – Avaliação segundo a especialidade médica.

Especialidade
Avaliação subjetiva 

 final
Circunferência do  

braço
Não  

desnutrido
Desnutrido Não  

desnutrido
Desnutrido

Pneumologia 13 (81,2%) 3 (18,8%) 7 (50%) 7 (50%)
Cardiovascular 21 (91,3%) 2 (8,7%) 16 (69,6%) 7 (30,4%)
Gastro- 
enterologia

16 (51,6%) 15 (48,4%) 14 (45,2%) 17 (54,8%)

Nefrologia 15 (93,8%) 1 (6,2%) 11 (68,8%) 5 (31,2%)
Outros 24 (77,4%) 7 (22,6%) 20 (64,5%) 11 (35,5%)

Nota: A especialidade médica não foi identificada em 6,4% dos pacientes.

Além disso, dentre as comorbidades, houve diferença 
estatística entre as gastroenteropatias e as demais comor-
bidades na classificação pela ANSG (p=0,023) (Tabela 4). 
Enquanto 47,1% das pessoas acometidas pela cirrose hepá-
tica ou outras gastroenteropatias apresentaram desnutrição, 
apenas 21,4% dos demais tinham desnutrição.

Quanto ao tempo de internação, houve diferença esta-
tisticamente significativa na classificação pela CB (p=0,004) 
entre os hospitalizados por menos de 15 dias e os hospi-
talizados por 15 dias ou mais. No primeiro grupo, 29,5% 
apresentavam desnutrição contra 58,1% no segundo grupo. 
Na classificação pela ANSG não se obteve diferença signi-
ficativa, na verdade, os dois grupos mostraram-se homogê-
neos, com 22,6% de desnutrição no primeiro e 23,3% no 
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segundo (p=0,93). Já na classificação pelo IMC houve 4,4% 
de pacientes com baixo peso no primeiro grupo e 10,8% no 
segundo (p=0,27).

A Tabela 5 apresenta o nível de concordância entre os 
métodos de análise nutricional. Ela indica concordância 
fraca entre IMC e ANSG e entre IMC e CB. Enquanto a 
concordância entre CB e ANSG mostra-se moderada. Entre-
tanto, nenhum dos testes apresentou significância estatística 
(p<0,05).

DISCUSSÃO
O estudo verificou maior ocorrência de desnutrição no 

grupo etário maior de 50 anos. O resultado poderia ser 
esperado devido ao aumento da fragilidade ser comumente 
associada ao aumento da idade. O estado frágil engloba a 
redução da força, resistência e função fisiológica, gerando 
vulnerabilidade ao declínio funcional, à dependência e/ou 
óbito, mediante exposição a estressores8.

Analisando artigos previamente publicados, como 
Baumgartner et al.9, que utilizou o dual-energy X-ray 
absorptiometry (DEXA) e equações de regressão para 
medir e estimar a massa muscular esquelética apendicular, 
verificou-se que a prevalência de sarcopenia variou de 
13% a 24%, em indivíduos menores de 70 anos, aumen-
tando aproximadamente 50% em indivíduos com 80 anos 
ou mais. Newman et al.10 encontraram prevalência de 
sarcopenia de 51,9% em mulheres e 50,4% em homens, 
usando o DEXA para estimar a massa muscular esquelé-
tica apendicular e calcular o índice de massa muscular 
esquelética apendicular.

Nosso estudo também demonstrou uma prevalência 
maior de desnutrição em pacientes sem o ensino funda-
mental completo por meio da CB e da ANSG. Já pelo 
IMC, essa diferença não foi significativa estatisticamente 
devido aos vieses comuns à medição isolada do IMC, sem 
a realização de uma anamnese mais detalhada. Algumas 
pesquisas também demonstraram correlação de sobrepeso 
com nível socioeconômico mais elevado11. Assim, poder-
se-ia relacionar a baixa escolaridade com a baixa renda 
e, consequentemente, a maiores chances de desnutrição 
prévia à internação.

Ademais, o presente estudo evidenciou, segundo a clas-
sificação da CB, maior frequência de desnutrição no grupo 
de pacientes hospitalizados por 15 dias ou mais (58,1%). 
A razão para a CB ter sido o método que mais identificou 
desnutridos pode dever-se ao fato de atualmente podermos 
utilizar vários métodos para aferir a CB, como circunferência 
muscular do braço (CMB), área muscular do braço (AMB) e 
a área de gordura do braço (AGB)12.

Um estudo realizado na Coreia aponta que 22% dos 
hospitalizados têm desnutrição no momento da admissão e 
o correlaciona com o percentual de desnutridos no hospital. 
No entanto, é afirmado que essa avaliação só é feita no 
momento da admissão e caso o estudo incluísse pacientes 
já hospitalizados esse percentil seria ainda maior, levando 
à conclusão de que aqueles hospitalizados por um período 
mais prolongado de tempo possuem uma predisposição 
a desenvolver problemas nutricionais13. Esse estudo asso-
ciou, também, a piora do estado nutricional a estadias 
mais longas no hospital e, inclusive, a redução da taxa de 
sobrevivência.

Tabela 4 – Presença de comorbidades nos pacientes avaliados.

Comorbidades
Avaliação subjetiva 

 final
Circunferência do  

braço
Não  

desnutrido
Desnutrido Não  

desnutrido
Desnutrido

Hipertensão  
arterial  
sistêmica

34 (72,3%) 13 (27,7%) 25 (53,2%) 22 (46,8%)

Diabetes 
mellitus

18 (75%) 6 (25%) 12 (50%) 12 (50%)

Doença  
crônica renal

9 (81,8%) 2 (18,2%) 5 (45,5%) 6 (54,5%)

Cirrose  
hepática e  
outras  
gastroenterohe-
patopatias

9 (52,9%) 8 (47,1%) 8 (47,1%) 9 (52,9%)

Doenças  
cardio- 
vasculares

6 (60%) 4 (40%) 3 (30%) 7 (70%)

Doenças  
crônicas  
pneumológicas

7 (100%) 0 (0%) 5 (71,4%) 2 (28,6%)

Lúpus  
eritematoso 
sistêmico

5 (71,4%) 2 (28,6%) 4 (57,1%) 3 (42,9%)

Doenças da 
Reumatologia, 
Dermatologia e 
Oftalmologia

9 (69,2%) 4 (30,8%) 6 (50%) 6 (50%)

Sem  
comorbidades

26 (86,7%) 4 (13,3%) 21 (72,4%) 8 (27,6%)

Nota: Em virtude de erro de coleta, não foram identificadas comorbidades em 4% dos pacientes 

Tabela 5 – Concordância da distribuição da população do estudo, segundo 
o coeficiente Kappa. 

Coeficiente de Kappa

IMC e ANSG 0,38 (p=0,11)
CB e ANSG 0,44 (p=0,078)
IMC e CB 0,22 (p=0,074)

ANSG = Avaliação Nutricional Subjetiva Global; CB = circunferência do braço; IMC = índice de 
massa corporal
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Um estudo conduzido no Brasil também apontou como 
fator de risco para desnutrição o tempo de hospitalização14, 
apresentando uma taxa três vezes maior de risco nutricional 
para aqueles que permanecem, pelo menos, 15 dias no 
hospital.

A relação do maior percentual de desnutridos conforme 
maior o tempo de internação também pode sofrer influência 
de aspectos psicológicos relacionados à longa estadia 
hospitalar.

Em relação à maior prevalência de desnutrição em inter-
nados sob os cuidados da Gastroenterologia, a literatura 
evidencia associação entre desnutrição e doenças hepáticas 
ou gastrointestinais. Em um estudo alemão, concluiu-se que 
pacientes sem sintomas gastrintestinais apresentam três vezes 
menos chance de serem malnutridos durante a internação, 
estabelecendo tais sintomas como fatores de risco15.

De acordo com a literatura, a desnutrição em pacientes 
internados que apresentavam doenças gastrintestinais e 
hepáticas variou de 19,6% a 56%, corroborando os valores 
encontrados no presente estudo16-18. Essa grande prevalência 
de depleção nutricional pode ser justificada pelo papel dos 
órgãos do aparelho gastrointestinal na ingestão de alimentos, 
digestão, absorção e metabolismo19.

O risco de depleção proteica e deficiência de elementos 
minerais, por exemplo, é comum em pacientes com pancrea-
tite crônica, doença inflamatória intestinal e, principalmente, 
cirrose hepática20. Além disso, nos portadores de hepatopatias, 
a ingestão alimentar está reduzida substancialmente, tendo 
causa multifatorial: retardo no esvaziamento gástrico, sintomas 
gastrointestinais frequentes e redução do apetite17. Tais fatores, 
associado ao estado catabólico por consumo de aminoácidos 
na cirrose, favorece a desnutrição nesse paciente21.

Em estudo multicêntrico realizado na Romênia, dentre os 
pacientes admitidos no departamento de Gastroenterologia, 
a prevalência de desnutrição foi maior naqueles com doença 
hepática avançada (39,4%) de acordo com o IMC (IMC < 
20)19. Tal valor é comparável com as taxas de desnutrição 
encontradas no presente estudo em relação às comorbidades 
dos pacientes.

Em relação aos pacientes sob os cuidados da Cardio-
logia, houve pequena correlação dos nossos dados com a 
literatura devido à pouca evidência de estudos utilizando 
a ANSG nesta população. Os resultados de desnutrição 
nessa especialidade, no presente artigo, foram divergentes 
em relação a vários outros estudos, nacionais ou interna-
cionais, analisados.

Uma vez que a literatura demonstra que a existência de 
doenças cardiovasculares pode aumentar o risco nutricional 
de forma multifatorial – seja por desenvolvimento de catabo-
lismo, consequência de tratamentos invasivos, necessidade 
de hemodiálise ou complicações como falência múltipla de 
órgãos – é importante a realização de mais estudos, a fim de 

elucidar a discordância entre os parâmetros de desnutrição 
entre pacientes com doenças cardíacas22.

Nossos resultados apontaram, ainda, importantes dife-
renças entre os métodos de avaliação nutricional (Tabela 
2). O CB foi o método que identificou um maior número de 
desnutridos, enquanto o IMC foi a fórmula que menos auxi-
liou na detecção da desnutrição. A principal limitação para 
o seu cálculo foi a carência de dados de peso e altura nos 
prontuários médicos em 21,6% da amostra. Em 25,9% dessa 
população, a disfunção física pode ter motivado a carência 
de dados (Tabela 4). Entretanto, nos demais pacientes, apon-
tamos que, possivelmente, a carência de dados se deveu a 
não aferição do peso e da altura por negligência da equipe 
admissional. Nesse contexto, considerando apenas a popu-
lação avaliada pelo IMC, 44,4% apresentavam desnutrição 
pela avaliação da CB e 29,6%, pela ANSG. Outra limitação 
a esse cálculo foi a presença de edema (anasarca, ascite ou 
edema de membros inferiores) em 37,6% e sobrepeso ou 
obesidade classificados pelo IMC em 54,1% dos pacientes 
(Tabela 1). Esses fatores elevam o valor do IMC, apesar da 
perda não intencional de massa muscular e adiposa. Por 
essa razão, alguns estudos optam por excluir os pacientes 
com edema da sua amostra5.

Nesse sentido, um método útil em pacientes acamados 
é a medida da CB. Assim como o IMC, ela não é capaz de 
fazer uma distinção precisa entre edema, tecido adiposo e 
massa magra. Porém, essa medida sofre menos viés relacio-
nado ao edema, uma vez que os membros superiores são 
mais raramente acometidos. Além disso, a mensuração da 
CB é mais fácil de ser realizada que a do IMC em pacientes 
acamados23. Estudos internacionais demonstraram que a CB 
teve forte correlação matemática com o IMC23,24. Diferen-
temente desses, o nosso estudo apresentou baixo grau de 
concordância entre os dois métodos (Tabela 5). Isso pode 
ter ocorrido pela diferença entre as formas de classificar os 
pacientes e entre as características das populações estudadas. 
No estudo espanhol, utilizou-se uma fórmula diferente para 
a correção da CB [CB(cm) × 30) / 32] em uma amostra 
selecionada na atenção primária à saúde23. Já no estudo 
camaronês, eram classificados como desnutridos pacientes 
hospitalizados com a CB inferior a 25 cm24.

A ANSG tem grande utilidade no contexto hospitalar por 
unir informações de história clínica e exame físico no diagnós-
tico da desnutrição. Desse modo, pode também identificar o 
risco nutricional do paciente6. Entretanto, devido a seu caráter 
subjetivo, a experiência do avaliador pode representar um 
risco de viés25. Para a redução desse risco, algumas pesquisas 
atribuem uma pontuação aos itens da ANSG6. Apesar disso, 
obteve-se resultados semelhantes de diagnóstico de desnu-
trição quando comparado ao estudo BRAINS. Nele, 24% dos 
8.988 pacientes internados e avaliados pela ANSG estavam 
desnutridos2. No nosso estudo, 25,6% estavam desnutridos 
em uma amostra de 125 pacientes com idade média superior.
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Local de realização do estudo: Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 
PB, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.

CONCLUSÕES
A desnutrição é uma condição presente de forma signi-

ficativa no ambiente hospitalar, demonstrando-se uma 
importante fonte de preocupação dos profissionais de saúde, 
especialmente na atenção ofertada aos maiores de 50 anos, 
faixa etária que revelou maior incidência de desnutridos.

Os resultados do estudo apontaram uma falta de 
concordância na avaliação do estado nutricional utilizando 
os métodos do IMC, CB e ANSG. Cada método utilizado 
contribuiu de forma diferenciada na análise das caracte-
rísticas nutricionais dos pacientes. Portanto, a sugestão do 
emprego de mais de uma ferramenta para avaliação dos 
pacientes hospitalizados seria uma proposta interessante, 
a fim de possibilitar uma análise individualizada e, conse-
quentemente, uma abordagem terapêutica direcionada às 
necessidades de cada paciente. 

Os dados do nosso trabalho reforçam a importância da 
avaliação precoce do perfil nutricional dos hospitalizados, 
com o objetivo de identificar os indivíduos que precisarão de 
um tratamento nutricional mais especializado, promovendo 
então uma melhor assistência à saúde.

Diante disso, a implantação de protocolos nutricionais 
nas instituições possibilitaria um tratamento individualizado 
aos grupos de risco, contribuindo para reduzir a morbidade 
e mortalidade relacionada com os quadros de subnutrição 
e desnutrição.
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RESUMO
Introdução: A terapia nutricional enteral é empregada para conservação, restauração e/ou 
melhora da condição nutricional de pacientes hospitalizados, dentre essas necessidades está 
a ingestão de água. O seu consumo apropriado é imprescindível no cuidado e na conservação 
da homeostase corporal. O objetivo desse estudo foi verificar a quantidade de hidratação em 
pacientes que não podem controlar a ingestão de líquidos. Método: Foi realizado um estudo 
observacional, descritivo, quantitativo e transversal de 34 pacientes idosos internados no Hospital 
de Clínicas de Itajubá-MG. Para definir a recomendação hídrica foi realizado o cálculo de quan-
tidade de acordo com peso corporal, incluindo, também, a compensação de perdas de líquidos 
anormais. Resultados: A média de quantidade de dieta prescrita foi de 917 mL/dia (±DP 163 
mL/dia), sendo a média de hidratação total foi de 3500 mL (±DP 827 mL); sendo a média hídrica 
de reposição 1789 mL (±DP 936 mL) e a média de água administrada por trato gastrointestinal 
1770 mL (±DP 373 mL). Conclusão: O fator que foi observado na prescrição desfavorável, para 
hidratação inadequada, foi a prescrição padronizada para a hidratação enteral. A individuali-
zação da prescrição pode favorecer o prognóstico clínico do paciente, tendo em vista que nenhum 
indivíduo é análogo a outro. 

ABSTRACT
Introduction: Enteral nutritional therapy is used to conserve, restore and/or improve the nutri-
tional condition of hospitalized patients and is influenced by changes resulting from aging, among 
these needs is water intake. Proper consumption is essential for the care and conservation of body 
homeostasis. The aim of this study was check the amount of hydration in patients who cannot 
control their fluid intake. Methods: An observational, descriptive, quantitative and cross-sectional 
study was conducted of 34 elderly patients admitted to the Hospital de Clínicas de Itajubá-MG. 
To define the water recommendation, a quantity calculation was performed according to body 
weight, including also the compensation of abnormal fluid losses. Results: The mean amount of 
diet prescribed was 917 mL/day (±SD 163 mL/day), and the mean hydration offered adding to 
the water replacement plus gastrointestinal tract infusion of 3500 mL (±SD 827 mL); the repo-
sition water mean 1789 mL (±SD 936 mL) and the mean water administered by gastrointestinal 
tract 1770 mL (±SD 373 mL) being. Conclusion: The factor that was observed in the unfavorable 
prescription, for inadequate hydration, was the standardized prescription for enteral hydration. 
The individualization of the prescription can favor the clinical prognosis of the patient, considering 
that no individual is analogous to another.

1. Residente em Nutrição do Hospital de Clínicas de Itajubá, Itajubá, MG, Brasil.
2. Graduação em Nutrição pela Universidade São Judas Tadeu, Professora Mestre e Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 

de Clínicas de Itajubá, Itajubá, MG, Brasil.

Alisson Carlos Ferraz Guedes1

Mariana Carvalheiro Cotrim Lima2

DOI: 10.37111/braspenj.2021.36.1.07



Infusão e Recomendação Hídrica em Pacientes Idosos em Terapia Nutricional Enteral Exclusiva

BRASPEN J 2021; 36 (1): 52-6

53

INTRODUÇÃO 

Em hospitais, um dos cuidados especializados é a terapia 
nutricional enteral (TNE). A TNE é empregada para conser-
vação, restauração e/ou melhora da condição nutricional 
de pacientes hospitalizados, por meio de procedimentos 
terapêuticos, através da oferta de nutrientes, recorrendo à 
nutrição enteral1,2.

A ingestão, digestão, absorção e metabolização insufi-
ciente de alimentos ou necessidades nutricionais próprias são 
influenciadas pelas alterações decorrentes do envelhecimento, 
que pode comprometer o estado de saúde e a necessidade 
nutricional dos indivíduos3. Em um indivíduo mais velho, para 
estabelecer e reconhecer legalmente a passagem de adulto 
para idoso, é utilizada a idade cronológica no momento em 
que esse indivíduo alcança os 60 anos de idade4-6.

Como decorrência das alterações metabólicas vinculadas 
ao envelhecimento e do desgaste das reservas fisiológicas 
estão: baixa qualidade de vida, incapacidade física, aumento 
da fragilidade e da morbidade com o aparecimento de 
doenças crônicas, processo agudo de doença ou estresse, 
alta utilização de cuidados de saúde e hospitalização. Em 
um hospital, 42% a 52% das admissões são de idosos; e 
essa utilização elevada dos serviços de assistência é notória, 
uma vez que a média de idade de pacientes internados está 
aumentando. Essa porcentagem tende a crescer, visto que até 
2050 a parcela de pessoas com mais de 60 anos dobrará7-9.

Em idosos com idade superior a 60 anos, as necessidades 
nutricionais ou parcela de nutrientes que se deve ingerir para 
garantir um bom funcionamento do organismo e prevenir 
sintomas de deficiências são específicas, dentre essas neces-
sidades está a ingestão de água10.

Praticamente todas as moléculas que existem nos seres 
vivos conservam suas formas devido às características físicas e 
químicas da água e que as capacitam a realizar suas atribui-
ções biológicas11. Entre essas funções estão: manutenção do 
volume plasmático, controle da temperatura corporal, veículo 
de condução de nutrientes, excreção de substratos que não 
foram usados pelo organismo, auxílio dinâmico aos processos 
respiratório, cardiovascular, digestório e renal. Desse modo, a 
oferta hídrica deve ser individualizada de acordo com a idade, 
para garantir que as necessidades fisiológicas sejam atingidas12.

Neste cenário, verificar a quantidade de hidratação infun-
dida, em pacientes que não podem se alimentar via oral, e que 
não podem controlar a ingestão de líquidos, poderá identificar 
discrepâncias entre a recomendação, prescrição e infusão nos 
pacientes que utilizam TNE exclusiva.

MÉTODO

Foi realizado um estudo observacional, descritivo, 
quantitativo e transversal. A coleta de dados foi realizada a 

partir de prontuários e fichas de controle de enfermagem de 
34 pacientes idosos internados na Unidade de Internação 
do 2º andar no Hospital de Clínicas de Itajubá-MG, entre 
março e maio de 2019. Para o cálculo da amostra foi 
utilizado o programa DIMAM 1; Grau de Confiança: 95%; 
Score z: 1.96; Proporção q = 1 - p: 0.32; Margem de Erro 
Absoluto: 5%.

Foram incluídos os prontuários e as fichas de controle de 
enfermagem de pacientes idosos com idade igual ou maior 
que 60 anos de idade, recebendo TNE exclusiva, com mais 
de 72 horas de internação. Foram excluídos prontuários e 
fichas de controle de enfermagem incompletos, com rasuras 
e erros de identificação. 

Para a caracterização da pesquisa foram colhidos os 
seguintes dados: idade, sexo, peso corporal diariamente, 
quantidade de dieta prescrita diariamente, quantidade de água 
presente na dieta, quantidade de dieta infundida, quantidade 
de água livre prescrita pelo médico diariamente, quantidade 
de água administrada por via enteral diariamente, reposições 
hidroeletrolíticas e tempo de internação.

Para definir a quantidade de água presente na dieta foi 
consultado rótulo do produto, osmolaridade [mosmol/l], osmo-
lalidade [mosmol/kgH²O], densidade calórica e referências 
em literatura.

Para definir a recomendação hídrica foi realizado o cálculo 
de quantidade de acordo com peso corporal, incluindo, 
também, a compensação de perdas de líquidos anormais12. 
Foi utilizada a recomendação de 30 ml por kg de peso por 
dia para idosos de até 75 anos, e para idosos com idade 
superior a 75 anos foi utilizada a recomendação de 25 ml por 
kg de peso por dia, acrescidos de 350 ml por grau Celsius 
(°C) quando febre aferida acima de 37,5°C1.

RESULTADOS

Foi possível observar que a média de idade dos pacientes 
internados na instituição investigada foi de 75, 53 anos (±DP 
9,95); com média de 6,44 (±DP3,98) dias de internação; e 
peso corporal de 66,34 kg (±DP 13,72).

A Tabela 1 apresenta a quantidade de dieta infundida, de 
água infundida pela dieta, de água prescrita, de água infun-
dida por cateter nasoenteral, entre outras variáveis.

Ainda ficou constatado que 100% dos pacientes investi-
gados apresentaram quantidade de água prescrita, reduzida 
em relação à recomendada. Quanto à infusão de soluções de 
via intravenosa, observou-se que 94% dos pacientes receberam 
administração de solução glicosada a 10%, 91%, infusão de 
solução fisiológica, 0,9% e 91%, reposição eletrolítica. 

Verificou-se que 100% dos pacientes receberam uma 
quantidade superior de hidratação durante a internação, em 
média 194% superior ao recomendado (Figura 1).
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Tabela 1 – Quantidade das variáveis em (ml/dia) durante para pacientes internados no Hospital de Clínicas de Itajubá-MG.

Variáveis Média ±DP Moda (%)

Quantidade de dieta infundida 917 263 1000 (17%)

Quantidade de água infundida pela dieta 709 203 770 (17%)

Quantidade de água prescrita 1051 304 1200 (60%)

Quantidade de água infundida por cateter nasoenteral 1760 373 1970 (9,4%)

Quantidade de água recomendada 1807 341 2190 (8,9%)

Quantidade de reposição hídrica 1789 936 1500 (37%)

Hidratação total 3500 827 4470 (5,8%)

por administração insuficiente. Embora a prescrição seja um 
procedimento complicado que envolve conhecimento clínico 
e nutricional, a equipe multidisciplinar deve procurar uma 
prescrição adequada. Resultados semelhantes foram encon-
trados na literatura, onde o volume efetivamente ofertado 
ficou aquém da recomendação13. 

Para os idosos, o consumo apropriado de líquidos é 
fundamental, para as atribuições biológicas e tanto volumes 
superiores, quanto inferiores acarretam riscos de distúrbios 
hidroeletrolíticos e complicações de ordem metabólica14,15. 

A falha mais observada foi em decorrência da repetição 
das quantidades prescritas de 1200 ml/dia, que apareceu 
em 60% dos resultados, demonstrando uma padronização 
nas prescrições para pacientes com idade, peso e condição 
clínica variados.

DISCUSSÃO 

O presente estudo aponta uma predominância de pessoas 
idosas internadas recebendo quantidade de água, por meio 
da prescrição médica, inferior à recomendada. A prescrição 
desajustada é compreendida pelos autores como um ato 
comum entre os profissionais que são responsáveis por 
realizar a prescrição, uma vez que atuam de forma padro-
nizada, ou seja, prescrevem a mesma quantidade de água 
para a maioria dos pacientes. 

A comparação da quantidade de água infundida via 
trato gastrointestinal e a recomendação, em pacientes 
que não podem se alimentar via oral, e que não podem 
controlar a ingestão de líquidos, a partir do quarto dia de 
TNE, mostrou que a prescrição hídrica não atinge as neces-
sidades dos indivíduos, tanto por falha na prescrição, como 

Figura 1 - Média diária de quantidade de água recomendada e quantidade total de hidratação em ml.
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O cuidado em saúde, progressivamente, passou a ser 
delimitado como o resultado da execução de métodos 
simplistas de intervenção padronizada. Entretanto, essas 
práticas estão raramente conectadas ao conhecimento cientí-
fico. É negligenciado o fato de que pessoas estejam morrendo 
em consequência de processos que não estão diretamente 
conectados com a assistência à saúde16,17.

Assim como no presente estudo, Moreno18 também 
encontrou volume de líquido recomendado inferior ao 
recebido pelos pacientes via trato gastrointestinal, o que 
caracteriza risco de desenvolver complicações metabólicas, 
segundo a recomendação descrita na literatura16,17.

Um importante achado foi a grande quantidade de 
infusão de reposição hídrica intravenosa nos participantes 
investigados, fato este que colabora com a discrepância 
evidenciada entre a quantidade de água recomendada e 
aquela superior evidenciada quando analisadas as variáveis 
reposição mais infusão por trato gastrointestinal.

A terapia de reposição hídrica tem a finalidade de 
restaurar o volume e a composição habitual dos líquidos 
corporais e é indicada em caso de desidratação em que os 
pacientes tenham contraindicação para terapia de reidra-
tação oral e desidratação grave. O excedente de líquido difi-
culta claramente o trabalho do organismo em se autoajustar, 
limitando sua capacidade de defesa perante o acréscimo de 
volume circulante, que interfere no prognóstico favorável e 
aumenta a morbimortalidade17,18.

A discrepância frente às prescrições hídricas pode 
ocasionar complicações ao cuidado do paciente; uma vez 
que melhores resultados poderiam ser evidenciados se cada 
um recebesse a quantidade de hidratação conforme o quadro 
clínico apresentado; não ocasionando agravos secundários. 

Em geral, o excesso volêmico acarreta edema e adulte-
ração da estrutura tissular, com oclusão do fluxo sanguíneo 
capilar e da drenagem linfática, bem como disfunções de 
ações das células, contribuindo para gradativa disfunção 
orgânica. Esses efeitos são mais evidentes em órgãos como 
rins e fígado, pelo excesso de reposição hídrica aumentar 
sua pressão intersticial e comprometer o fluxo sanguíneo. 
No sistema digestório causa edema, que aumenta o tempo 
de esvaziamento gástrico, promovendo distensão abdominal 
e vômitos, que, por sua vez, elevam os riscos de broncoas-
piração de dieta, síndrome de má absorção dos nutrientes, 
provocando desnutrição, dificuldade na cicatrização de 
feridas, e aumento do risco de hipertensão intra-abdominal e 
de síndrome compartimental abdominal. Esse efeito adverso 
da sobrecarga volêmica talvez seja ainda mais evidente nos 
pulmões, causando edema agudo de pulmão13,19.

É inegável que fatores como idade e massa corporal 
desempenham importante papel no resultado clínico. 
Portanto, em pacientes que não podem se alimentar via 
oral e que não podem controlar a ingestão de líquidos, a 

prescrição e administração de água individualizada enriquece 
o tratamento, colaborando satisfatoriamente para prognós-
tico clínico dos pacientes. 

Deve-se individualizar a oferta hídrica em idosos, 
sabendo-se que a água é um nutriente essencial que contribui 
para a manutenção da saúde e cuja disponibilidade alterada 
pode ocasionar mudanças químicas e/ou fisiológicas20. 

Desse modo, a quantidade de água a ser infundida deve ser 
determinada por meio da prescrição nutricional, e realizada 
pelo nutricionista, uma vez que a água é um nutriente e a 
prescrição dietoterápica hospitalar é uma atividade privativa 
de profissional21,22.

CONCLUSÃO

Para hidratação via enteral não se atingiu a recomen-
dação, na maioria dos pacientes. O fator que pode justificar 
essa hidratação inadequada foi a padronização das prescri-
ções. A hidratação total foi elevada após reposição volêmica, 
o que pode acarretar riscos elevados aos doentes. Assim, a 
individualização da prescrição pode favorecer o prognóstico 
clínico do paciente, tendo em vista que nenhum indivíduo é 
igual ao outro. 

Desta forma, a prescrição deveria ser realizada pelo 
nutricionista, uma vez que, levando-se em consideração as 
legislações e atribuições, é esse profissional que avalia a 
composição física, calcula a quantidade de hidratação reco-
mendada e prescreve a quantidade de dieta a ser infundida. 
Assim, o nutricionista é capaz de definir a quantidade de 
água presente na dieta com maior exatidão e individualizar 
a quantidade de hidratação por via enteral.

REFERÊNCIAS 
		1.	Piovacari	SMF,	Toledo	DO,	Figueiredo	EJA.	Equipe	multiprofis-

sional	de	terapia	Nutricional	–	EMTN	em	prática.	Rio	de	Janeiro:	
Atheneu;	2017.

	 2.	Brasil.	Ministério	 da	 Saúde,	Agência	 Nacional	 de	Vigilância	
Sanitária	 (Brasil).	 Resolução	 nº	 63,	 de	 6	 de	 Julho	 de	 2000.	
Regulamento	 Técnico	 para	 a	 Terapia	 de	 Nutrição	 Enteral.	
Diário	Oficial	da	União	7	de	Julho	de	2000;	Seção	1.	Brasília:	
Ministério	 da	 Saúde;	 2000.	 [cited	 2020	 Aug	 10].	 Available	
from:	 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2000/
rdc0063_06_07_2000.html

	 3.	Oliveira	DKB.	Aplicação	e	aceitabilidade	da	farinha	da	casca	
do	maracujá	amarelo	(Passiflora	edulis)	na	alimentação	de	um	
grupo	de	idosos	[Dissertação	de	Mestrado].	Brasília:	Universi-
dade	Católica	de	Brasília;	2016.	[cited	2018	Aug	14].	Available	
from:	 https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/tede/2174/2/
DanielleKarineBarbosaOliveiraDissertacao2016.pdf

	 4.	Dantas	EHM,	Santos	CAS.	Aspectos	biopsicossociais	do	enve-
lhecimento	e	a	prevenção	de	queda	na	terceira	idade.	Joaçaba:	
Editora	Unoesc;	2017.

	 5.	Brasil.	Presidência	da	República,	Casa	Civil.	Lei	nº	8.842,	de	4	
de	Janeiro	de	1994.	Política	nacional	do	idoso.	Diário	Oficial	
da	União	5,	Jan	1994;	pág	77.	Seção	1.	Brasília:	Presidência	da	
República;	1994.	[cited	2018	Aug	14].	Available	from:	http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8842.htm



Guedes ACF & Lima MCC

BRASPEN J 2021; 36 (1): 52-6

56

	 6.	Brasil.	Ministério	da	Cidadania.	Lei	nº	10.741,	1º	de	Outubro	
de	 2003.	 Estatuto	 do	 idoso.	 Diário	 Oficial	 da	 União	 3	 Out	
2003;	 pág	 1.	 Seção	 1.	 Brasília:	 Ministério	 da	 Cidadania;	
2003.	 [cited	 2018	 Aug	 14].	 Available	 from:	 https://www.
gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/
lei-no-10-741-de-01-de-outubro-de-2003

	 7.	Martini	 JG,	Mello	ALSF,	Xavier	AJ,	Botelho	LJ,	Massignam	
FM.	Atenção	integral	à	saúde	do	idoso.	Florianópolis:	Univer-
sidade	 Federal	 de	 Santa	 Catarina;	 2016.	 [cited	 2018	 Aug	
14].	Available	from:		https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/
ARES/7455?show=full

	 8.	Toffoletto	MC,	Barbosa	RL,	Andolhe	R,	Oliveira	EM,	Ducci	
AJ,	Padilha	KG.	Fatores	relacionados	à	ocorrência	de	eventos	
adversos	 em	 pacientes	 idosos	 críticos.	 Rev	 Bras	 Enferm.	
2016;69(6):977-83.

	 9.	Pedreira	 LC,	 Brandão	 AS,	 Reis	 AM.	 Evento	 adverso	 no	
idoso	 em	 unidade	 de	 terapia	 intensiva.	 Rev	 Bras	 Enferm.	
2013;66(3):429-36.

	10.	Cuppari	L.	Nutrição	clínica	no	adulto.	3ª	ed.	São	Paulo:	Manole;	
2014.

	11.	Carmona	EC,	Terrone	CC,	Nascimento	JMF,	Angelis	DF.	Impor-
tância	da	água	e	suas	propriedades	para	a	vida.	Rio	Claro:	Insti-
tuto	de	Biociências	de	Rio	Claro	–	IB/UNESP;	2016.

	12.	Gomes	TO.	 Influência	do	 consumo	de	 água	 e	outros	 líquidos	
na	 saúde	 dos	 idosos	 residentes	 na	 Vila	 Vicentina	 –	 João	
Pessoa	 –	 PB	 [Trabalho	 de	 conclusão	 de	 curso].	 João	Pessoa:	
Universidade	 Federal	 da	 Paraíba;	 2017.	 [cited	 2018	 Jul	
20].	 Available	 from:	 http://rei.biblioteca.ufpb.br/jspui/bits-
tream/123456789/3567/1/TOG29072017.pdf

	13.	Andrade	 VG.	 Oferta	 hídrica	 pela	 terapia	 nutricional	 enteral	
em	pacientes	hospitalizados.	CONIC-SEMESP	15º	Congresso	
de	 Iniciação	 Cientifica;	 2015	 [cited	 2019	 Jul	 30].	 Avai-
lable	 from:	 http://conic-semesp.org.br/anais/files/2015/
trabalho-1000019221.pdf

	14.	Lopes	ARC.	Desidratação	no	idoso	[Dissertação	de	Mestrado].	
Coimbra:	 Faculdade	 de	Medicina,	Universidade	 de	Coimbra;	
2014.	[cited	2018	Jul	3].	Available	from:	https://estudogeral.sib.
uc.pt/bitstream/10316/29142/1/Alice%20Lopes.pdf

Local de realização do estudo:	Hospital	de	Clínicas	de	Itajubá,	Trabalho	de	Conclusão	de	Residência	Multiprofissional,	Itajubá,	
MG,	Brasil.

Conflito de interesse:	Os	autores	declaram	não	haver.

	15.	Costa	ERG.	A	desidratação	no	idoso	[Dissertação	de	Mestrado].	
Coimbra:	 Faculdade	 de	Medicina,	Universidade	 de	Coimbra;	
2015.	[cited	2018	Jul	25].	Available	from:	https://estudogeral.
sib.uc.pt/bitstream/10316/30697/1/Desidratacao_envelheci-
mento_FINAL.pdf

	16.	Oliveira	MAC,	Egry	EY.	A	historicidade	das	teorias	interpretativas	
do	processo	saúde-doença.	Rev	Esc	Enf	USP.	2000;34(1):9-15.	

	17.	Travassos	MCP,	 Silva	 ICB,	Lima	 JPB,	 Fonseca	CM,	 Sachett	
JAG,	Osis	SL.	Fatores	associados	ao	óbito	e	à	reposição	volêmica	
em	 pacientes	 com	 trauma	 por	 lesões	 penetrantes.	 Rev	 Rene.	
2016;	17(4):520-8.	

	18.	Moreno	CG.	 Comparação	 entre	 a	 necessidade	 e	 a	 prescrição	
hídrica	de	pacientes	adultos	 internados	em	terapia	nutricional	
enteral	[Monografia	apresentada	na	conclusão	do	Programa	de	
Aprimoramento	Profissional].	São	Paulo:	Secretaria	de	Estado	
da	Saúde	de	São	Paulo,	Instituto	de	Infectologia	Emílio	Ribas;	
2013.

	19.	Toledo	D,	Castro	M.	Terapia	nutricional	em	UTI.	Rio	de	Janeiro:	
Rubio;	2015.

	20.	Ribeiro	 MJ.	A	 desidratação	 no	 idoso:	 à	 admissão	 versus	 no	
internamento	 [Dissertação	de	Mestrado].	Coimbra:	Faculdade	
de	Medicina,	Universidade	de	Coimbra;	2015.	[cited	2018	Jul	
3].	Available	from:	http://hdl.handle.net/10316/36793

	21.	Brasil.	Ministério	 da	 Saúde,	Agência	 Nacional	 de	Vigilância	
Sanitária.	Resolução	nº	360,	de	23	de	Dezembro	de	2003.	Regu-
lamento	técnico	sobre	rotulagem	nutricional	de	alimentos	emba-
lados.	Diário	Oficial	da	União	26	de	Dezembro	de	2003;	Seção	
1.	Brasília:	Ministério	 da	 Saúde;	 2003.	 [cited	 2018	Aug	 14].	
Available	 from:	 https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/912/o/
resoluo_rdc_n_360_2003_-_informao_nutricional.pdf

	22.	Brasil.	Presidência	da	República,	Casa	Civil.	Lei	n°	8.234,	de	17	
de	Setembro	de	1991.	Regulamenta	a	profissão	de	Nutricionista	e	
determina	outras	providências.	Diário	Oficial	da	União	-	Seção	1	
-	18	de	Novembro	de	1991,	Página	19909	(Publicação	Original).	
Coleção	de	Leis	do	Brasil	-	1991,	Página	2070	Vol.	5	(Publicação	
Original).	Brasília:	Presidência	da	República;	2003.	[cited	2018	
Aug	14].	Available	from:	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/1989_1994/L8234.htm



Análise dos fatores de risco associados a terapêutica nutricional de recém-nascidos internados em UTI neonatal

BRASPEN J 2021; 36 (1): 57-61

57

Análise dos fatores de risco associados à terapêutica 
nutricional de recém-nascidos internados em 
unidades de terapia intensiva neonatal
Analysis of risk factors associated with nutritional therapy of newborns admitted to neonatal intensive 

care units

AArtigo Original

Unitermos: 
Recém-nascido. Unidades de Terapia Intensiva Neo-
natal. Desnutrição. Recém-Nascido Prematuro.

Keywords: 
Infant, Newborn. Intensive Care Units, Neonatal. 
Malnutrition. Infant, Premature.

Endereço de correspondência:
Cecília E. Mareze da Costa
Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade 
Estadual de Maringá 
Av. Colombo, 5790 – Bloco H79, Zona 7 – Maringá, 
PR, Brasil – CEP 87020-900
E-mail: cemcosta@uem.br

Submissão: 
31 de março de 2020

Aceito para publicação: 
2 de março de 2021

RESUMO
Introdução: A saúde do recém-nascido (RN) está relacionada com as condições fisiológicas da 
mãe, assim como o peso ao nascer e a idade gestacional. Os óbitos fetais e neonatais são, em 
grande parte, considerados potencialmente evitáveis. O objetivo deste estudo foi analisar dados 
terapêuticos nutricionais contidos nos prontuários de pacientes RN internados numa unidade de 
terapia intensiva neonatal (UTIN) da cidade de Cascavel – PR. Método: Foi realizado um estudo 
retrospectivo de corte transversal, por meio de levantamento de dados dos prontuários de 40 
RN, de ambos os gêneros. A coleta de dados dos pacientes internados durante o período de 
1/1/2018 a 31/12/2018 foi realizada analisando-se a data de internação, data da alta hospitalar, 
registro hospitalar, idade da mãe, gênero, idade gestacional, doenças maternas, gestação, tipo 
de parto, Apgar, causas de internação, intercorrências posteriores, peso do nascimento, peso da 
alta hospitalar, via de alimentação (enteral, oral, parenteral), dieta (leite materno, hidrolisado, 
parenteral, fórmula padrão) e causas do óbito. Resultados: Os resultados demonstraram que 85% 
nasceram de parto tipo cesárea; o tempo médio de internamento foi de três semanas, sendo que 
os RN prematuros ficaram significativamente mais tempo na UTI que os bebês não prematuros. 
As principais causas de internamento foram prematuridade, seguida por desconforto respiratório 
e gemência. O baixo peso corporal difere dos bebês não prematuros (p<0,01), mas não foram 
constatadas diferenças significativas no Apgar 1 e no Apgar 5. Os bebês que receberam a dieta 
por via oral ganharam maior peso corporal (1,54 vs. 2,41 kg, p<0,01) e o leite materno (1,48 vs. 
2,43 kg, p<0,01) propiciou um ganho de peso significativamente maior que a dieta parenteral 
e a fórmula infantil. Conclusão: Conclui-se que os RN nascidos prematuramente apresentaram 
menor peso e maior tempo de internação hospitalar, assim como as intervenções nutricionais 
de via oral e com leite materno demonstraram ser a melhor forma de ganho de peso durante o 
período hospitalizado.

ABSTRACT
Introduction: The health of the newborn (NB) is related to the mother’s physiological conditions, 
as well as birth weight and gestational age. Fetal and neonatal deaths are largely considered to 
be potentially preventable. The objective of this study was to analyze therapeutic nutritional data 
contained in the medical records of NB patients admitted to a neonatal intensive care unit (NICU) 
in the city of Cascavel - Paraná. Methods: A retrospective cross-sectional study was carried out, 
by collecting data from the medical records of 40 newborns of both genders. Data collection of 
hospitalized patients during the period from 1/1/2018 to 12/31/2018 was performed, analyzing 
the hospitalization date, hospital discharge date, hospital record, mother’s age, gender, age 
gestational, maternal pathologies, pregnancy, type of delivery, Apgar, causes of hospitalization, 
subsequent complications, birth weight, weight of hospital discharge, route of feeding (enteral, 
oral, parenteral), diet (breast milk, hydrolysate, parenteral, formula standard) and causes of death. 
Results: The results showed that 85% were born by cesarean delivery; the average hospital stay was 
three weeks, with premature newborns staying significantly longer in the ICU than non-premature 
babies. The main causes of hospitalization were prematurity, followed by respiratory distress and 
groaning. Low body weight differs from non-premature babies (p <0.01), but no significant diffe-
rences were found in Apgar 1 and Apgar 5. Babies who received the diet orally gained greater 
body weight (1.54 vs. 2.41 kg, p <0.01) and breast milk (1.48 vs. 2.43 kg, p <0.01) provided a 
weight gain significantly greater than the parenteral diet and the infant formula. Conclusion: It 
is concluded that the newborns born prematurely had lower weight and longer hospital stay, as 
well as nutritional interventions orally and with breast milk showed to be the best form of weight 
gain during the hospitalized period.
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INTRODUÇÃO

A idade gestacional e o peso corporal ao nascer estão 
relacionados à mortalidade neonatal, sendo que, quanto 
menor forem, tão maior será a mortalidade. Quando o baixo 
peso do recém-nascido (RN) estiver associado à condição 
social e à saúde da mãe, as complicações no RN são normal-
mente mais sérias, representando um fator adicional com 
40% a 80% a mais de mortalidade neonatal1,2.

A maior proporção de mortes infantis ocorre nos primeiros 
28 dias de vida do neonato, estando intimamente relacionada 
com as condições maternas3. Isso é possível visto que as inter-
corrências que acometem os RN, incluindo a prematuridade, 
tem relação com os problemas maternos existentes antes da 
concepção ou durante a gestação ou o parto e, que acar-
retam diretamente nas condições fisiológicas ao nascer3,4.

Além do nível socioeconômico, a etnia e a idade das 
gestantes, inferior a 16 anos ou maior que 35 anos, são 
fatores que apresentam maiores chances de partos prema-
turos4. Outra questão importante para saúde do RN é a 
realização correta do pré-natal, Araújo e Tanaka5 observaram 
que gestantes que não fizeram pré-natal tiveram índices muito 
mais elevados (18,5%) de crianças de baixo peso, quando 
comparadas às mães que fizeram o pré-natal (3,3%). 

Baixo peso corporal é um dos fatores de situação de 
risco para a criança em qualquer idade e essa condição 
de risco já pode estar presente na gravidez, no nascimento 
ou acontecer ao longo da vida da criança. As crianças em 
situação de risco apresentam maior número de internações 
devido a problemas de saúde e em menor rendimento escolar. 
Também apresenta maior chance de desenvolver doenças 
crônico-degenerativas na vida adulta, tais como obesidade, 
diabetes e hipertensão arterial sistêmica6.

Assim, este trabalho teve por objetivo compilar dados 
contidos nos prontuários de pacientes RN internados em uma 
UTIN na cidade de Cascavel – Paraná, buscando conhecer 
parâmetros importantes que ajudem a promover melhor 
atendimento e aumentar as chances de sucesso da terapia 
nutricional.

MÉTODO

A execução deste trabalho foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em pesquisa com seres humanos da Universidade 
Estadual de Maringá, sob o parecer no 3.763.651. 

Foi realizado um estudo retrospectivo de corte trans-
versal, por meio de levantamento de dados dos prontuários 
de 40 RN, de ambos os gêneros, internados em uma UTIN 
na cidade de Cascavel – Paraná. Foram incluídos apenas 
os pacientes nascidos naquela unidade hospitalar, sendo 
excluídos os pacientes internados na UTI, mas que eram 
procedentes de outros hospitais.  

Foram coletados dados dos prontuários das gestantes e 
RN internados no período de 1/1/2018 a 31/12/2018. Os 
dados coletados foram: data de internação, data da alta 
hospitalar, registro hospitalar, idade da mãe, gênero, idade 
gestacional (pré-termo, termo, pós-termo), doenças maternas, 
gestação (primigesta, multigesta, gemelar), tipo de parto 
(vaginal, cesárea), Apgar, causas de internação, intercorrências 
posteriores, peso do nascimento, peso da alta hospitalar, via 
de alimentação (enteral, oral, parenteral), dieta (leite materno, 
hidrolisado, parenteral, fórmula padrão) e óbitos. 

Os dados foram analisados pelo programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS®, IBM, versão 24) e 
expressos como média ± desvio padrão ou como fre quência 
e percentual absoluto. Após teste de normalidade (Shapiro-
Wilk), a inferência ocorreu pelo teste T de Student – inde-
pendente, para comparação entre grupos, e o teste de 
qui-quadrado para análise da distribuição de frequências, 
ajustado pela razão de chances (odds ratio) pelo teste de 
Mantel-Haenzel. As diferenças foram consideradas signifi-
cativas quando p<0,05.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados os dados de 40 pacientes RN que ficaram 
internados em UTI, durante o ano de 2018. Verifica-se, obser-
vando os dados da Tabela 1, que a maioria dos bebês (70%) 
era do sexo masculino e nascido por parto tipo cesárea (85%). 
As mães tinham, em média, 29,52 ± 7,54 anos de idade e 
60% delas eram primigestas. Os pacientes que foram a óbito 
não foram compilados nesta pesquisa.  

O tempo de internamento foi bem variável, sendo, em 
média, de mais de três semanas. Esta variabilidade também 
foi mencionada num trabalho que avaliou 526 bebês RN 
internados em UTI neonatal, este estudo constatou correlação 
positiva entre número de gestações, complicações neonatais 
e tempo de permanência na UTI7.

Tabela 1 – Tempo médio de internação de recém-nascidos (n=40) em UTI 
de uma instituição hospitalar da cidade de Cascavel - PR, durante o ano de 
2018; valores médios da idade da mãe e da idade e gestacional, porcenta-
gens por gênero, por tipos de parto e número de gestações.

Variáveis Média ±DP

Dias de internação (dias) 22,37 18,94

Idade da mãe (anos) 29,52 7,54

Idade gestacional (semanas) 27,38 13,69

Sexo (n/%) Feminino
(12/30%)

Masculino
(28/70%)

Tipo de parto (n/%) Vaginal
(6/15%)

Cesária
(34/85%)

Número de gestações (n/%) Uma gestação
(24/60%)

Mais de uma gestação
(16/40%)
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Tabela 2 – Principais acometimentos apontados como causas para inter-
namento em UTI de recém-nascidos em uma unidade hospitalar, localizada 
na cidade de Cascavel-PR, durante o ano de 2018, e os números absolutos 
e percentuais de RN acometidos (n=40). 

Diagnóstico Não n (%) Sim n (%)

Prematuridade 13 (32,5%) 27 (67,5%)

Desconforto respiratório 18 (45%) 22 (55%)

Hipoglicemia 36 (90%) 4 (10%)

Sepse neonatal 39 (97,5%) 1 (2,5%)

Gemência 34 (85%) 6 (15%)

Hipotermia 39 (97,5%) 1 (2,5%)

p=0,01). O baixo peso corporal, tanto ao nascer (2,98 vs. 
1,64, p<0,001) como quando recebem alta hospitalar (2,95 
vs. 2,07, p<0,001), difere expressivamente dos bebês não 
prematuros, mas não foram constatadas diferenças signifi-
cativas no Apgar 1 e no Apgar 5.  

Sepse neonatal é uma das causas mais comuns de hospi-
talização neonatal nos países em desenvolvimento. É também 
uma das principais causas de mortalidade no mundo, 
afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 
uma recente pesquisa, a proporção de sepse neonatal foi de 
11,7%. Entre os fatores associados à sepse neonatal estão 
a ruptura prematura da membrana, anomalias congênitas 
e Apgar baixo11.

Os RN podem ser classificados, de acordo com o peso ao 
nascer, em RN com excesso de peso (> 4.000 g), com peso 
adequado (3.000 a 3.999 g), com peso insuficiente (2.500 
a 2.999 g), com baixo peso (< 2.500 g), com muito baixo 
peso (<1.500 g) ou com extremo baixo peso (< 1000 g)12. 

Demonstrando que os pacientes internalizados não apre-
sentaram prematuridade, estes apresentavam peso próximo 
do ideal considerado para a idade, e mantiveram próximos 
aos valores de alta. Já os pacientes que apresentaram prema-
turidade ao nascer possuíam baixo peso ao nascer e tiveram 
ganho de peso, mas não o suficiente para ser classificado 
como peso normal.

A Tabela 4 demonstra a relação entre as frequências 
de prematuridade e os acometimentos clínicos de recém-
nascidos internados em UTIN em relação a desconforto 
respiratório, hipoglicemia, sepse neonatal, gemência, 
hipotermia e tipo de parto. Observou-se que 73,5% (n=25) 
dos pacientes não prematuros e 33,3% (n=2) dos pacientes 
prematuros apresentavam gemência, ou seja, podemos 
dizer que a gemência não é um sinal recorrente de inter-
nação na prematuridade (p=0,053). Nos demais dados 
não foram constatados valores estatisticamente significa-
tivos que indicassem sinais intercorrentes de internação na 
prematuridade nos RN.

Na Tabela 2, estão os números de RN internados na UTI 
(valores absolutos e percentuais), descrevendo as principais 
causas de acometimento à internação. A principal causa de 
internamento foi a prematuridade, seguida por desconforto 
respiratório, gemência, hipoglicemia e sepse neonatal.

O nascimento de um RN prematuro pode estar relacio-
nado com alguns fatores, como malformações uterinas, 
placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, 
ruptura prematura de membranas e corioamnionite. Na 
gestação múltipla, o parto prematuro está presente em cerca 
de metade dos casos, e as altas taxas de mortalidade estão 
associadas com a prematuridade. História de parto prema-
turo anterior é um importante indicador prognóstico de que 
o próximo parto seja acometido de nascimento prematuro8.

A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a causa 
mais frequente de insuficiência respiratória nos RN de muito 
baixo peso, devido à deficiência da produção de surfactante 
por causa da imaturidade pulmonar. As crises de apneia 
representam um risco muito importante para esses bebês, 
pois podem ocasionar hipóxias e, como consequência, 
importantes lesões. Assim, a SDR deve ser monitorada rigo-
rosamente e tratada quando necessário9. 

Além dos sintomas acima relatados no presente estudo, 
outras associações são observadas em outros estudos, 
que demonstraram que cerca de 35% das readmissões na 
UTI, durante os 30 dias após a alta, eram decorrentes de 
problemas do sistema hospitalar, como alta antecipada, 
infecções hospitalares, reações adversas a medicamentos e 
erros médicos10.

Na Tabela 3, são apresentados os resultados que apontam 
o impacto da prematuridade sobre aspectos importantes do 
RN. Foi avaliada a relação entre prematuridade e as condi-
ções de vitalidade do RN, o Apgar, os dias de internação e 
o peso ao nascer e na alta hospitalar.

Verifica-se que RN prematuros ficaram mais tempo 
internados em UTI, mais que o dobro de tempo quando 
comparados aos bebês não prematuros (12,00 vs. 27,37, 

Tabela 3 – Impacto da prematuridade no teste de Apgar 1, Apgar 5, no 
número de dias de internação, no peso ao nascer e no peso ao receber 
alta hospitalar de recém-nascidos em uma unidade hospitalar, localizada 
na cidade de Cascavel- PR, durante o ano de 2018 (n=40).

Variáveis
Prematuridade

Valor de p Não 
(média ± DP)

Sim 
(média ± DP)

Apgar 1 6,38 ± 2,78 6,37 ± 2,07 0,986

Apgar 5 8,07 ± 2,32 8,25 ± 0,90 0,722

Dias de internação 12,0 ± 9,19 27,37 ± 20,48 0,014*

Peso no nascimento (kg) 2,98 ± 0,52 1,64 ± 0,52 0,0001*

Peso na alta (kg) 2,95 ± 0,48 2,07 ± 0,47 0,0001*
Valores expressam média ± desvio padrão.  *p<0,05 – diferença significativa 
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Na Tabela 5, estão os resultados que demonstram o efeito 
das vias de alimentação e do tipo de nutrição no ganho 
de peso corporal, durante o período de internamento do 
RN na UTI. Concluímos que os pacientes que receberam a 
dieta administrada por via oral foram os que apresentaram 

maior ganho de peso na alta hospitalar 1,548 vs. 2,415 kg, 
p<0,05). Em relação aos tipos de dieta (leite materno, dieta 
parenteral e fórmula infantil), observa-se que o leite materno 
(1,480 vs. 2430 kg, p<0,01) propiciou um ganho de peso 
significativamente maior que as demais dietas. Vale ressaltar 

Tabela 4 – Impacto da prematuridade no teste de Apgar 1, Apgar 5, no número de dias de internação, no peso ao nascer e no peso ao receber alta hos-
pitalar de recém-nascidos em uma unidade hospitalar, localizada na cidade de Cascavel- PR, durante o ano de 2018 (n=40).

Variáveis
Prematuridade

OR (IC95%) Valor de pNão Sim 

n % n %

Desconforto respiratório Não 5 27,8 8 36,4 0,673
(0,175;2,592)

0,564

Sim 13 72,2 14 63,6

Hipoglicemia Não 11 30,6 2 50 0,440
(0,055;3,537)

0,431

Sim 25 69,4 2 50

Sepse neonatal Não 13 33,3 __ __ __ __

Sim 26 66,7 1 100

Gemência Não 9 26,5 4 66,7 0,180 
(0,028;1,157

0,053

Sim 25 73,5 2 33,3

Hipotermia Não 13 33,3 __ __ __ __

Sim 26 66,7 1 100

Tipo de parto Vaginal 1 16,7 12 35,3 0,367 
(0,038;3,511)

0,369

Cesárea 5 83,3  22  64,7

OR = odds ratio; IC = intervalo de confiança de 95%.

Tabela 5 – Efeito das vias de alimentação e do tipo de nutrição no ganho de peso corporal de recém-nascidos, internados em UTI neonatal de uma unidade 
hospitalar, localizada na cidade de Cascavel- PR, durante o ano de 2018 (n=40).

Via
Peso ao nascer (kg) Peso na alta hospitalar (kg)

Média DP p Média DP p

Parenteral Não 1,908 0,278 0,083 2,057 0,205 0,228

Sim 1,483 0,299 1,906 0,220

Enteral Não 1,604 0,257 0,546 1,851 0,189 0,207

Sim 1,788 0,291 2,112 0,214

Oral Não 1,356 0,463 0,070 1,548 0,342 0,010*

Sim 2,035 0,164 2,415 0,121

Tipo de dieta Peso ao nascer (kg) Peso na alta hospitalar (kg)

Média DP p Média DP p

Leite materno Não 1,255 0,542 0,070 1,480 0,890 0,010*

Sim 2,145 0,806 2,430 0,564

Dieta parenteral Não 2,217 0,786 0,063 2,426 0,566 0,250

Sim 1,662 0,816 2,157 0,798

Fórmula infantil Não 2,003 0,867 0,710 2,137 0,693 0,149

Sim 2,111 0,813 2,454 0,591

* Diferença significativa p<0,05.
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que não há dados na literatura que representem esse tipo 
de análise, demonstrando que via oral apresenta, por sua 
característica fisiológica, a melhor forma de ganho de peso 
para o RN prematuro internalizado.

Dados de um estudo preliminar demonstram que 
prematuros que receberam leite materno e fórmula de 
transição complementar, após a alta, apresentam veloci-
dades de crescimento iguais ou superiores ao ganho de 
peso projetado pelo padrão de crescimento da OMS para 
bebês a termo13. O que corrobora em parte com os resul-
tados encontrados no presente estudo, visto que, dentre 
todos os tipos de dieta utilizados para aprimoramento do 
peso dos RN, apenas os que receberam o leite materno 
apresentaram ganho de peso significativo, ou seja, o 
aleitamento quando possível deve ser fornecido para o 
tratamento de ganho de peso.

Em um estudo que avaliou dois grupos de bebês, 
sendo um alimentado com leite materno e outro com leite 
materno fortificado com suplemento alimentar, verificou-
se que os bebês que receberam dieta de leite humano 
com suplementação atingem um crescimento adequado 
e, consequentemente, avaliando os custos, se traduz em 
uma estratégia de alimentação econômica14. Já o estudo 
que verificou a influência de tipos de leite humano, sendo 
1. leite materno próprio, 2. leite materno pasteurizado, 3. 
leite doador e 4. Leite materno fortificado, concluiu que os 
bebês que receberam predominantemente leite materno 
próprio cresceram mais e ganharam significativamente mais 
peso, o que corrobora com os resultados encontrados no 
presente estudo15. 

CONCLUSÃO

Conclui-se que a maior causa de internação para os RN 
é a prematuridade, impactando diretamente na quantidade 
de dias necessários em internação hospitalar, menor peso 
ao nascer e na alta hospitalar. E as principais terapêuticas 
nutricionais que impactam significativamente no ganho de 
peso dos RN são a alimentação via oral e o leite materno 
no momento da alta hospitalar.

Local de realização do estudo: Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.
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RESUMO
Introdução: Diabetes mellitus tipo 2 e obesidade têm uma estreita relação, visto que índice de massa 
corporal maior que 35 kg/m2 aumenta significativamente os riscos para o aparecimento da doença. 
Estas enfermidades podem refletir na autopercepção da imagem corporal e de cuidados de saúde 
do indivíduo. Diante disso, objetivou-se avaliar estado nutricional, imagem corporal e percepção 
sobre o estado de saúde de pacientes portadores de DM2 de um centro de diabetes. Método: Este 
estudo transversal foi composto por indivíduos adultos e idosos, de ambos os sexos, que frequentam 
um ambulatório de nutrição no sul do Brasil. O estado nutricional foi avaliado a partir das medidas 
antropométricas peso e altura, enquanto circunferência do pescoço e da cintura foram utilizadas para 
avaliar o risco de doenças cardiometabólicas. Os dados sociodemográficos, de imagem corporal e de 
percepção do estado de saúde foram coletados por meio de um questionário autoaplicado. Os dados 
foram avaliados por meio de análise descritiva, e para a associação de variáveis categóricas utilizou-se 
teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher (p<0,05). Resultados: Foi encontrada maior prevalência 
de mulheres (76,9%), adultos (57,7%), com excesso de peso (100%), e apenas 2 (7,7%) participantes 
não se encontravam em risco para doenças cardiometabólicas. 55,6% dos pacientes consideram seu 
estado de saúde excelente/bom e 100% deles demonstraram desejo de ter uma silhueta menor. Não 
houve associação entre autopercepção do estado de saúde e imagem corporal (p=0,3088), tampouco 
entre classe social e estado de saúde (p=0,4244). Conclusões: A prevalência do excesso de peso 
nos pacientes com DM2 é extremamente alta, assim como a insatisfação com a silhueta. Ainda, neste 
estudo, os indivíduos consideram seu estado de saúde bom/excelente. Os resultados demonstram a 
necessidade de conscientizar os pacientes portadores de DM2 acerca da doença e da importância de 
manter um peso adequado.

ABSTRACT 
Introduction: Type 2 diabetes mellitus (DM2) and obesity have a close relationship, since a body 
mass index greater than 35 kg/m2 significantly increases the risks for the onset of the disease. These 
illnesses can reflect on the individual’s self-perception of body image and health care. Therefore, the 
objective was to assess nutritional status, body image and perception of the health status of patients 
with DM2 at a diabetes center. Methods: This cross-sectional study was comprised of adult and elderly 
individuals, of both sexes, who attend a nutrition clinic in southern Brazil. Nutritional status was assessed 
using anthropometric measurements of weight and height, while neck and waist circumference were 
used to assess the risk of cardiometabolic diseases. Sociodemographic, body image and health status 
data were collected through a self-administered questionnaire. The data were evaluated by means of 
descriptive analysis, and for the association of categorical variables, a chi-square test or Fisher’s exact 
test (p <0.05) was used. Results: It was found a higher prevalence of women (76.9%), adults (57.7%), 
overweight (100%), and only 2 participants (7.7%) were not at risk for cardiometabolic diseases. 55.6% 
of the patients considered their state of health to be excellent/good and 100% of them demonstrated 
a desire to have a smaller silhouette. There was no association between self-perceived health status 
and body image (p = 0.3088), nor between social class and health status (p = 0.4244). Conclusions: 
The prevalence of overweight in patients with DM2 is extremely high, as well as dissatisfaction with the 
silhouette. Still, in this study, individuals consider their health status to be good/excellent. The results 
obtained demonstrate the need to raise the awareness of patients with DM2 about the disease and the 
importance of maintaining an adequate weight.
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INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus (DM) pode ser compreendido como 
uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não 
consegue mais produzir insulina ou o corpo não consegue 
fazer bom uso da insulina que produz. A insulina, hormônio 
produzido pelo pâncreas, atua permitindo que a glicose dos 
alimentos ultrapasse da corrente sanguínea até as células, 
agindo na produção de energia1. O DM tipo 2 (DM2), espe-
cificamente, é a causa de 90% a 95% dos casos, e definido 
por deficiências na secreção e na ação de insulina e na 
regulação da produção hepática de glicose2.

O DM2 tornou-se, nas últimas décadas, um importante 
problema de saúde pública, sendo que dados da International 
Diabetes Federation colocam o Brasil como a quinta nação 
do mundo com o maior número de portadores de DM2 (16,8 
milhões). Globalmente, 11,3% das mortes são causadas 
por essa comorbidade, estimando-se que, em 2030, o DM 
será a sétima causa de óbito entre as doenças crônicas não 
transmissíveis1.

As complicações tardias e comorbidades do DM 
incluem doenças macro e microvasculares. Ambas apre-
sentam fatores de risco comuns, como hiperglicemia, 
obesidade, resistência à ação da insulina, inflamação 
branda e crônica e disfunção endotelial, caracterizados 
pela síndrome metabólica. Estão incluídas nas doenças 
microvasculares específicas do DM a retinopatia, a nefro-
patia e a neuropatia diabética, e as macrovasculares mais 
frequentes nestes pacientes são as doenças isquêmicas 
cardiovasculares3.

Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
intitulou a obesidade como o fator mais relevante no 
desenvolvimento de DM2, e estudos apontam claramente 
a relação entre o excesso de peso e o aparecimento de 
resistência à insulina4. Além do descontrole glicêmico e de 
afetar diversas rotas orgânicas, a obesidade pode também 
alterar as emoções e a autopercepção da imagem corporal 
do indivíduo portador de DM2.

A imagem corporal refere-se à percepção da imagem 
que uma pessoa tem do próprio corpo, tratando-se de um 
conjunto que envolve sentimentos, sensações, atitudes e 
comportamentos relativos ao corpo5. Nas últimas décadas, 
o aumento dos valores de índice de massa corporal (IMC) 
tem contribuído para a insatisfação com a forma corporal. 
Mais especificamente no DM, a imagem corporal também 
está relacionada com a adoção de práticas de autocuidado, 
controle de peso, atividade física e com os transtornos alimen-
tares, muitas vezes, associados ao uso de insulina6. Por sua 
vez, a percepção do estado saúde favorece a compreensão 
da perspectiva do paciente sobre o próprio bem-estar e 
determina os comportamentos e cuidados assumidos para 
este fim7.

Diante da importância do paciente com DM2 manter o 
estado nutricional adequado para um melhor prognóstico 
da doença, e sua estreita relação com a imagem corporal 
e a percepção geral de saúde, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar o estado nutricional, a imagem corporal e a 
percepção sobre o estado de saúde de pacientes DM2 de 
um centro de diabetes em Pelotas, RS, Brasil.

MÉTODO

Essa pesquisa refere-se a um estudo transversal obser-
vacional, realizado no Centro de Referência de Diabetes e 
Hipertensão da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A 
coleta de dados ocorreu durante o segundo semestre de 2017 
e primeiro semestre de 2018, sendo a amostra composta 
por conveniência. Os avaliadores foram acadêmicos do 
Curso de Nutrição, sob a supervisão indireta de docentes, os 
quais foram previamente capacitados para a padronização 
das entrevistas e aferições das medidas antropométricas. A 
coleta de dados ocorreu individualmente, com maiores de 
18 anos, portadores de DM2, durante a primeira consulta. 
Foram excluídos pacientes com deficiência visual ou cogni-
tiva, que impedissem o preenchimento do questionário, e/
ou com deficiência física, que impossibilitasse a avaliação 
antropométrica.

O estado nutricional dos entrevistados foi avaliado a 
partir das medidas peso (kg) e altura (m), sendo o peso 
aferido em balança digital Filizola®, com capacidade de 
150 kg e precisão de 100g, com o paciente usando roupas 
leves, descalço, em posição ereta, posicionado no centro 
da balança, com os pés juntos e braços estendidos ao 
longo do corpo8. A altura foi mensurada com a utilização 
de estadiômetro fixo Filizola® com graduação de 0,1 cm 
e capacidade máxima de 220 cm; para esta aferição, os 
participantes estavam descalços, com os braços soltos 
ao longo do corpo e em plano de Frankfurt8. A classifi-
cação do estado nutricional foi obtida a partir do cálculo 
do IMC e posterior classificação por OMS9 e Lipschitz10, 
para adultos e idosos, respectivamente. A circunferência 
do pescoço (cm) foi utilizada para a detecção de excesso 
de peso, sendo considerados os pontos de corte ≥ 37 
cm para homens e ≥ 34 cm para mulheres11. A circunfe-
rência da cintura (cm) também foi aferida com fita métrica 
inelástica e flexível, considerando o ponto da cicatriz 
umbilical, com valores de referência de > 88,0 cm para 
mulheres e > 102,0 cm para homens, para classificar 
como pacientes em risco para o aparecimento de doenças 
cardiometabólicas12.

Após a avaliação antropométrica, os participantes foram 
convidados a responder um questionário autoaplicado, 
contendo dados sociodemográficos, de imagem corporal 
e do estado geral de saúde. As questões acerca dos dados 
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Figura 1 - Escala de silhuetas brasileiras para adultos (Kakeshita, 2009).

socioeconômicos foram elaboradas a partir da Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa13. A imagem corporal foi 
avaliada por meio da Escala de Silhuetas Brasileiras para 
Adultos e Crianças (Figura 1)5. Esta ferramenta brasileira 
é considerada eficiente para avaliar o grau de satisfação 
com o próprio corpo, definido a partir da diferença entre a 
percepção da forma e peso corporal atual, e daquele que a 
pessoa gostaria de ter. A escala de silhuetas é constituída por 
15 figuras, de cada sexo, com variação progressiva na escala 
de medida da figura mais delgada à mais larga, corres-
pondendo ao IMC entre 17,5 e 47,5 kg/m2. A vantagem 
do uso dessa escala diz respeito à quantidade de figuras 
que ela utiliza para a comparação entre o IMC atual e o 
desejado5, podendo ser utilizadas também para adultos e 
idosos14. A percepção do estado de saúde foi autoavaliada 
pelo paciente e classificada como excelente/bom ou ruim/

péssimo, de acordo com o Projeto OBEDIARP15. O banco 
de dados desta pesquisa foi elaborado e, posteriormente, 
conferido pelos pesquisadores responsáveis, com a utilização 
do programa Microsoft Excel. Utilizou-se análise descritiva, e 
para avaliar a associação de variáveis categóricas (autoper-
cepção do estado de saúde vs. imagem corporal, e classe 
social vs. estado de saúde) foi utilizado teste qui-quadrado 
ou teste exato de Fisher (p<0,05), no programa estatístico 
GraphPad Prism. 

Este projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Instituição (CAAE 
77288317.8.0000.5317), e fizeram parte da pesquisa 
os usuários que concordaram em participar mediante a 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
conforme estabelecido pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde16.
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RESULTADOS

A amostra foi composta por 26 pacientes portadores de 
DM2, com média de idade de 58,9 anos, sendo a maioria 
do sexo feminino, de cor autorreferida branca, estado civil 
casada e de classe social C (Tabela 1).

Na Tabela 2, são apresentados os dados referentes à 
antropometria e à autopercepção do estado de saúde dos 
pacientes. É válido destacar a altíssima frequência de excesso 
de peso e de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiometabólicas entre os participantes desta pesquisa, 
quando avaliados o IMC, a circunferência de cintura e a 
circunferência do pescoço. Quanto à autopercepção do 
estado de saúde, observou-se uma semelhança entre o 
percentual de pacientes portadores de DM2 que julgam ter 
uma saúde excelente/boa em relação àqueles que julgam 
ter um estado geral de saúde ruim/péssimo. Ainda sobre a 
autopercepção do estado de saúde, é importante salientar 
que nenhum participante julgou apresentar saúde excelente, 
e que apenas um referiu ter a saúde péssima.

Em relação à imagem corporal, 100% dos participantes 
demonstraram desejo de ter uma silhueta menor em relação 
à real, sendo a variação entre +1 e +7 pontos. Não houve 
diferença estatística entre os que julgaram ter uma saúde 
excelente/boa e ruim/péssima (p=0,3088), quando avaliada 

a possível relação entre a autopercepção do estado de saúde 
e imagem corporal. Da mesma forma, a classe social dos 
participantes não revelou associação com a autopercepção 
do estado de saúde (p=0,4244).

DISCUSSÃO

A manutenção do estado nutricional adequado, a imagem 
corporal satisfatória e a percepção da saúde podem influen-
ciar na qualidade de vida de indivíduos portadores de DM2. 
A partir disso, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o 
estado nutricional, a imagem corporal e a percepção sobre o 
estado de saúde de pacientes DM2 de um centro de diabetes 
do Sul do Brasil.

Na caracterização da amostra, foi observado o predo-
mínio de adultas diabéticas, casadas, de cor branca e de 
classe social C. Em concordância com este estudo, Oliveira et 
al.17, ao identificarem o perfil demográfico, socioeconômico 
e nutricional de 99 pacientes que frequentavam uma clínica-
escola de Nutrição, encontraram resultados semelhantes, 
com média geral de idade de 54±14 anos, sendo constatada 
a maior presença de mulheres (77,7%) casadas e com uma 
classe econômica baixa. Corroborando com esses achados, 
outro estudo desenvolvido em uma instituição de saúde 
com portadores de DM2 encontrou maior predominância 
do sexo feminino (63%)18. Este fato pode estar relacionado 
à tendência das mulheres se cuidarem mais e estarem mais 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos de pacientes DM2 atendidos em um 
centro de diabetes em Pelotas, RS, 2018. n=26. 

Variável N (%) % ou média (DP)

Gênero

   Feminino 20 76,9

   Masculino 6 23,1

Idade

   Idade (anos 26 58,9 (8,8)

   45 a 59 15 57,7

   50 a 81 11 42,3

Cor da pele

   Brancos 20 76,9

   Não brancos 6 23,1

Estado civil

   Solteiro 6 23,1

   Casado 15 57,7

   Divorciado 2 7,7

   Viúvo 3 11,5

Classe social

   Classe B 4 15,4

   Classe C 12 46,2

   Classe D/E 10 38,4

Tabela 2 – Dados antropométricos e autopercepção do estado de saúde 
de pacientes DM2 atendidos em um centro de diabetes em Pelotas, RS, 
2018. n=26. 

Variável N (%) %

Estado nutricional idosos* 11

   Excesso de peso 11 100,0

Estado nutricional adultos** 15

   Sobrepeso 7 46,8

   Obesidade grau I 4 26,6

   Obesidade grau II 2 13,3

   Obesidade grau III 2 13,3

Classificação da CC

   Com risco 26 100,0

Classificação da CP

   Sem excesso de peso 2 7,7

   Com excesso de peso 24 92,3

Autopercepção do estado de saúde

   Excelente/Boa 14 53,8

   Ruim/péssima 12 46,2

* Classificação segundo Lipschitz10. **Classificação segundo a OMS9. 
CC = circunferência da cintura; CP = circunferência do pescoço.
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As diferenças entre os pacientes que autorreferiram 
o estado de saúde ruim/péssimo e excelente/boa foram 
pequenas (Tabela 2). Corroborando com este resultado, 
Marques & Lemos7 investigaram o letramento em saúde e 
associação com fatores sociodemográficos, autopercepção 
da saúde e qualidade de vida em adultos, e observaram que 
a maioria dos entrevistados (83,9%) considerava a própria 
saúde como boa/muito boa. É valido salientar que mais da 
metade dos adultos (53,4%) referiram presença de problemas 
de saúde. Há possibilidade de que os resultados encontrados 
no presente estudo tenham sido controversos pelos pacientes 
não compreenderem sua doença e suas complicações. 
Outro motivo pelo qual isso possa ter ocorrido se dá pelo 
fato da comorbidade estar controlada, contudo não foram 
coletadas informações que permitam validar essa hipótese. 
É interessante salientar que indivíduos com sobrepeso ou 
obesidade tendem a ter um pior prognóstico em relação às 
doenças crônicas, em especial DM6.

No que concerne à imagem corporal, 100% dos parti-
cipantes desejaram ter uma silhueta menor. Esse dado por 
estar relacionado à construção cultural e social em torno da 
valorização dos padrões de beleza impostos pela sociedade 
e, muitas vezes, pelo próprio profissional de saúde, o que 
corrobora para que o paciente objetive se manter em um 
peso saudável e, consequentemente, obter o controle da 
sua doença23. O estudo de Costa et al.24, que pesquisou 
a percepção da imagem corporal em indivíduos adultos e 
idosos, constatou que a maioria (57,58%) dos participantes 
estava insatisfeito com seu corpo e desejaria ter uma silhueta 
menor. O desejo intenso por uma silhueta menor em pacientes 
portadores de DM2 merece atenção redobrada, já que este 
grupo está mais suscetível a transtornos alimentares causados 
pelo tratamento dietético e medicamentoso, visto que a 
insulinoterapia pode acarretar em diabulimia, uma doença 
caracterizada pela omissão das doses de insulina visando à 
perda de peso intensificada, entretanto, esse distúrbio afeta, 
em sua maioria, diabéticos tipo 1 e suas consequências são 
graves, podendo levar inclusive ao óbito6,25. 

A literatura referente à imagem corporal em adultos porta-
dores de DM2 é escassa, sugerindo-se mais estudos acerca 
deste tema, visto sua extrema relevância para a efetividade 
da conduta direcionada à essa comorbidade, que tanto afeta 
a qualidade de vida de adultos e idosos. 

De acordo com os resultados alcançados neste trabalho, 
atenta-se para a importância de estudos que incluam o perfil 
de pacientes portadores de DM2. Além do excesso de peso, os 
resultados da circunferência do abdome e do pescoço apre-
sentaram valores acima da média, o que pode indicar maior 
risco para doenças cardiometabólicas e complicações no DM. 
Entre as limitações encontradas destaca-se o número reduzido 
de participantes, devido à ausência deles em consultas iniciais, 
sendo estas primordiais para o conhecimento do paciente. 

presentes nos serviços de saúde, favorecendo o diagnóstico 
da doença19. Referente à classe social, é válido ressaltar que 
o Serviço de Nutrição no qual foi realizado este estudo tem 
atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que 
possivelmente influenciou na maior prevalência de classes 
econômicas mais baixas. 

O estado nutricional foi classificado de acordo com a 
idade dos participantes, destacando-se que os pacientes 
apresentaram uma prevalência de obesidade/excesso de 
peso, sendo que somente um idoso foi classificado com 
eutrófico (Tabela 2). Este dado é preocupante, visto que 
o IMC apresenta relação direta com o DM, sendo um 
fator que predispõe a maior morbimortalidade. Resultados 
semelhantes foram encontrados no estudo de Rossaneis 
et al.18, que investigaram diferenças no autocuidado e 
estilo de vida em 1.515 pacientes portadores de DM2; 
destes, 83,6% dos homens e 87,8% das mulheres apre-
sentaram excesso de peso. A Sociedade Brasileira de 
Diabetes6 salienta que a maior parte dos pacientes com 
DM2 apresenta obesidade, principalmente com acúmulo 
de gordura visceral.

As outras medidas antropométricas avaliadas refletiram 
o que foi encontrado a partir da análise do IMC, sendo que 
todos os pacientes foram classificados com risco para o 
desenvolvimento de doenças cardiometabólicas (de acordo 
com a circunferência abdominal) e apenas 2 não apre-
sentaram excesso de peso, ao avaliar a circunferência do 
pescoço. Vale ressaltar que 42,3% da amostra deste estudo 
são idosos, e de acordo com a literatura estes pacientes 
tendem a ter aumento fisiológico de tecido adiposo em 
locais específicos, como a região abdominal, devido espe-
cialmente à redução da massa magra, do gasto metabólico, 
da redução da atividade física e ao efeito termogênico dos 
alimentos20. Por sua vez, a deposição excessiva de tecido 
adiposo na região abdominal está associada com maior risco 
de desenvolver DM26. Esse aumento de risco está associado 
a complicações metabólicas que levariam à resistência da 
ação da insulina e à síndrome metabólica, importante fator 
para a evolução da doença. 

Dados semelhantes aos deste estudo foram encontrados 
por Tibana et al.21, no qual o maior valor da circunferência 
do pescoço apresentou resultado direto com um maior 
IMC, circunferência da cintura e um risco aumentado para 
síndrome metabólica, fatores que estão diretamente ligados 
com o DM2. Em concordância, outro estudo com adultos 
portadores de DM2 apontou a alta prevalência de gordura 
abdominal, sendo que 84% dos usuários do serviço de saúde 
apresentaram a circunferência da abdominal aumentada, 
dos quais 24,8% foram classificados em risco aumentado e 
59,2% em risco muito aumentado para desencadear outras 
patologias, como doenças crônico-degenerativas não trans-
missíveis e doenças cardiovasculares22.
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Entre possíveis causas deste ocorrido podem estar os períodos 
de férias e festas, assim como a pouca compreensão sobre o 
papel da dieta no tratamento do DM.

CONCLUSÕES

No estudo foi encontrada maior frequência de pacientes 
portadores de DM2 do sexo feminino, adultos e da classe 
social C. A prevalência do excesso de peso nos pacientes com 
DM2 é extremamente alta, assim como a insatisfação com a 
silhueta. Ainda assim, neste estudo, os indivíduos consideram 
seu estado de saúde bom/excelente. Os resultados obtidos 
demonstram a necessidade de conscientizar os pacientes 
portadores de DM2 acerca da doença e da importância de 
manter um peso adequado.

Considera-se, ainda, que tais achados possam servir 
como estímulo para a realização de novos estudos com 
pacientes com DM2. 
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RESUMO
Introdução: O uso de suplementação alimentar é uma realidade constante na Sociedade 
contemporânea, no entanto, existem poucos estudos em relação ao assunto. O que antes era 
prática de uma população específica de atletas, hoje, é uma realidade em diversos grupos. Na 
população universitária da área de Saúde não é diferente. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a frequência e o perfil do uso de suplementos alimentares por estudantes da área de Saúde 
em uma universidade privada em Salvador-BA. Método: Estudo descritivo, com a população 
universitária da área de Saúde. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de um questionário 
online, sem identificação. Foi realizada análise das variáveis categóricas, sob a forma de frequ-
ências e porcentagens, enquanto as variáveis contínuas foram avaliadas na forma de médias 
± desvio padrão. Resultados: Dos 401 estudantes avaliados, a faixa etária predominante foi 
20 a 24 anos e a maioria era do gênero feminino (69,3%). Em relação ao curso universitário, a 
maior porcentagem era do curso de Medicina (27,4%). Da amostra dos estudantes participantes, 
51,1% responderam fazer uso de algum tipo de suplemento e 61,6% afirmaram praticar alguma 
atividade física. A maioria dos usuários (83,4%) afirmou ter obtido os resultados esperados, no 
entanto, 11,2% relataram presença de eventos adversos. Conclusão: Na amostra estudada, foi 
observada elevada frequência do uso de suplementos alimentares e uso predominante de suple-
mentos proteicos. Eventos adversos foram relatados que podem, possivelmente, estar associados 
ao consumo dos suplementos.

ABSTRACT
Introduction: The use of dietary supplements is a common reality in contemporary society, and 
there are few studies on the subject. When in the past, the use of the supplements was used to be 
a practice of athletes, today, is a reality in all the different groups of the Society. In the university 
population of Health is no different. The objective of this study is to evaluate the frequency and 
profile of the use of dietary supplements by students in the Health area in Salvador-BA. Methods: 
Descriptive study, with the university population of the Health area. The data were obtained from the 
application of an online questionnaire, without identification. Categorical variables were analyzed 
in the form of frequencies and percentages, while continuous variables were evaluated as means 
± standard deviation. Results: Of the 401 students evaluated, the predominant age group was 
20 to 24 years old and the majority were female (69.3%). In relation to the university course, 
the highest percentage was of the medical course (27.4%). From the sample of the participating 
students, 51.1% answered using some type of supplement and 61.6% said they practiced some 
physical activity. Most students (83.4%) having achieved the expected results, however 11.2% 
reported some adverse event. Conclusion: The high frequency of dietary supplements and a 
predominant use of protein supplements were observed in the students. Adverse events have been 
reported that may possibly be associated with the consumption of supplements.  
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INTRODUÇÃO

O uso de suplementação alimentar é uma realidade 
constante na Sociedade contemporânea. De acordo com 
o Conselho Federal de Nutrição (CFN), os suplementos 
alimentares são definidos como alimentos com função de 
complementar com calorias e/ou nutrientes a dieta diária 
de uma pessoa saudável, nos casos em que não for possível 
uma obtenção satisfatória a partir de alimentação ou quando 
a dieta exigir suplementação1. Entretanto, na prática, essa 
definição é distorcida. Em muitos casos, eles são comercia-
lizados como substâncias ergogênicas, capazes de melhorar 
ou aumentar a rendimento físico, ou, ainda, com a promessa 
de prevenir ou tratar problemas de saúde, surgindo como 
produtos milagrosos2.

De forma geral, os suplementos alimentares são dispo-
nibilizados no mercado sob a forma de vitaminas, minerais, 
ervas e botânicos, aminoácidos, metabólicos ou combinações 
desses componentes, podendo ser facilmente adquiridos em 
lojas especializadas, farmácias e academias, o que favorece 
ainda mais o seu uso abusivo3.

Um levantamento nacional dos EUA revelou uma 
fre quência entre 37,5% e 67% e um aumento constante do 
uso de fitoterápicos e suplementos nutricionais4. No Brasil, 
as pesquisas apontam que o uso de suplementos entre a 
população não atleta é expressivo, principalmente quando 
analisados em frequentadores de academias de ginástica, 
em que a frequência pode chegar a 65%5,6.

Apesar de seu consumo largamente difundido, a legis-
lação sanitária brasileira não apresenta categoria exclusiva 
para os suplementos alimentares. Alguns desses produtos são 
comercializados ilegalmente e estão contaminados com subs-
tâncias (medicamentos, fitoterápicos, estimulantes, hormô-
nios, dentre outros) que não são permitidas para alimentos7. 

Há escassez de dados na literatura sobre a suplementação 
alimentar em nosso País. São poucos estudos que investigam 
os reais benefícios e malefícios do uso descontrolado desses 
produtos, além disso, a maioria aborda o uso de suplementos 
alimentares em populações de atletas ou em academias de 
ginástica, ou seja, em amostras tendenciosas ou viciadas. 
Assim, é importante avaliar uso e as características da suple-
mentação alimentar em outras populações, como a univer-
sitária. A busca pelo corpo perfeito tem como consequência 
o crescimento progressivo do uso desses produtos também 
por esse público. Diante das inúmeras responsabilidades e 
compromissos que esses indivíduos estão submetidos, eles 
têm enfrentado certa dificuldade em seguir uma dieta balan-
ceada e correta. Além disso, a exposição ao novo meio social 
pode ocasionar aumento da insatisfação corporal8. Logo este 
trabalho tem como objetivo, verificar a frequência do uso de 
suplementos alimentares por estudantes da área de Saúde, 
em uma universidade privada em Salvador. 

MÉTODO

Estudo descritivo de frequência do uso de suplementos 
alimentares de estudantes da área de Saúde da Faculdade 
de Tecnologias e Ciências (FTC), um centro universitário de 
caráter privado, da cidade de Salvador, BA, que dispõe de 
9 cursos na área de Saúde, são eles, Medicina, Biomedi-
cina, Medicina Veterinária, Farmácia, Nutrição, Educação 
Física, Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia. Todos os 
estudantes que estavam matriculados e ativos nos cursos 
da área de Saúde, no ano de 2018, foram convidados a 
participar do estudo por e-mail. O questionário foi enviado 
entre 5 de junho e 1 de agosto de 2018. Para os estudantes 
que aceitaram participar do estudo, foi disponibilizado um 
questionário, no período entre 5 de junho e 6 de agosto de 
2018, através da ferramente Survey Monkey®. Esta ferra-
menta garantiu o sigilo e a confidencialidade dos partici-
pantes da pesquisa. Foram excluídos os estudantes que não 
responderam completamente ao questionário.

O questionário era composto de 12 perguntas, sendo 
10 de preenchimento obrigatório. Foi realizada análise 
das variáveis categóricas, sob a forma de frequências e 
porcentagens. Para as variáveis contínuas (idade, gastos 
por mês) foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, os 
dados tiveram uma distribuição normal e foram avaliadas 
na forma de médias ± desvio padrão. A análise estatística 
foi descritiva.

Os estudantes que aceitaram participar do estudo foram 
informados sobre os riscos e benefícios, bem como sobre a 
garantia de sigilo das informações. O acesso ao questionário 
somente era possível após a aceitação eletrônica do termo de 
consentimento. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 
Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da 
Bahia, aprovado sob parecer de número 2.652.019. 

RESULTADOS

Do total de 3066 alunos matriculados nos cursos da área 
de Saúde, foram disponibilizados 3041 e-mails. Aceitaram 
participar do estudo 469 universitários, sendo que apenas 
401 responderam completamente ao questionário. 

Sobre o perfil dos entrevistados, a idade mínima foi 17 
anos e a máxima, 69 anos, com média de 25,4 (desvio 
padrão (DP) = 7) anos. A faixa etária predominante foi de 
20 a 24 anos, correspondendo a 42,1% (n= 169) do total 
da amostra. Dos 401 participantes do estudo, 69,3% (n= 
278) eram do gênero feminino. Com relação ao curso de 
graduação mais frequente, 27,4% (n= 110) cursavam Medi-
cina, sendo este o maior percentual dentre os nove cursos 
(Tabela 1). Da amostra analisada, mais da metade (51,1%, 
n= 205) respondeu fazer uso de algum tipo de suplemento. 
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Figura 1 - Fontes de informação sobre uso de suplementos alimentares de uma amostra de universitários, na cidade de Salvador, BA, 2018.

Tabela 1 – Características sociodemográficas de uma amostra de uni-
versitários que responderam ao questionário sobre uso de suplementos 
alimentares, em Salvador, BA, 2018.

Variáveis Amostra

N %

Faixa etária 
   15 a 19 anos 63 15,7%

   20 a 24 anos 169 42,1%

   25 a 29 anos 81 20,2%

   30 a 34 anos 35 8,7%

   35 a 39 anos 32 8,0%

   40 ou mais 19 4,7%

   Não responderam 2 0,5%

Gênero
   Feminino 278 69,3%

Curso
   Medicina 110 27,4%

   Nutrição 64 16,0%

   Farmácia 49 12,2%

   Educação Física 45 11,2%

   Enfermagem 37 9,2%

   Odontologia 31 7,7%

   Fisioterapia 30 7,5%

   Biomedicina 29 7,2%

   Medicina Veterinária 6 1,5%

Total 401 100%

de algum tipo de suplemento alimentar e não praticavam 
qualquer atividade física. 

Com relação aos que afirmaram fazer uso (n=205), 
32,2% (n=66) receberam orientação de nutricionista, 18,5% 
(n=39), de colegas/amigos e 15% (n=30), orientação 
médica (Figura 1).

Quanto ao tipo de suplementação, os mais consumidos 
pelos estudantes foram: suplementos proteicos (65,5%), 
representado mais da metade da amostra, em segundo lugar 
os suplementos lipídicos (8%), seguidos dos probióticos e 
prebióticos (6,8%) (Figura 2).

Dentre os objetivos ou motivos para o início da suple-
mentação, os alunos deram mais de uma resposta como 
justificativa para o uso. Foi verificado que o ganho de 
massa muscular é o motivo mais citado (37,1%, n= 76) 
entre os estudantes consumidores de ambos os gêneros. 
Atender às necessidades nutricionais aparece como 
segundo mais citado com um percentual de 17,6% (n= 
36), seguido de perda de peso com 13,2% (n= 27) (Figura 
3). Quanto à efetividade do uso dos suplementos, 83,4% 
(n= 171) afirmaram ter obtido os resultados esperados. 
No entanto, 11,2% (n= 23) relataram surgimento de 
eventos adversos após o início do uso dos suplementos. 
Sobre estes eventos, cefaleia, insônia, taquicardia e acne 
foram os mais mencionados (Tabela 2). Quanto ao gasto 
financeiro mensal com os suplementos, 53,8% (n= 100) 
reportaram gastar entre 50-100 reais, conforme demons-
trado na Figura 4. 

Em relação à prática de exercícios, 61,6% (n= 247) dos 
participantes afirmaram praticar alguma atividade física. 
Desta amostra, foi verificado que 24,7% (n= 51) fizeram uso 
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Figura 2 - Tipos de suplementos consumidos por uma amostra de universitários na cidade de Salvador, BA, 2018.

Figura 3 - Indicações para o uso de suplementos por uma amostra de universitários, na cidade de Salvador, BA, 2018.
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DISCUSSÃO

Quanto ao uso de suplementos alimentares, este estudo 
evidenciou uma frequência de 51,1%, maior que em outras 
pesquisas realizadas entre universitários. Poll e Lima2, em 
estudo com universitários da área de Saúde, verificaram 
frequência de mais de um quarto (27,2%), assim como 
Drumond9, que também obteve 27,4%. Em contrapartida, 
quando se compara os resultados com dados obtidos por 
estudos realizados com frequentadores de academia, são 
encontrados resultados equivalentes9,10. Foi verificado que 
24,7% que fizeram uso de algum suplemento alimentar, 
eram sedentários.

Quanto à prática de exercícios físicos, os resultados foram 
concordantes com outros trabalhos11, que constataram que a 
maior parte da amostra praticava atividade física. No entanto, 

Tabela 2 – Efeitos adversos após o uso de suplementos, citados por uma 
amostra de universitários, que responderam ao questionário sobre uso de 
suplementos alimentares, em Salvador, BA, 2018.

Eventos Adversos n 

Cefaleia 3

Insônia 3

Taquicardia 3

Acne 3

Tontura 2

Náuseas 2

Eructação 1

Hipervitaminose 1

Ganho de peso 1

Sede 1

Tremores 1

Irritabilidade 1

Constipação 1

Total 23

Figura 4 - Gastos com suplementos nutricionais por mês por uma amostra de universitários, que responderam ao questionário sobre uso de suplementos alimen-
tares, em Salvador, BA, 2018. 

dados divergentes também foram encontrados na literatura. 
Em um estudo realizado em uma universidade de Brasília, 
apenas um terço dos universitários dos cursos da área da 
Saúde praticavam atividade física, revelando um alto índice 
de sedentarismo12. Falta de tempo, indisposição, carência de 
dinheiro e ambiente inadequado foram apresentados como 
justificativas para não praticar atividades físicas12.

Quanto à indicação do uso, foi visto que 46,8% dos estu-
dantes receberam indicação de nutricionistas e/ou médicos, 
no entanto, a outra parcela (53,2%), que é a maioria, obteve 
outras fontes de indicações. Neste caso, as indicações foram 
de amigos/colegas, autoindicação, indicação de educadores 
físicos e sites de internet.

Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 
(SBME), a suplementação alimentar deve ficar restrita aos 
casos especiais, nos quais a eventual utilização deve sempre 
advir da prescrição dos profissionais capacitados para tal, 
que, conforme a legislação vigente no País, são os nutricio-
nistas e os médicos especialistas13.

Em pesquisa realizada em Santa Catarina, a maioria 
dos universitários consumidores de suplementos disse fazer 
uso por iniciativa própria, por indicação de médico e/ou 
nutricionista, nesta ordem2. Esses dados são semelhantes 
aos encontrados nesta pesquisa, alertando quanto ao uso de 
suplementos de forma desnecessária, sem acompanhamento.

Quanto aos objetivos que levam ao consumo de suple-
mentos, a hipertrofia muscular é o motivo mais citado 
entre os estudantes consumidores, seguido de necessidade 
nutricional e perda de peso, porém, estes dois últimos em 
percentual menores. Schuler e Rocha14, ao investigarem os 
fatores associados ao uso de suplementos em universitários, 
encontraram resultados congruentes. Os principais objetivos 
com a utilização de suplementos foram a hipertrofia, o 
emagrecimento e a manutenção da saúde. 
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Entre os estudantes que afirmaram ter feito uso de suple-
mentos nos últimos seis meses, a grande maioria relatou que 
obteve os resultados esperados, isto é reportado na literatura 
com praticantes de atividade física15,16. Todavia, nenhuma 
dessas pesquisas, como também o presente estudo, avaliou 
a ingestão alimentar desses indivíduos, impossibilitando a 
atribuição dos resultados obtidos somente ao consumo de 
suplementos. 

Outra questão que merece atenção refere-se ao surgi-
mento de efeitos adversos associados ao uso de suple-
mentos alimentares. Em dois estudos feitos com praticantes 
de atividade física, boa parte relatou não apresentar 
nenhum efeito adverso com o consumo de suplementos. No 
entanto, dentre aqueles que reportaram, a maioria relatou 
tonturas e náuseas15,17. No presente trabalho, foram citados 
como efeitos adversos cefaleia, insônia, taquicardia, acne, 
tontura e náuseas, sendo que os quatro primeiros foram 
os mais citados. Ademais, ansiedade, alteração de humor 
e emagrecimento excessivo também foram mencionados 
em outro estudo10. 

Certamente, isso pode ser atribuído à orientação equi-
vocada fornecida por profissionais não especializados, ou 
por acreditarem que a ingestão de grandes quantidades 
de proteína leva ao aumento mais significativo da massa 
muscular, gerando uma sobrecarga. Outro dado relevante 
e que pode explicar a ocorrência de efeitos adversos é a 
presença de contaminantes no produto, com capacidade 
de gerar problemas graves à saúde dos usuários7.

Do tipo de suplementação, dados desta pesquisa eviden-
ciaram que os suplementos mais consumidos pelos estu-
dantes foram os suplementos proteicos, sendo importante 
ressaltar que muitos fazem uso associado de duas ou mais 
dessas substâncias, o que é um fator agravante dos efeitos 
destes produtos3. Observa-se que esse resultado se associa 
muito bem aos objetivos da suplementação, já discutidos 
anteriormente, no qual ganhar massa muscular é o motivo 
mais citado, o que justifica o uso predominante de produtos 
proteicos pela amostra desta pesquisa. 

Um estudo com universitários encontrou resultados 
um pouco diferentes. Nele, bebidas isotônicas foram os 
suplementos mais consumidos, seguidos por vitaminas e 
minerais e proteínas, nesta ordem2. Contudo, pesquisas 
realizadas com frequentadores de academias de diferentes 
regiões do Brasil verificaram que os suplementos proteicos 
são os mais consumidos, corroborando com os resultados 
deste estudo17-19.

O consumo exagerado de proteínas deve ser desestimu-
lado. Para suplementação adequada dessas substâncias, 
é necessário que se leve em consideração características 
individuais (estado de saúde, perfil antropométrico, 

sexo, idade, etc) e parâmetros referentes a intensidade e 
fre quência da atividade física. A depender desses critérios, 
as quantidades individuais devem variar entre 1 g/kg/dia a 
2,4 g/kg/dia. Quantidades acima desse valor podem levar 
a desidratação, resistência insulínica, hipercalciúria, ganho 
de peso e sobrecarga renal e hepática3,20. 

Apesar dos riscos, o mercado desses produtos é 
fomentado cada vez mais. Neste estudo, o gasto mensal 
com a compra de suplementos, de acordo com a maioria 
dos entrevistados, está entre 50 e 100 reais, porém boa 
parte referiu despesas de até 200 reais. Dados similares 
foram observados no estudo de Silva et al.5, assim, este 
gasto é razoável, levando em consideração o fato da 
população ser universitária e se considerar o valor do 
salário mínimo pago no País, isto retrataria cerca de 
20% do mesmo. 

CONCLUSÃO

Na amostra estudada, foi observada elevada frequência 
do consumo de suplementos alimentares, sobretudo suple-
mentos proteicos, sendo que alguns fazem uso associado 
de duas ou mais dessas substâncias, o que é um fator 
agravante. No que diz respeito à indicação do suplemento, 
minoritariamente o nutricionista e o médico são citados 
como fonte de indicação. Considerando-se que são estu-
dantes da área da Saúde, conhecedores da importância 
do autocuidado, ainda precisam se conscientizar quanto 
ao uso correto dos suplementos, principalmente quanto 
à necessidade de acompanhamento do nutricionista ou 
médico especialista, adequando a dosagem da suplemen-
tação de acordo com as necessidades individuais. Eventos 
adversos foram relatados que podem, possivelmente, estar 
associados ao consumo dos suplementos.
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RESUMO
A epidemiologia reversa, na doença renal crônica, associa a obesidade com uma melhora de 
sobrevida em pacientes em diálise. Porém, muitos estudos são baseados no índice de massa 
corporal, método antropométrico que não difere massa magra e massa gorda, gerando contro-
vérsias. Sendo assim, faz-se necessária a análise da composição corporal para verificar a veraci-
dade da obesidade como fator protetor nestes pacientes. Este trabalho teve como objetivo revisar 
artigos que tratem da composição corporal como fator protetor para mortalidade em pacientes 
em tratamento dialítico. Trata-se de uma revisão sistemática com artigos encontrados nas bases 
de dados SciELO, PubMed e Lilacs, e no site Google acadêmico, com os seguintes descritores: 
diálise, composição corporal, antropometria e mortalidade. Foram utilizados, para esta revisão, 
33 artigos que tratassem da temática estudada. Através do presente estudo, pode-se concluir que 
tanto o índice de massa corporal quanto a composição corporal são fortes preditores de morte. 
Porém, o efeito protetor conferido ao alto índice de massa corporal, apontado na epidemiologia 
reversa, é limitado aos pacientes com massa muscular normal ou alta. Pacientes com índice de 
massa corporal elevado devido à alta gordura corporal apresentam maior risco de mortalidade. 
Sendo assim, por não distinguir massa magra e massa gorda, o índice de massa corporal não 
deve ser o único método de avaliação nutricional utilizado em pacientes com doença renal crônica. 

ABSTRACT
The reverse epidemiology in chronic kidney disease associates obesity with an improvement in 
survival in patients on dialysis. However, many studies are based on body mass index, an anthro-
pometric method that does not differ lean mass and fat mass, generating controversy. Thus, the 
analysis of body composition is made necessary to check the veracity of obesity as a protective 
factor in these patients. The goal of this paper was to review articles that deal with body compo-
sition as a mortality protective factor in patients on dialysis treatment. It is a systematic review 
involving 33 articles, with the following descriptors: Dialysis, body composition, anthropometry 
and mortality. Through the present studies, it can be concluded that both body mass index and 
body composition are strong predictors of death. However, the protective effect granted to the 
high body mass index, indicated in reverse epidemiology, is limited to patients with normal or 
high muscle mass. Patients with high body mass index due to high body fat present a higher risk 
of mortality. Therefore, because it does not distinguish lean body mass and fat body mass, the 
body mass index should not be the manly method evaluation of nutritional state used in patients 
with chronic kidney disease.
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INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é classificada como um 
importante problema de saúde pública e fundamenta-se na 
perda gradual e irreversível da função renal1. A DRC causa 
pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa 
crescente de mortalidade. No Brasil, a estimativa é de que 
mais de dez milhões de pessoas tenham a doença2. Pacientes 
diabéticos, hipertensos e idosos constituem os maiores grupos 
de risco para o desenvolvimento da doença3. Quando 
detectada e tratada rapidamente, há diminuição nos riscos 
de morbimortalidade, porém a maioria dos portadores só 
apresenta sintomas preocupantes com o avanço da doença. 
Em sua fase mais crítica, é necessário realizar terapia renal 
substitutiva para manter a homeostase do corpo humano, e 
ela inclui hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e trans-
plante renal4. 

Quando a DRC é diagnosticada em estágio inicial, 
o paciente é submetido a tratamento conservador para 
prorrogar a piora da função renal, mas com a evolução 
da doença somente este método não se faz eficaz no trata-
mento do indivíduo e é recomendado o início da diálise5. 
A diálise tem como objetivo mimetizar, por meio artificial, 
as funções renais do paciente, removendo excessos de 
substâncias tóxicas, sais minerais e água para manter o 
organismo em equilíbrio6. A HD permite a filtração do 
sangue, antes feita pelos rins. E a DP, onde o agente prin-
cipal é o peritônio, faz a filtração sanguínea com infusões 
de dialisato7.

A avaliação do estado nutricional (EN) do paciente diali-
sado é imprescindível, pois está diretamente relacionada às 
altas taxas de morbimortalidade nesta população8, e dentre 
os distúrbios dietéticos ocorrentes na DRC se destacam a 
desnutrição energético-proteica, que resulta no agrava-
mento do curso clínico da doença9, e a obesidade, que, 
apesar de representar alto risco para a população em geral, 
ultimamente, na DRC, está sendo relacionada a melhora 
de sobrevida, onde o índice de massa corporal (IMC) mais 
baixo, < 24,9 kg/m², reflete em maior risco de mortalidade 
e o IMC mais elevado, > 25 kg/m², em menor risco. Esse 
fenômeno é conhecido como epidemiologia reversa e para-
doxo da obesidade10.

Os estudos associados à epidemiologia reversa 
possuem controvérsias em razão do uso do IMC como 
parâmetro antropométrico, pois é um método que não 
difere massa magra e massa gorda, e esta análise 
de composição corporal se faz necessária devido à 
possibilidade do fator protetor estar presente apenas 
em IMC altos provenientes de maior quantidade de 

massa magra, enquanto os provenientes de maior 
quantidade de massa gorda estarem propensos a maior 
risco de mortalidade por processos inflamatórios8,10,11. 
A avaliação da composição corporal de pacientes com 
insuficiência renal crônica em hemodiálise é de suma 
importância para propiciar uma conduta clínica e nutri-
cional adequada, de forma a contribuir para a redução 
da elevada taxa de morbidade e mortalidade observada 
nesta população8,10,11.

Diante do exposto, esta revisão objetivou analisar a 
composição corporal como fator protetor para mortalidade 
em pacientes em tratamento dialítico, avaliar a relação do 
estado nutricional com a mortalidade, observar se a epide-
miologia reversa é verdadeira para valores de IMC elevados 
quando determinada a composição corporal e verificar se 
há proteção à mortalidade, tanto na elevada massa gorda 
quanto na elevada massa magra.

MÉTODO

Revisão sistemática de literatura baseada na análise de 
artigos referentes à composição corporal como fator protetor 
para mortalidade em pacientes em tratamento dialítico. A 
revisão foi realizada nas bases de dados SciELO, PubMed 
e Lilacs, e no site google acadêmico. Na busca dos artigos 
foram utilizados os seguintes descritores: diálise, composição 
corporal, antropometria e mortalidade; e o cruzamento dos 
descritores: diálise x composição corporal; diálise x antro-
pometria; diálise x composição corporal x antropometria; e 
diálise x composição corporal x mortalidade. 

A revisão foi realizada no período de setembro de 2018 
a abril de 2019, incluindo artigos longitudinais, transversais 
e de revisão que retratassem a associação entre a compo-
sição corporal e a mortalidade em pacientes com DRC 
publicados nos últimos 15 anos, realizados com humanos, 
adultos e idosos, nos idiomas português, inglês e espanhol. 
Foram excluídos estudos não relacionados com o tema e que 
não estivessem dentro dos critérios de inclusão previamente 
estabelecidos.

Após a seleção dos artigos foram tomados, nessa ordem, 
os seguintes passos: leitura exploratória; leitura seletiva e 
escolha do material que se adequa aos objetivos e tema deste 
estudo; leitura analítica e análise dos textos, finalizando com 
a realização de leitura interpretativa e redação. Definiu-se 
como questão de investigação a estratégia PICO (Participants, 
Intervention, Comparations, Outcomes)12. Todos os estudos 
obtidos a partir dos descritores utilizados foram avaliados 
pelos títulos e resumos. Nos casos em que estes não foram 
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Tabela 1 – Seleção dos artigos escolhidos na revisão.

Descritores Títulos encontrados Títulos selecionados Resumos selecionados Artigos selecionados

Diálise X Composição Corporal 1051 129 50 13

Diálise X Antropometria 2114 121 36 11

Diálise X Composição

Corporal X Antropometria
1645 56 23 4

Diálise X Composição

Corporal X Mortalidade
3260 46 13 5

Total 8070 352 122 33

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos pesquisados.

suficientes para definir sua primeira seleção, buscou-se a 
íntegra da publicação. Após a identificação de todos os 
estudos, procedeu-se à análise para sua pré-seleção, de 
acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão 
previamente definidos.

A Tabela 1 e a Figura 1 dispõem dos passos da pesquisa 
até a seleção dos artigos.

DESENVOLVIMENTO

Na literatura, encontram-se artigos que tratam da 
epidemiologia reversa e que relacionam a composição 
corporal com a mortalidade em pacientes com DRC em 

tratamento dialítico. Por meio da revisão identifica-se que 
um alto índice de massa magra age como fator protetor de 
mortalidade nestes indivíduos. 

Dentre os 8070 artigos encontrados durante a 
pesquisa, 33 foram selecionados para compor a revisão. 
Os trabalhos incluídos foram dos seguintes países: China, 
Japão, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Espanha e Reino 
Unido, publicados entre 2006 e 2018. Compuseram 
esta revisão, 10 artigos longitudinais, 14 transversais e 9 
artigos de revisão. O tamanho da amostra variou entre 
36 e 58.106 pacientes.

O Quadro 1 resume os artigos presentes na revisão.13-43.
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Autor/ ano Objetivo Métodos Resultados Conclusão

Park  
et al.13, 
2018

Investigar o efeito do 
gênero na relação 
obesidade/mortali-
dade em pacientes 
coreanos em HD

Este estudo incluiu 2833 pacientes de ma-
nutenção em HD de um estudo de coorte 
prospectivo multicêntrico na Coréia. A rela-
ção entre o IMC categorizado e a mortalida-
de específica por sexo foi avaliada por um 
modelo de risco proporcional de Cox ajus-
tado com análises restritas de spline cúbico 
e a análise de risco concorrente. Também 
foram investigados o efeito de mudanças 
no IMC ao longo de 12 meses e o nível de 
creatinina sérica na sobrevida em pacientes 
do sexo masculino e feminino em HD

A média do IMC foi de 22,6 ± 3,3 kg/
m² e a duração média de acompa-
nhamento foi de 24,2 ± 3,4 meses. Os 
pacientes com o maior quintil de IMC 
(≥25,1 kg/m²) apresentaram menor 
mortalidade (hazard ratio subdistrital 
(HR) = 0,63, intervalo de confiança 
(IC) de 95% [IC] = 0,43-0,93, percen-
til (p) = 0,019) em comparação com 
aqueles com referência Quintil de 
IMC. Quando analisados por sexo, 
os pacientes do sexo masculino com 
IMC acima de 25,1 kg/m2 apresenta-
ram menor risco de mortalidade (HR = 
0,43, IC 95% = 0,25-0,75, p = 0,003); 
no entanto, nenhuma diferença signi-
ficativa foi encontrada em pacientes 
do sexo feminino. Aumento do IMC 
após 12 meses e creatinina sérica 
elevada foram associados com me-
lhor sobrevida apenas em pacientes 
do sexo masculino em HD

O IMC poderia ser usado 
como um fator de risco 
para mortalidade em pa-
cientes do sexo masculi-
no em HD. No entanto, a 
mortalidade de pacientes 
do sexo feminino em 
HD não foi relacionada 
com o IMC basal e de 
acompanhamento. Isso 
sugere que o IMC é um 
bom marcador substituto 
da composição corporal 
magra, especialmente 
em pacientes do sexo 
masculino em HD

Yajima  
et al.14, 
2018

Investigar o impacto 
de níveis de gordura 
abdominal medidos 
por tomografia com-
putadorizada [área 
de gordura visceral 
(VFA)] e subcutâ-
nea área de gordura 
(SFA)) na mortalidade 
por todas as causas 
nos pacientes em HD

201 pacientes em HD foram inscritos e clas-
sificados por níveis de VFA e SFA de acordo 
com cada ponto de corte, VFA de 78,7 cm2 
e SFA de 93,2 cm2, com base na curva 
de característica do operador do receptor 
(ROC) a seguir: grupo 1 (G1) = menor VFA e 
menor SFA; G2 = maior VFA e menor SFA; 
G3 = menor VFA e maior SFA; G4 = maior 
VFA e maior SFA

Durante um acompanhamento médio 
de 4,3 anos, 67 pacientes morreram. 
A análise revelou taxas de sobrevi-
vência de 10 anos de 29%, 50%, 
62,6% e 72,4% em G1, G2, G3 e G4 
(p <0,0001), respectivamente. A razão 
de risco ajustada foi de 0,30 (intervalo 
de confiança de 95% [CI] 0,05-1,09, p 
= 0,070) para G2 vs. G1, 0,37 (IC 95% 
0,18–0,76, p = 0,0065) para G3 vs. G1 
e 0,21 (95% IC 0,07–0,62, p = 0,0035) 
para G4 vs. G1, respectivamente

Os níveis combinados 
de SFA e VFA foram ne-
gativamente associados 
a riscos de mortalidade 
por todas as causas em 
pacientes em HD. Estes 
resultados são uma ma-
nifestação do "paradoxo 
da obesidade"

Rymarz
et al.15, 
2018

Avaliar a associação 
entre a composição 
corporal e um ano 
sobrevivência de 
pacientes em HD

48 pacientes com DRC estágio V tratados 
com HD por mais de três meses foram 
incluídos. A composição corporal foi ava-
liada por espectroscopia de BIA (Monitor 
de composição corporal, Fresenius Medical 
Care). Amostras de sangue para creatinina 
sérica, albumina sérica, pré-albumina séri-
ca, proteína C reativa de alta sensibilidade 
(hsCRP), interleucina 6 (IL-6) e as concen-
trações de fator de crescimento semelhante 
à insulina 1 (IGF-1) foram tomadas antes da 
sessão de diálise no meio da semana

Ao longo de uma observação de 
um ano, sete pacientes morreram. 
Observamos um significativo ín-
dice de tecido magro (LTI) inferior 
(p=0.013) e níveis mais elevados de 
IL-6 (p=0.032) e hsCRP (p=0.011) 
entre os pacientes que morreram. Os 
restantes marcadores bioquímicos 
não diferiram entre estes dois grupos. 
A análise de Kapplan-Meier revelou 
uma pior taxa de sobrevida em pa-
cientes com sarcopenia (inferior ao 
10º percentil para sua idade e sexo) 
em comparação àqueles com LTI. No 
entanto, não teve significância esta-
tística (p = 0,055). LTI inversamente 
correlacionado com idade e IL-6 e 
positivamente com IGF-1

A sarcopenia, definida 
como diminuição do LTI, 
é uma condição rela-
tivamente comum en-
tre pacientes em HD de 
manutenção, e também 
pode estar associada a 
menor taxa de sobrevida 
em um ano. A diminuição 
da massa de tecido ma-
gro pode estar associada 
à idade avançada, níveis 
mais baixos de IGF-1 e 
maiores níveis de IL-6. 
A avaliação da compo-
sição corporal fornece 
dados prognósticos im-
portantes para pacientes 
em HD
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Hwang 
et al.16, 
2018

Investigar a pre-
dição de hiper-
h id ra tação  e 
sarcopenia na 
m o r t a l i d a d e 
em pacientes 
em HD usando 
um monitor de 
c o m p o s i ç ã o 
corporal

Foi realizada uma revisão sistemática e me-
ta-análise, na Coréia, usando um modelo de 
efeitos aleatórios. Pesquisou-se as bases 
de dados Cochrane Central Register, OVID 
MEDLINE, EMBASE e PubMed para todos 
os estudos publicados antes de 9 de de-
zembro de 2016 e verificou-se as listas de 
referência de revisões relevantes, ensaios 
registrados e procedimentos relevantes 
da conferência. O grupo de overhydration 
(excesso de fluidos, > 15% versus o grupo 
de normohidratação) e o grupo de índice 
de tecido magro (ITM) (<10%) foram com-
parados com um grupo de referência. Seis 
ensaios, consistindo de 29.469 pacientes, 
foram incluídos na análise agrupada

A taxa de risco combinada para a sobrevida 
global do grupo de hidratação excessiva, em 
comparação com o grupo de normohidratação 
de referência, foi de 1,798 (IC de 95% [IC]: 
1,53-2,804, p = 0,001). A taxa de risco para 
mortalidade no grupo com baixo ITM foi de 
1,533 (95% IC, 1,411-1,644; p = 0,001) no 
modelo de efeitos aleatórios. Os resultados 
do estudo mais recente mostraram a maior 
heterogeneidade na análise de sensibilidade

O baixo ITM e a hiper-
hidratação, medida 
por meio de um mo-
nitor de composição 
corporal, foram as-
sociados a alta taxa 
de mortalidade em 
pacientes em HD

Flores- 
García  
et al.17, 
2018

Determinar  a 
correlação entre 
a espessura das 
dobras cutâne-
as (SKF)  e a 
análise de BIA 
para estimar a 
massa gorda 
(FM) e massa 
corporal magra 
(MCM) em pa-
cientes em HD 
e DP

Estudo transversal. Foram incluídos 50 
pacientes em tratamento dialítico. Para 
medir a SKF, foi utilizado o calibrador de 
dobras cutâneas Lange® (Beta Technolo-
gy, Califórnia, EUA) e realizou-se a análise 
de impedância com o Bodystat Quadscan 
4000® (Quadscan, Ilha de Man, Reino 
Unido). As medidas foram aferidas pós-
HD. Os pacientes com DP foram medidos 
com e sem dialisante peritoneal e o peso 
corporal foi corrigido para fluido peritoneal. 
Determinou-se o coeficiente de correlação 
de Pearson entre SKF e BIA para estimar 
FM e MCM. Também foi avaliada a influên-
cia da idade, sexo, uso de diurético, safra 
de diálise, água extracelular (ECW) e água 
intracelular (ICW) por meio de um método 
multivariado análise de regressão

Do total de 50 pacientes, 29 eram homens 
(58%) e a média de idade dos pacientes foi 
46,3 ± 16,5 anos. A correlação entre SKF e 
BIA foi r = 0,784 (p <0,001) para FM er = 0,925 
(p <0,001) para LBM. Idade e sexo influencia-
ram a variabilidade da FM, enquanto sexo, 
idade e ECW influenciaram a variabilidade 
da MCM, ambas avaliadas pelos métodos 
SKF e BIA

SKF e BIA são méto-
dos úteis na prática 
clínica. As correlações 
fortes e estatistica-
mente significativas 
entre os dois métodos 
demonstram que eles 
são intercambiáveis. 
Idade, sexo, ECW e 
ICW influenciam a 
variabilidade de FM 
e LBM

Franco  
et al.18, 
2017

Avaliar o impac-
to do IMC sobre 
a mortalidade 
de pacientes in-
cidentes idosos 
em DP no Brasil

Estudo de coorte prospectivo multicêntri-
co, com 674 pacientes. Foram avaliados 
dados sociodemográficos e clínicos dos 
pacientes. Os pacientes foram divididos 
em incidentes em terapia renal substitutiva 
por DP (230) e transferidos da HD (444). A 
análise foi feita comparando estes grupos 
usando Qui-quadrado ou Kruskal Wallis. Os 
dados foram comparados entre pacientes 
de acordo com o IMC por ANOVA, Kruskal 
Wallis ou Qui-Quadrado. Para análise de 
sobrevivência, método de Kaplan Meier foi 
utilizado e, para ajustar variáveis confundi-
doras, usada regressão de Cox

Pacientes desnutridos (76,79 ± 7,53 anos), 
eram mais velhos (p < 0,0001) e apresentaram 
maior mortalidade (44,6%, p = 0,001). Diabe-
tes Mellitus (DM) foi mais prevalente em obe-
sos (68%, p < 0,0001); níveis mais elevados 
de pressão arterial (p = 0,002) também foram 
mais frequentes em obesos e com sobrepeso

A variação positiva do 
IMC ao longo do tem-
po provou ser um fa-
tor de proteção, com 
uma diminuição de 
cerca de 1% no risco 
de morte por unidade 
de elevação do IMC

Chang  
et al.19, 
2017

Avaliar a asso-
ciação de alte-
rações de peso 
corporal  com 
mortalidade em 
pacientes inci-
dentes em HD 
na Califórnia/
Estados Unidos

Estudo de coorte com 58.106 pacientes que 
iniciaram a HD entre 01/01/07 a 31/12/11 e 
sobreviveram ao 1º ano de diálise, obser-
vamos tendências nas mudanças de peso 
durante o primeiro ano de tratamento e 
examinamos a associação de pacientes 
pós-diálise e mudanças de peso com mor-
talidade por todas as causas

Os pesos pós-diálise dos pacientes diminuí-
ram rapidamente até 5º mês de diálise, com 
um declínio médio de 2% em relação ao valor 
basal, enquanto os obesos (IMC ≥30 kg/m²), 
perderam cerca de 3,8% do seu peso no 12º 
mês. Comparado com o grupo de referência 
(-2 a 2% de alterações no peso), as razões de 
risco de morte de pacientes com -6 a -2% e 
maior ou igual a -6% de perda de peso duran-
te os primeiros 5 meses foram de 1,08. (IC de 
95%, 1,02-1,14) e 1,14 (1,07-1,22), respetiva-
mente. Além disso, as taxas de mortalidade 
de 2-6% e ≥ 6% de ganho de peso durante 
o 5º ao 12º mês foram 0,91 (0,85-0,97) e 0,92 
(0,86-0,99), respectivamente

Nos pacientes que so-
brevivem ao primeiro 
ano de HD, observa-se 
um declínio no peso 
pós-diálise e estabiliza 
no 5º mês. Uma perda 
de peso maior durante 
os primeiros 12 meses 
está associada a um 
maior risco de morte, 
enquanto o ganho de 
peso está associado a 
uma maior sobrevida 
entre o 5º e o 12º mês, 
mas não nos primeiros 
5 meses de terapia 
dialítica

Continuação Quadro 1 - Resumo dos artigos selecionados.
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Alvarenga 
et al.20, 
2017

Avaliar a asso-
ciação entre o 
tempo de HD 
e parâmetros 
nutricionais dos 
pacientes em 
Juiz de Fora/
Minas Gerais

Estudo transversal com dados se-
cundários com um total de 36 pa-
cientes. Os dados foram coletados 
por meio dos prontuários médicos, 
os quais foram analisados marca-
dores antropométricos, bioquímicos 
e dieta, considerando dois grupos: 
tempo HD menor do que três anos 
e tempo de HD maior ou igual a três 
anos

Houve redução de massa de pro-
teína somática com aumento do 
tempo em HD. Em relação à ava-
liação alimentar, observou-se que, 
em pacientes com maior tempo em 
diálise, houve aumento no consu-
mo médio de proteína/kg de peso, 
calorias, fósforo e potássio, com 
diferença significativa da ingestão 
média de proteína/kg (p = 0,04) e 
fósforo (p = 0,045). O tempo em HD 
alterou a composição corporal dos 
pacientes, indicando um declínio do 
EN desses indivíduos

Pacientes em HD são um grupo de 
risco para desnutrição proteico-ener-
gética, onde o tempo em HD interfere 
no perfil antropométrico e alimentar do 
paciente. O grupo com tempo de HD 
superior ou igual a 3 anos apresentou 
piora do EM

Abramo-
witz et 
al.21, 
2016

Verificar o IMC 
como marcador 
de obesidade 
em doentes re-
nais

Estudo de revisão em Nova York Enquanto o IMC é utilizado para 
diagnosticar a obesidade na po-
pulação em geral, a sua aplicação 
no estágio final da DRC apresenta 
dificuldades. A maior limitação é 
a sua incapacidade de distinguir a 
massa muscular da massa gorda, 
o que leva a erros de classificação 
dos indivíduos com pouca massa 
muscular, mas excesso de tecido 
adiposo como não-obesos (ou seja, 
<IMC 30 kg/m2). Como a massa 
muscular é comum entre pacientes 
com DRC, este é um problema 
importante

O uso do IMC para avaliar a compo-
sição corporal de pacientes é repleto 
de dificuldades. Isso afeta o cuidado 
clínico, incluindo a capacidade de per-
da de peso. Portanto, deve-se ir além 
do IMC e testar diferentes métodos 
de avaliação da composição corporal 
através da análise de seus efeitos so-
bre os resultados e como um guia para 
orientar intervenções clínicas

Ahmadi et 
al.22, 
2016

Sin te t i za r  os 
resultados de 
estudos para 
examinar se o 
baixo peso, ex-
cesso de peso 
ou obesidade 
está associado 
a qualquer ris-
co significativa-
mente diferente 
de morte em 
pacientes com 
DP

Foram selecionados 7123 estudos 
para compor a revisão. Dois pesqui-
sadores, na Califórnia, selecionaram 
independentemente os estudos 
usando critérios pré-definidos e ava-
liaram a qualidade de cada estudo 
usando a Escala de Avaliação da 
Qualidade de Newcastle-Ottawa

Foram incluídos 9 estudos (n = 
156.562) na revisão sistemática e 4 
estudos nas metanálises. Quando 
examinados sem estratificar os 
estudos pela duração do acompa-
nhamento, os resultados dos es-
tudos foram inconsistentes. Assim, 
reuniu-se os resultados do estudo 
estratificados com base em suas 
durações de acompanhamento, 
como sugerido por um grande 
estudo, e foi observado que, estar 
abaixo do peso estava associado 
a maior mortalidade em 1 ano, mas 
não tinha associação significativa 
com 2 e 3 a 5 anos. Em contraste, 
estar com sobrepeso ou obesidade 
foi associado com menor mortali-
dade em 1 ano, mas não teve asso-
ciação significativa com mortalidade 
de 2 e 3 a 5 anos

No curto prazo, o baixo peso foi asso-
ciado a maior mortalidade e excesso 
de peso ou obesidade associou-se a 
menor mortalidade. As associações de 
massa corporal com mortalidade não 
foram significativas a longo prazo

Kittiskul-
nam et 
al.23, 
2016

Verificar a as-
sociação entre 
a circunferência 
da cintura e o 
IMC como mé-
todos de avalia-
ção em pacien-
tes com DRC

Estudo de revisão em São Francisco 
e Atlanta/Califórnia/Estados Unidos

A circunferência da cintura está 
associada ao risco de doenças car-
diovasculares e maior mortalidade

O IMC não deve ser utilizado na avalia-
ção antropométrica de pacientes renais, 
pois não faz distinção entre gordura 
subcutânea, gordura visceral ou mús-
culo. Este problema pode ser agravado 
em estados patológicos, como doentes 
renais, tratados por HD, em que o mús-
culo pode contribuir para uma menor 
percentagem de peso de corpo por 
causa de desperdício ou edema
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Keane et 
al.24, 
2016

Descrever as alterações 
na composição corporal 
após o início da HD e 
investigar se quaisquer 
parâmetros coletados 
rotineiramente foram as-
sociados a essas mu-
danças no Reino Unido

A coorte do estudo foi composta por 
pacientes em HD de um único cen-
tro entre 2009 e 2014. Medidas de 
composição corporal foram obtidas 
de um banco de dados de bioim-
pedância (BIA), usando o Monitor 
de Composição Corporal (BCM), 
enquanto os dados demográficos e 
laboratoriais vieram da base de da-
dos da unidade renal. Os desfechos 
primários foram alterações no peso 
de normohidratação, massa de teci-
do magro e massa de tecido adiposo 
nos dois anos após o início da HD

Nenhum dos parâmetros coletados 
rotineiramente (medidas de compo-
sição corporal, dados demográficos 
e laboratoriais) foi associado com as 
alterações do tecido magro. A perda 
de tecido magro ao longo do 1º ano 
de diálise foi associada ao aumento 
da mortalidade. Um total de 299 pa-
cientes foram incluídos nas análises 
primárias, demonstrando aumento no 
tecido adiposo, perda de tecido ma-
gro e nenhuma mudança significativa 
no peso de normohidratação

Este estudo demonstrou 
que mudanças marcantes 
ocorrem na composição 
corporal nos dois primei-
ros anos após o início da 
HD, que a perda de tecido 
magro ao longo do 1º ano 
de diálise foi associada ao 
aumento da mortalidade 
e estes não se limitam a 
pacientes considerados em 
alto risco. A monitorização 
nutricional e intervenções 
devem ser aplicadas na 
população de HD o mais 
rápido possível após o iní-
cio do tratamento

Sten-
vinkel 
et al.25, 
2016

Examinar a relação en-
tre IMC e mortalidade 
em pacientes em HD na 
Europa

Estudo de coorte com 5904 pacien-
tes em HD registrados em 2007-
2009 (312 instalações; 15 países 
europeus) com ≥3 meses de acom-
panhamento. Os pacientes foram 
classificados pela presença (n = 
3231) ou ausência (n = 2673) de 
inflamação (proteína C-reativa ≥ 10 
mg/l e/ou albumina ≤ 35 g/l)

Maior mortalidade foi observada em 
pacientes inflamados (p <0,001). 
Em análises dependentes do tempo 
completamente ajustadas, o risco de 
mortalidade por todas as causas em 
pacientes não infamados foi maior 
apenas no menor quintil do IMC (IC 
de 95%, 1,26 a 2,56). Nenhum efeito 
protetor foi associado com maiores 
quintis de IMC em pacientes não-
inflamados. Por outro lado, maior 
IMC associado com menor risco de 
mortalidade em todos os pacientes 
inflamados ([IC 95%] para Q1: 5,63 
[4,25-7,46]; Q2: 3,88 [2,91-5,17]; Q3: 
2,89 [2,16-3,89]; Q4: 2,14 [1,59 a 
2,90] e Q5: 1,77 [1,30 a 2,40]. Durante 
um período médio de acompanha-
mento de 36,7 meses, 1929 mortes 
ocorreram (822 cardiovasculares), 
com 655 pacientes censurados para 
transplante renal e 1183 para perda 
de seguimento

O paradoxo da obesidade 
é modificado pela presença 
de inflamação e não existe 
em pacientes não inflama-
dos em diálise. IMC eleva-
do constitui uma vantagem 
de sobrevivência somente 
em pacientes inflamados

Cas-
tellano 
et al.30, 
2016

Analisar a composição 
corporal por espectros-
copia de BIA em pacien-
tes com HD na Espanha, 
a fim de obter valores 
de referência de ITM e 
índice de tecido adipo-
so (ITG) de pacientes 
em HD; e confirmar sua 
validade mostrando que 
os pacientes com ITM 
abaixo do percentil 10, 
calculados para o grupo, 
apresentam maior risco 
de morte

Utilizou-se a BIA com 6395 pacien-
tes com HD para determinar o ITM e 
o ITG em nossa coorte de pacientes 
em HD. Calculou-se o percentil 10 e 
o percentil 90 do ITM e ITG em cada 
decil de idade para os pacientes 
agrupados por sexo e presença de 
DM. Coletou-se parâmetros clínicos, 
laboratoriais e demográficos

Objetivou-se que os valores dos 
percentis 10 e 90 do ITM/ITG variem 
dependendo do grupo (idade, sexo e 
presença de DM) e que, após ajuste 
para outros fatores de risco como 
hiper-hidratação, os pacientes com 
ITM menores que o percentil 10 têm 
maior risco relativo de morte (OR 
1,57) do que aqueles com valores 
mais elevados

Conclui-se que monitorar 
o ITM e o ITG de pacien-
tes em HD usando valores 
de referência adequados 
pode ajudar a identificar o 
risco nessa população de 
pacientes
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Fernandes 
e Mutto-
ni27, 
2016

Identificar o EN 
de  pac ien tes 
com DRC em 
p ro g r a m a  d e 
HD, por meio de 
diferentes mé-
todos de avalia-
ção na Região 
Metropolitana de 
Porto Alegre/Rio 
Grande do Sul

Estudo transversal, realizado em uma Clí-
nica de Doenças Renais com 57 pacien-
tes em programa de HD regular. Foram 
incluídos no estudo indivíduos de ambos 
os sexos, com idade igual ou superior 
a 18 anos, com mais de três meses de 
adesão ao tratamento. Foram coletadas 
medidas antropométricas, como peso 
seco, peso encharcado, estatura, indi-
cadores de composição corporal como 
dobra cutânea tricipital, circunferência 
de braço, além de dados bioquímicos e 
de comorbidades presentes. A circunfe-
rência muscular de braço e o IMC foram 
calculados

Os resultados demonstram que, de acordo 
com o IMC, a desnutrição esteve presente 
em 12,28% da amostra, o excesso de peso 
em 38,59% e a eutrofia em 49,12% dos 
pacientes avaliados. Já os indicadores de 
composição corporal identificaram maior 
percentual total de desnutrição (>54%). 
A correlação entre o tempo de HD e os 
indicadores antropométricos se mostrou 
significativa, resultando em fraca positiva. 
A comorbidade prevalente observada foi a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), acome-
tendo 45,61% da amostra

Considerando que o 
EN se configura como 
um importante pre-
ditor de resultados 
clínicos em pacientes 
com DRC, principal-
mente naqueles em 
HD, se torna essen-
cial a realização do 
diagnóstico nutricio-
nal completo e para 
adequada intervenção

Monte-
negro et 
al.28, 
2015

Correlacionar os 
métodos de ava-
liação nutricio-
nal em pacien-
tes submetidos 
à HD em uma 
clínica particular 
do município de 
São Paulo/São 
Paulo

O estudo foi realizado em uma clínica 
especializada em DRC com 60 pacientes 
de ambos os sexos e com idade superior 
a 18 anos, que realizavam HD no período 
na coleta de dados. Para a coleta de 
dados foi aplicada a Avaliação Subjetiva 
Global (ASG) para pacientes com DRC. 
Foi calculado o IMC e aferidas a dobra 
cutânea de tríceps e circunferência de 
braço após a sessão de diálise. Com as 
medidas aferidas, foi calculada a circun-
ferência muscular do braço. Calculou-se a 
correlação de Spearman entre os resulta-
dos da avaliação subjetiva e as variáveis 
antropométricas

Quanto ao sexo, 63,3% da amostra é do 
sexo feminino, sendo 37 e 23 adultos. A in-
tensidade das correlações entre as variáveis 
IMC vs. Questionário, IMC vs. circunferência 
muscular do braço, dobra cutânea de tríceps 
vs. circunferência de braço e circunferência 
muscular do braço vs. Questionário se mos-
trou muito fraca, fraca, fraca e muito fraca, 
respectivamente. Destaca-se que as corre-
lações IMC vs. circunferência muscular do 
braço e dobra cutânea de tríceps vs. circun-
ferência de braço, apesar de fracas, apre-
sentaram significância estatística (p<0,05)

O uso de diferentes 
métodos de avaliação 
nutricional representa 
significativa melhoria 
do padrão diagnósti-
co de pacientes com 
DRC

Johansen 
e Lee29, 
2015

Resumir as in-
formações mais 
recentes sobre 
a composição 
corporal entre os 
pacientes com 
DRC e sua as-
sociação com os 
resultados

Estudo de revisão na Califórnia Estudos recentes demonstram que um 
IMC elevado não é protetor para todos os 
pacientes com DRC e está associado a um 
funcionamento físico fraco e frágil

A adiposidade vis-
ceral está associada 
a desfechos cardio-
vasculares adversos. 
A sarcopenia é co-
mum em pacientes 
com DRC terminal e 
está associada a pior 
desempenho físico e 
maior mortalidade

Marcelli et 
al.30, 2015

Investigar se 
o IMC eleva-
do aparece 
como fator de 
proteção em pa-
cientes em HD

Os dados entre abril de 2006 e dezembro 
de 2012 foram extraídos do subconjunto 
Fresenius Medical Care Europe da inicia-
tiva internacional MONITORING DIALISE 
OUTcomes. O BCM relata ITM’s e ITG’s, 
que são as respectivas massas teciduais 
normalizadas para altura ao quadrado, 
em relação a uma população saudável 
pareada por idade e sexo. A relação en-
tre ITM e ITG e a mortalidade por todas 
as causas foi estudada pela análise de 
Kaplan-Meier, regressão multivariada de 
Cox e suavização da regressão logística 
ANOVA por spline

Em 37.345 pacientes em HD, a mediana 
(percentil 25-75) ITM e ITG foram 12,2 
(10,3-14,5) e 9,8 (6,6-12,4) kg/m2, respecti-
vamente. A mediana (percentil 25-75) tempo 
de acompanhamento foi de 266 (132-379) 
dias; 3458 (9,2%) pacientes morreram du-
rante o seguimento. A mortalidade foi menor 
com ITM e ITG no percentil 10-90 (grupo 
de referência) e significativamente maior 
no extremo ITM e ITG inferior (HR, 3,37; IC 
de 95% [IC 95%], 2,94 a 3,87 p <0,001). 
Sobrevivência foi melhor com ITM entre 15 
e 20 kg/m2 e ITG entre 4 e 15 kg/m2 (pro-
babilidade de morte durante o seguimento: 
<5%). Ao considerar a relação entre os dois 
compartimentos, a interação foi significativa 
(P = 0,01). ITG maior pareceu ser protetor em 
pacientes com ITM baixo (HR, 3,37; IC 95%, 
2,94 a 3,87; P <0,001 com ITG baixo-ITM 
baixo, diminuindo para a FC, 1,79; IC 95%, 
1,47 a 2,17; P <0,001 em baixa ITM-alta ITG)

Este grande estudo 
internacional indica a 
melhor sobrevida em 
pacientes com ITM e 
ITG nos percentis 10 
a 90 de uma popu-
lação saudável. Em 
análises da compo-
sição corporal, tanto 
os compartimentos 
de tecido magro e te-
cido adiposo quanto 
a sua relação devem 
ser considerados
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Nessim31, 
2014

Verificar o im-
pacto do peso e 
do IMC sobre a 
mortalidade em 
pacientes com 
DRC

Estudo de revisão no Canadá Estudos demonstram que pessoas com IMC 
mais baixo apresentam risco maior de morte, 
quando comparados com pessoas com IMC 
mais elevado

Um IMC mais alto está 
relacionado com menor 
mortalidade em pacientes 
que fazem HD

Park et 
al.32, 2014

I n v e s t i g a r  a 
associação in-
versa do IMC e 
mortalidade em 
pacientes com 
DRC  e os efei-
tos distintos de 
m o d a l i d a d e s 
de diálise (HD 
versus PD) em 
parâmetros nu-
tricionais

Estudo de revisão na Califórnia Uma melhor compreensão do fenômeno do 
paradoxo da obesidade em pacientes com 
DRC ajuda a melhorar os maus resultados 
nesta população. E estudos recentes indicam 
a presença do paradoxo da obesidade em 
coortes contemporâneas de diferentes raças 
e regiões geográficas

Compreensão do fenô-
meno em pacientes com 
DRC, examinando se o 
ganho de massa corporal 
magra ou gordura cor-
poral, pode melhorar a 
sobrevida e a qualidade 
de vida desses pacientes. 
E afirmaram que o para-
doxo pode ter implicações 
clínicas significativas no 
tratamento especialmente 
de pacientes obesos que 
fazem HD e são forçados 
a perder peso na lista 
de espera do transplante 
renal

Barros  
et al.33, 
2014

Investigar a re-
lação do estado 
inflamatório com 
a massa magra 
corporal de pa-
cientes em HD 
no Rio Grande 
do Sul

Estudo transversal observacional 
com 59 pacientes em HD há pelo 
menos três meses. A análise da 
composição corporal foi realizada 
por BIA segmentar multi-frequência 
(InBody 520®). O EN associado à 
inflamação foi avaliado usando o 
instrumento que computa o Escore 
Desnutrição-Inflamação

Da amostra, 50,85% eram do sexo feminino, e 
idade média foi de 58,7±14,4 anos, a mediana 
do tempo em HD foi de 24 (9-49) meses, a 
média do peso seco estimado foi 67,0±14,7 
kg e a média de massa magra foi 29,7±5,5 
kg. A mediana do nível sérico de proteína C-
reativa ultrassensível foi 8,6 (3,9-18,0) mg/L e 
acima do limite normal (≤ 5,0 mg/L), sugerindo 
a presença de inflamação. O escore desnu-
trição-inflamação teve mediana de 4 (2-6). 
Houve correlação significativa entre o escore 
desnutrição-inflamação e a idade (rs=0,350, p 
menor do que 0,01) e com o tempo em diálise: 
(rs=0,320, p menor do que 0,05). Inflamação 
avaliada pelo nível de proteína C-reativa ul-
trassensível foi significativamente associada à 
massa magra (rs=-0,283, p menor do que 0,05)

O aumento do tempo em 
HD e a idade aumentada 
estiveram associados com 
pior EN. Nesta população, 
aparentemente quanto 
menor a massa magra 
corporal, maior o nível de 
proteína C-reativa ultras-
sensível, sugerindo uma 
possível associação entre 
a inflamação e a massa 
magra corporal nestes 
pacientes

Huang et 
al.34, 2013

Analisar a 
massa corporal 
magra como 
preditor de 
sobrevivência a 
longo prazo em 
pacientes chine-
ses em DP

Foram incluídos 103 pacientes com 
DP incidentes entre 2002 e 2003, e 
os acompanharam até dezembro 
de 2011. As características clínicas, 
os parâmetros associados à DP, 
a função renal residual e os perfis 
séricos de cada paciente foram 
coletados em 1 mês e 1 ano após 
o início da DP. A massa corporal 
magra foi estimada usando o índice 
de creatinina corrigido com o peso 
corporal. Análise de regressão li-
near múltipla, análise de sobrevida 
de Kaplan-Meier e análise de risco 
proporcional de regressão de Cox 
foram usadas para definir as vari-
áveis independentes e comparar a 
sobrevida entre os grupos

Usando o valor mediano de massa corporal ma-
gra (70% para homens e 64% para mulheres), 
os pacientes foram divididos em grupo 1 (n = 
52; baixa massa corporal magra) e grupo 2 (n 
= 51; alta massa corporal magra). Os pacientes 
do grupo 1 apresentaram maiores taxas de 
peritonite (1,6 versus 1,1/100 pacientes meses; 
p <0,05) e hospitalização (14,6 vs. 9,7/100 pa-
cientes meses; p <0,05). Os pacientes do grupo 
1 também tiveram menor sobrevida global e 
sobrevivência técnica (p <0,01). Cada aumento 
de ponto percentual na massa corporal magra 
reduziu a taxa de risco de mortalidade em 8% 
após ajuste para DM, idade, sexo e IMC. Altera-
ções na função renal residual e taxa catabólica 
de proteína foram independentemente associa-
das com mudanças na massa corporal magra 
no primeiro ano de DP

A massa corporal magra 
serve como um bom parâ-
metro, além do IMC, para 
prever a sobrevida dos 
pacientes em DP. Preser-
var a função renal residual 
e aumentar a ingestão de 
proteínas pode aumentar 
a massa corporal magra
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Gracia-
Iguacel 
et al.35, 
2013

Examinar a prevalên-
cia, evolução ao longo 
do tempo e significado 
prognóstico do PEW 
(protein-energy was-
ting) em um centro de 
diálise na Espanha

Estudo observacional que 
incluiu 122 pacientes preva-
lentes de HD, entre janeiro 
de 2010 e outubro de 2012, 
foram realizadas três visitas, 
nas quais os parâmetros clí-
nicos, bioquímicos, antropo-
métricos e de composição 
corporal foram coletados por 
meio da BIA e suas respec-
tivas características dialíti-
cas, conforme os critérios da 
nova definição. Analisamos 
a prevalência de PEW em 
cada visita, a progressão dos 
parâmetros de desnutrição 
e os fatores potencialmente 
associados ao PEW. Após 
um período médio de acom-
panhamento de 461 dias, 
analisamos a sobrevida. A 
análise estatística foi realizada 
utilizando o software R

A prevalência de PEW permaneceu 
constante ao longo do tempo: 37% 
na consulta inicial, 40,5% aos 12 
meses e 41,1% aos 24 meses. Com 
a introdução da variável dinâmica 
perda de massa muscular, incluída 
na definição de PEW, a prevalência 
aumentou para 50% aos 24 meses. 
A situação do PEW é dinâmica, 
como demonstrado pelo fato de 
que 26% -36% dos pacientes sem 
PEW a desenvolvem de novo a 
cada ano e 12% -30% se recupe-
ram anualmente dessa situação. A 
presença de PEW foi associada com 
maiores taxas de resistência à eritro-
poietina e maior pressão de pulso 
no final da diálise. No modelo de 
regressão multivariado, as variáveis 
clínicas preditivas do PEW foram 
super-hidratação, água intracelular 
e a relação água extracelular/água 
intracelular. 26 (21%) pacientes 
morreram. A curva de Kaplan-Meier 
não revelou diferenças no risco de 
mortalidade entre pacientes com e 
sem PEW, mas a perda de massa 
muscular foi associada com aumen-
to da mortalidade

A massa corporal magra serve 
como um bom parâmetro, além 
do IMC, para prever a sobrevida 
dos pacientes em DP. Preservar a 
função renal residual e aumentar a 
ingestão de proteínas pode aumen-
tar a massa corporal magra
O presente estudo observacional 
destaca a alta prevalência de PEW, 
que possui caráter dinâmico em 
pacientes em HD. Apenas o critério 
de perda de massa muscular (au-
mento do catabolismo proteico) foi 
associado ao aumento da mortali-
dade, enquanto os demais critérios 
do PEW não foram associados ao 
aumento da mortalidade. Também 
observamos um estado de super-
hidratação em pacientes com PEW. 
Este estado de super-hidratação 
(aumento da água extracelular 
devido à ocupação de perda de 
massa muscular sem um aumento 
no total de água corporal) não pode 
ser avaliado por peso seco ou IMC. 
Estudos de intervenção são neces-
sários para avaliar se a prevenção 
da sarcopenia melhora ou não a 
sobrevida

Martone 
et al.36, 
2012

Avaliar o EN de pacien-
tes em HD em uma clí-
nica em Campo-Gran-
de/Mato Grosso do Sul

Foram selecionados 127 indi-
víduos com idade entre 18 e 
60 anos. Mensuraram-se me-
didas antropométricas (peso, 
altura, circunferência do bra-
ço, circunferência muscular 
do braço e prega cutânea 
do tríceps) e bioquímicas 
(ureia pós–HD, albumina e 
hemoglobina. Foram correla-
cionadas diferenças entre os 
sexos. Foram consideradas 
significativas as diferenças 
com p< 0,05

Dos 127 pacientes avaliados, a 
maioria era do sexo masculino 
(60,62%). Quanto ao IMC, ambos 
os sexos se apresentaram na faixa 
de normalidade com 55,84% e 50%, 
respectivamente. Quanto à adequa-
ção corporal da massa adiposa, 
observou-se que 51,9% e 74% dos 
homens e das mulheres, respecti-
vamente, apresentavam algum grau 
de desnutrição. Em relação aos 
exames bioquímicos, a ureia pós-HD 
apresentou-se dentro dos valores 
normais para essa população com 
124,4 mg/dL ± 32,3 e 111,6 mg/dL ± 
33,4; albumina de 3,8 mg/dL ± 0,41 
e 3,7 mg/dL ± 0,50; hemoglobina 
de 9,84 mg/dL ± 1,81 e 9,41 mg/
dL ± 1,80 para homens e mulheres, 
respectivamente

Os pacientes avaliados apresenta-
ram-se, na sua maioria, eutróficos 
considerando o IMC. Porém revela-
ram-se desnutridos quando avalia-
dos pelas medidas de braço, apre-
sentando perda de tecido adiposo. 
O acompanhamento nutricional é 
de suma importância, em virtude 
da alta prevalência de distúrbios 
nutricionais nessa população
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Kalantar-
Zadeh et 
al.37, 
2012

Examinar a re-
lação da morta-
lidade com as 
mudanças no 
peso seco e as  
mudanças nos 
níveis de crea-
tinina sérica em 
pacientes em 
HD na Califórnia/
Estados Unidos

Estudo de coorte de 121.762 
pacientes em HD, acompanhados 
por até 5 anos (2001-2006)

Em pacientes em HD um menor IMC e perda 
de peso têm sido associados a maiores taxas 
de mortalidade, fenômeno chamado de para-
doxo da obesidade. Este aparente paradoxo 
pode ser explicado pela perda de massa 
muscular. Além das análises de regressão con-
vencionais, os autores conduziram uma análise 
de classificação dos efeitos conjuntos nos 
quais as somas e as diferenças dos percentis 
de mudança para as duas medidas em cada 
paciente foram utilizados como regressores. 
Concordante com as observações anteriores 
do IMC, menor massa corporal, menor massa 
muscular, perda de peso e declínio da crea-
tinina sérica estiveram associadas a maiores 
taxas. Entre os pacientes com uma alteração 
discordante, pessoas cujo peso diminuiu, mas 
cuja os níveis de creatinina sérica aumentaram 
tiveram menores taxas de mortalidade do que 
aqueles cujo peso aumentou, mas cujo nível de 
creatinina diminuiu

Um declínio na creatinina 
sérica pareceu ser um forte 
preditor de mortalidade, 
maior do que a perda de 
peso. Seus viés de seleção 
residual e confusão não fo-
ram grandes e os presentes 
resultados sugerem que 
uma considerável proporção 
do paradoxo da obesidade 
em pacientes em diálise 
pode ser explicada pela 
quantidade de declínio na 
massa

Pellicano 
et al.38, 
2011

Avaliar se o EN 
é um bom predi-
tor de desfecho 
na população 
em diál ise de 
Clayton/Austrália

Estudo longitudinal com 60 pa-
cientes em DP e HD, onde foram 
examinadas mudanças na com-
posição corporal desses pacien-
tes durante 12 meses. Mediu-se 
a proteína corporal total pela 
ativação de neutrons in vivo, ex-
pressa como índice de nitrogênio, 
e MCM e gordura corporal total 
pela absorciometria por raio-x 
de dupla energia. As áreas de 
gordura visceral (AGV) e subcutâ-
nea (AGS) foram determinadas a 
partir da tomografia computado-
rizada. Comparações foram feitas 
entre diferentes grupos de IMC e 
modalidades de diálise

Nenhuma mudança significativa foi encontrada 
em proteína corporal total, índice de nitrogênio 
ou gordura corporal total. O grupo de obesos 
(IMC> 30) teve um aumento em todos os 
parâmetros médios de massa corporal magra 
com um aumento significativo no índice de ni-
trogênio em comparação com o peso normal e 
o grupo com excesso de peso. Esse aumento 
no índice de nitrogênio permaneceu significa-
tivo após análise multivariada do coeficiente β 
(0,08). Os pacientes com DP tiveram o maior 
aumento na gordura corporal total, com um au-
mento significativo na gordura visceral (relação 
AGV: AGS β coeficiente = 0,23)

Pacientes obesos mostra-
ram preservação da prote-
ína corporal total em com-
paração àqueles normais 
e com excesso de peso, 
sugerindo que o armaze-
namento de energia como 
massa gorda é valioso na 
população em diálise

Kalantar-
Zadeh  
et al.39, 
2010

Determinar se o 
ganho de peso 
seco acompa-
nhado de um au-
mento na massa 
muscular está 
associado a um 
benefício de so-
brevida em pa-
cientes em HD 
de manutenção 
em Lakewood/
Colorado/ Esta-
dos Unidos

Em uma coorte nacional repre-
sentativa de 5 anos de 121762 
pacientes que receberam HD 3 
vezes por semana a partir de 1 de 
julho de 2001 até 30 de junho de 
2006, examinou-se se o IMC (cal-
culado usando média de 3 meses 
pós-HD) e os níveis médios de 
creatinina sérica de 3 meses (um 
provável substituto da massa 
muscular) e suas alterações ao 
longo do tempo foram preditivos 
do risco de mortalidade

Na coorte, o IMC mais alto (até 45) e a maior 
concentração de creatinina sérica foram 
independentemente associados com maior 
sobrevida, mesmo após extensivo ajuste mul-
tivariado para substitutos disponíveis do EN e 
inflamação. A perda ou ganho de peso seco ao 
longo do tempo exibiu uma associação grada-
tiva com taxas mais altas de mortalidade ou 
sobrevivência, respectivamente, assim como 
as mudanças no nível de creatinina sérica ao 
longo do tempo. Entre os 50.831 pacientes 
que sobreviveram aos primeiros 6 meses e 
que tinham dados disponíveis para mudanças 
no nível de peso e creatinina, aqueles que 
perderam peso, mas tiveram um aumento no 
nível de creatinina sérica tiveram uma taxa de 
sobrevivência maior do que aqueles que ga-
nharam peso, mas tiveram um nível reduzido 
de creatinina. Estas associações apareceram 
consistentes em diferentes grupos demográfi-
cos de pacientes que receberam HD

Em pacientes que rece-
bem HD a longo prazo, o 
tamanho corporal maior 
com mais massa muscular 
aparece associado a uma 
taxa de sobrevivência mais 
alta. Um ganho muscular 
discordante com perda de 
peso ao longo do tempo 
pode conferir mais benefício 
de sobrevivência do que 
ganho de peso enquanto 
se perde músculo. Ensaios 
controlados de intervenções 
de ganho de músculo em 
pacientes que recebem HD 
são garantidos
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Huang 
et al.40, 
2010

Avaliar as asso-
ciações separa-
das de massa 
gorda e muscu-
lar com mortali-
dade por todas 
as causas em 
pac ien tes  em 
HD nos Estados 
Unidos

Examinou-se a relação entre medi-
das de gordura e massa muscular 
e mortalidade em 1709 pacientes 
em tratamento de HD. Utilizou-se a 
espessura da dobra da pele do trí-
ceps para avaliar a gordura corporal 
e a circunferência muscular do meio 
do braço para avaliar a massa mus-
cular. A regressão de Cox foi usada 
para avaliar a relação entre as me-
didas da composição corporal com 
a mortalidade por todas as causas 
após ajustes para fatores de risco 
demográficos, cardiovasculares, 
de diálise e relacionados à nutrição

Em modelos ajustados com covariáveis contínu-
as, maior espessura da dobra cutânea do tríceps 
e maior IMC foram significativamente associados 
com a diminuição dos riscos de mortalidade, 
enquanto maior circunferência muscular do 
braço mostrou uma tendência à diminuição da 
mortalidade. Em modelos ajustados, os quartis 
inferiores da espessura da dobra cutânea trici-
pital, da circunferência muscular do braço e do 
IMC foram significativamente associados à maior 
mortalidade por todas as causas. Durante 2,5 
anos, houve 802 mortes

Tanto a baixa massa mus-
cular quanto a baixa massa 
gorda periférica estão asso-
ciadas à maior mortalidade 
por todas as causas em 
pacientes em HD

Johan-
sen41, 
2010

Analisar se há 
associação en-
tre a composi-
ção corporal a 
sobrevivência em 
pacientes em HD

Estudo de revisão na Califórnia Com base nesses estudos, confia-se de que a 
associação de alto IMC com melhor sobrevida 
entre pacientes em HD é mais complexo do que 
uma simples associação com maior gordura 
corporal

Conclui-se que medidas 
mais sofisticadas de com-
posição corporal ou pa-
râmetros que podem ser 
usados para estimar a 
composição corporal são 
necessários para abordar 
se maior massa muscular, 
gordura corporal ou ambos 
são associados à maior so-
brevida entre os pacientes 
que estão em diálise

Silva 
et al.42, 
2010

Aval iar  EN de 
pacientes com 
DRC em HD do 
Serviço Médico 
Integrados em 
Nefrologia, no 
m u n i c í p i o  d e 
Campo Grande/
Mato Grosso do 
Sul

Foram avaliados 80 pacientes, 42 
homens e 38 mulheres, por meio 
da antropometria e exames bio-
químicos. Foram aferidos peso, 
altura, circunferência do braço e 
prega cutânea tricipital. A avaliação 
sociodemográfica foi realizada por 
meio de perguntas e para análise 
nutricional e bioquímica foram uti-
lizados os resultados dos exames 
de rotina dos pacientes, sendo 
avaliado: albumina sérica, ureia-pré, 
hemoglobina, hematócrito, Kt/V 
(depuração de ureia do dialisador 
vezes o tempo e dividido pelo volu-
me) e PTH (Paratormônio)

69% com idade entre 41 a 59 anos, 30% fazem 
HD de 13 a 36 meses e 33% com HAS. A média 
de IMC 24,3 ± 3,7 (sexo masculino) e feminino 
26,9 ± 7,1. De acordo com IMC 3% estão des-
nutridos, 53% eutróficos, 29% sobrepeso e 16% 
obesos, na avaliação do %PCT (Procalcitonina), 
a média para os homens foi de 168,5 ± 77,4 e 
mulheres 122,3 ± 48,9, na % de circunferência 
muscular do braço 56% estão desnutridos, 
35% eutróficos, 4% sobrepeso e 5% obesos, 
apresentando diferença significativa entre sexos, 
média 81,9 ± 8,4 para os homens e 98,7 ± 12,7 
para as mulheres. Quantos aos dados bioquími-
cos a média albumina 4,11 ± 0,41, apresentando 
diferença significativa entre os sexos; homens 
com 4,2 ± 0,37 e mulheres 4,01 ± 0,43

Os pacientes em sua maio-
ria estão eutróficos no que 
se refere à IMC, desnutri-
dos na % de circunferência 
muscular do braço, obeso 
no %PCT, e albumina na 
maioria dos indivíduos mos-
trou-se dentro dos padrões 
de normalidade média 4,11 
± 0,41

Calado 
et al.43, 
2009

Avaliar o EN de 
pacientes em HD 
na cidade de São 
Luís/Maranhão

Foram avaliados 399 pacientes dos 
três centros de diálise da cidade, 
que preencheram os seguintes 
critérios de inclusão: possuir idade 
maior ou igual a 18 anos, encontrar-
se em tratamento de HD três vezes 
na semana há no mínimo três me-
ses, não ser portador de doenças 
consumptivas. Para avaliação do 
EN foram utilizados IMC, circunfe-
rência muscular do braço, prega 
cutânea tricipital, percentual de 
gordura corporal, níveis séricos 
de albumina, creatinina, colesterol 
total e ASG

Os pacientes (idade de 49,6 anos, DP=15,6, 
sendo 248 homens) apresentaram eutrofia, 
quando avaliados por meio do IMC (62,5%) e 
pelo percentual de gordura corporal (54,9%), e 
desnutrição, segundo a circunferência muscu-
lar do braço (63%) e a prega cutânea tricipital 
(63%). A medida da circunferência muscular do 
braço evidenciou maior proporção de desnutri-
ção nos homens (75,9%), enquanto que a da 
prega cutânea tricipital nas mulheres (72,7%). O 
nível sérico de albumina ficou abaixo de 4 g/dL 
em 67% dos pacientes estudados. A população 
como um todo apresentou níveis séricos de cre-
atinina dentro do esperado e de colesterol total 
na faixa mínima de normalidade. A avaliação 
subjetiva global demonstrou desnutrição em 
61% dos pacientes

A maior parte da população 
estudada foi classificada 
como desnutrida, conside-
rando os critérios de circun-
ferência muscular do bra-
ço, prega cutânea tricipital, 
ASG e albumina, e em risco 
nutricional, considerando 
os critérios bioquímicos 
creatinina e colesterol total, 
porém estrófica segundo 
IMC. Estes dados indicam 
a necessidade de medidas 
para melhoria do EN desta 
população

Continuação  Quadro 1 - Resumo dos artigos selecionados.
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Autor/ ano Objetivo Métodos Resultados Conclusão

Mafra e 
Farage10, 
2006

Revisar a im-
p o r t â n c i a  d a 
determinação 
corporal e seu 
impacto na DRC

Estudo de revisão, no Rio de 
Janeiro/RJ, sobre a composição 
corporal e o seu impacto na do-
ença renal

A obesidade é um fator de risco de mortali-
dade da população em geral. Todavia, expe-
rimentos realizados com pacientes dialisados 
revelam que a obesidade pode estar associada 
à maior sobrevida desses pacientes. Esse 
fenômeno tem sido conceituado como “epide-
miologia reversa”. Em outra direção, estudos 
indicam que o tecido adiposo é um órgão 
complexo com várias outras funções além do 
armazenamento de energia, pois, secreta um 
número significante de adipocinas que podem 
estar envolvidas em processos inflamatórios. 
Desta forma, o aumento de tecido adiposo 
pode estar associado à inflamação subclínica 
e/ou sistêmica nesses pacientes. Se confron-
tarmos os dados dos estudos sobre obesidade 
em pacientes renais, percebemos que ainda 
há muitas controvérsias a respeito da “epide-
miologia reversa”, pois estes estudos avaliam 
obesidade apenas pelo IMC, o que não distin-
gue massa magra e massa gorda. Enquanto 
o efeito de um aumento do IMC determinado 
por aumento da massa muscular poderia ser 
protetor, o determinado por aumento do tecido 
adiposo, ao contrário, poderia associar-se a 
um maior processo inflamatório

Existem muitas controvér-
sias sobre questões relacio-
nadas ao tecido adiposo na 
DRC. Assim, fica evidente a 
necessidade de mais estu-
dos nesta área para ter-se 
um consenso sobre o papel 
deste tecido na doença

Kakiya  
et al.44, 
2006

Avaliar as contri-
buições diferen-
ciais de massa 
gorda e de mas-
sa magra para 
os resultados em 
um coorte ob-
servacional de 
HD no Japão

Estudo de coorte observacional 
em 808 pacientes com DRC em 
HD de manutenção. No início 
do estudo, a massa gorda foi 
medida por absorciometria com 
raio-X de dupla energia e ex-
pressa como ITG; kg/m2. O ITM 
foi definido como IMC menos 
ITG. Durante o período médio de 
acompanhamento de 53 meses, 
147 óbitos, incluindo 62 eventos 
cardiovasculares e 85 eventos fa-
tais não cardiovasculares, foram 
registrados

Na análise univariada, ITM não foi significati-
vamente associada com morte cardiovascular 
ou morte não cardiovascular, enquanto maior 
IMC foi preditivo de menor risco de morte não 
cardiovascular. Análises com modelos multiva-
riados de Cox, que tomaram outras variáveis 
confundidoras como covariáveis, indicaram 
as associações independentes entre um ITM 
maior e um menor risco de morte cardiovas-
cular, bem como entre um ITG mais alto e um 
risco menor de morte não cardiovascular

O aumento da massa gorda 
e da massa magra foram 
ambas condições associa-
das a melhores desfechos 
na população em diálise

Continuação  Quadro 1 - Resumo dos artigos selecionados.

EPIDEMIOLOGIA REVERSA OU PARADOXO DA 
OBESIDADE

Em relação ao IMC como fator de proteção para morta-
lidade, Nessim31, em 2014, no Canadá, realizou um estudo 
de revisão que buscou verificar o impacto do peso e do 
IMC sobre a mortalidade em pacientes com DRC e mostrou 
que pessoas com IMC mais baixo apresentam risco maior 
de morte, quando comparados a indivíduos com IMC mais 
elevado, que está relacionado com menor mortalidade em 
pacientes que fazem HD. Já Franco et al.18, em 2017, no 
Brasil, avaliaram o impacto do IMC sobre a mortalidade de 
674 pacientes idosos em DP e concluíram que a variação 
positiva do IMC ao longo do tempo provou ser um fator de 
proteção, com uma diminuição de cerca de 1% no risco de 
morte por unidade de elevação do IMC.

A revisão conduzida por Park et al.32, em 2014, na 
Califórnia/USA, investigaram a associação inversa do IMC 
e mortalidade em pacientes com DRC e os efeitos distintos 
de modalidades de diálise (HD versus DP) em parâmetros 
nutricionais, e perceberam que, embora na população geral 
a obesidade esteja associada ao aumento do risco cardiovas-
cular e à diminuição da sobrevida, na DRC há uma epidemio-
logia reversa em que um IMC elevado é associado a maior 
sobrevida e que perda de energia e inflamação, discrepância 
de tempo entre fatores de risco competitivos (desnutrição 
versus super nutrição), estabilidade hemodinâmica, alte-
ração de citocinas circulatórias, sequestro de toxina urêmica 
no tecido adiposo e interação endotoxina-lipoproteína são 
causas possíveis do paradoxo da obesidade. Diante disso, 
concluíram que a melhor compreensão do fenômeno em 



Pretto ADB & Schiatti JCVSS

BRASPEN J 2021; 36 (1): 75-92

88

pacientes com DRC ajudaria a melhorar os maus resultados 
nesta população. Os autores acreditam que o paradoxo pode 
ter implicações clínicas significativas no tratamento especial-
mente de pacientes obesos que fazem HD e são forçados a 
perder peso na lista de espera do transplante renal32. 

Relacionando IMC e mortalidade, Stenvinkel et al.25, 
em 2016, na Europa, examinaram 5904 pacientes em HD 
registrados entre 2007-2009 (312 instalações em 15 países 
europeus) com ≥3 meses de acompanhamento. Os pacientes 
foram classificados pela presença (n = 3231) ou ausência 
(n = 2673) de inflamação (proteína C-reativa ≥ 10 mg/dl 
/ ou albumina ≤ 35 g/l), e maior mortalidade foi observada 
em pacientes inflamados (p <0,001). Diante dos dados, 
concluíram que o paradoxo da obesidade é modificado 
pela presença de inflamação e não existe em pacientes não 
inflamados em diálise e IMC elevado constitui uma vantagem 
de sobrevivência somente em pacientes inflamados25.

Observando a relação entre o peso corporal e a mortali-
dade, Chang et al.19, em 2017, na Califórnia/EUA, avaliaram 
a associação de alterações de peso corporal com mortalidade 
em 58106 pacientes incidentes em HD que sobreviveram ao 
primeiro ano de diálise e observaram que uma perda de peso 
significativamente maior durante os primeiros 12 meses está 
associada a maior risco de morte, enquanto o ganho de peso 
está associado a maior sobrevida entre o 5º e o 12º mês, mas 
não nos primeiros 5 meses de terapia dialítica19.

Buscando examinar se o baixo peso, excesso de peso ou 
obesidade está associado a qualquer risco significativamente 
diferente de morte em pacientes em DP, Ahmadi et al.22, em 
2016, na Califórnia/USA, realizaram uma revisão onde foi 
observado que estar abaixo do peso estava associado a maior 
mortalidade em 1 ano, mas não tinha associação significativa 
com 2 e 3 a 5 anos. Em contraste, estar com sobrepeso ou 
obesidade foi associado com menor mortalidade em 1 ano, 
mas não teve associação significativa com mortalidade de 2 
e 3 a 5 anos. Diante disso, concluíram que, a curto prazo, 
o baixo peso foi associado a maior mortalidade e excesso 
de peso ou obesidade associou-se a menor mortalidade e 
que as associações de massa corporal com mortalidade não 
foram significativas a longo prazo22.

Comparando os gêneros, Park et al.13, em 2018, na 
Coréia, investigaram o efeito do gênero na relação obesi-investigaram o efeito do gênero na relação obesi-
dade/mortalidade em 2833 pacientes em HD de um estudo 
de coorte prospectivo multicêntrico. Quando analisados 
por sexo, os pacientes do sexo masculino com IMC acima 
de 25,1 kg/m² apresentaram menor risco de mortalidade, 
no entanto, nenhuma diferença significativa foi encontrada 
em pacientes do sexo feminino e o aumento do IMC após 
12 meses e creatinina sérica elevada foram associados com 
melhor sobrevida apenas em pacientes do sexo masculino em 
HD. Diante disto, concluíram que o IMC poderia ser usado 
como um fator de risco para mortalidade especialmente em 
pacientes do sexo masculino em HD13.

Tratando da gordura abdominal, Yajima et al.14, em 2018, 
no Japão, investigaram o impacto dos níveis de gordura 

abdominal sobre a mortalidade por todas as causas em 
201 pacientes submetidos a HD e concluíram que os níveis 
combinados de área de gordura subcutânea (AGS) e área de 
gordura visceral (AGV) foram negativamente associados com 
riscos para mortalidade por todas as causas em pacientes 
submetidos à HD e estes resultados são uma manifestação 
do “paradoxo da obesidade”14.

Quando associado o paradoxo da obesidade com a 
creatinina sérica, Kalantar-Zadeh et al.37, em 2012, na Cali-
fórnia/USA, examinaram a relação da mortalidade com as 
mudanças no peso seco e as mudanças nos níveis de creati-
nina sérica em 121.762 pacientes em HD acompanhados por 
até 5 anos (2001-2006). Eles observaram que, em pacientes 
em HD, menor IMC e perda de peso têm sido associados 
a maiores taxas de mortalidade, fenômeno chamado de 
paradoxo da obesidade, que pode ser explicado pela perda 
de massa muscular. Concordante com as observações ante-
riores, menor massa corporal, menor massa muscular, perda 
de peso e declínio da creatinina sérica estiveram associados 
a maiores taxas de mortalidade. Os pacientes que perderam 
peso, mas os níveis de creatinina sérica aumentaram, tiveram 
menores taxas de mortalidade do que aqueles que ganharam 
peso, mas o nível de creatinina diminuiu. Diante do exposto, 
concluíram que um declínio na creatinina sérica pareceu ser 
um forte preditor de mortalidade, maior do que a perda de 
peso e estes resultados sugerem que uma melhor proporção 
do paradoxo da obesidade em pacientes em diálise pode ser 
explicada pela quantidade de declínio na massa muscular37.

COMPOSIÇÃO CORPORAL

Os estudos demonstram a relação da composição 
corporal e do estado nutricional com a mortalidade em 
pacientes renais em tratamento dialítico. Primeiramente 
discutiu-se o IMC e, contrariando a validade deste como 
único preditor de mortalidade, Johansen41, em 2010, na 
Califórnia/USA, realizou uma revisão para verificar se há 
associação entre a composição corporal e a sobrevivência 
de pacientes em HD. Esta revisão concluiu que a associação 
de alto IMC com melhor sobrevida entre pacientes em HD é 
mais complexa do que uma simples associação com maior 
gordura corporal. Além disso, propôs que medidas mais 
sofisticadas de composição corporal ou parâmetros que 
possam ser usados para estimar a composição corporal são 
necessários para abordar se maior massa muscular, gordura 
corporal ou ambos são associados à maior sobrevida entre 
os pacientes que estão em diálise41.

É válido ressaltar que, o IMC possui limitações, uma vez 
que não faz diferenças na composição corporal. Diante disto, 
Abramowitz et al.21, em 2016, em Nova York, realizaram 
um estudo de revisão que buscou verificar o IMC como 
marcador de obesidade em doentes renais e observaram 
que a maior limitação é a sua incapacidade de distinguir 
a massa muscular da massa gorda, o que leva a erros de 
classificação e que, por isto, deve-se ir além do IMC e testar 
diferentes métodos de avaliação da composição corporal 
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através da análise de seus efeitos sobre os resultados para 
orientar intervenções clínicas21. E, comparando o IMC com 
a circunferência da cintura, Kittiskulnam et al.23, em 2016, 
na Califórnia/EUA, realizaram um estudo de revisão que 
buscou verificar a associação destas medidas, como método 
de avaliação em pacientes com DRC, e concluíram que a 
circunferência da cintura está associada ao risco de doenças 
cardiovasculares e maior mortalidade, mas que o IMC não 
deve ser utilizado na avaliação antropométrica de pacientes 
renais, pois não faz distinção entre gordura subcutânea, 
gordura visceral, ou músculo e este problema pode ser 
agravado em doentes renais tratados por HD23.

Outro aspecto importante de destacar é o estado nutri-
cional dos pacientes renais, visto que a desnutrição é muito 
comum neste público e pode aumentar o risco de morte. 
Fernandes e Muttoni27, em 2016, em Porto Alegre/RS, 
identificaram o EN de 57 pacientes com DRC em programa 
de HD regular com mais de três meses de adesão ao trata-
mento, por meio de diferentes métodos de avaliação, e os 
resultados demonstram que, de acordo com o IMC, a desnu-
trição esteve presente em 12,28% da amostra, enquanto 
os indicadores de composição corporal identificaram maior 
percentual total de desnutrição (>54%). Diante destes 
resultados, concluíram que é essencial a realização de 
um diagnóstico nutricional completo para adequada inter-
venção27. Martone et al.36, em 2012, em Campo Grande/
MS, avaliaram o EN de 127 pacientes em HD, com idade 
entre 18 e 60 anos. Foram mensuradas medidas antropomé-
tricas e bioquímicas onde encontraram diferenças entre os 
sexos. Dos 127 pacientes avaliados, a maioria era do sexo 
masculino (60,62%), quanto ao IMC, ambos os sexos se 
apresentaram na faixa de normalidade com 55,84% homens 
e 50% mulheres e quanto à adequação corporal da massa 
adiposa, observou-se que 51,9% dos homens e 74% das 
mulheres apresentavam algum grau de desnutrição. Diante 
disto, observaram que os pacientes avaliados eram, em sua 
maioria, eutróficos considerando o IMC, mas desnutridos 
quando avaliados pelas medidas de braço, apresentando 
perda de tecido adiposo36.

Alguns estudos aliam o estado nutricional à composição 
corporal, por meio de percentual de gordura corporal, 
dobras cutâneas, circunferência muscular do braço e exames 
laboratoriais, e demonstram que a associação de métodos 
melhora a avaliação clínica destes pacientes. Silva et al.42, 
em 2010, em Campo Grande/MS, avaliaram o EN de 80 
pacientes com DRC em HD no Serviço Médico integrado em 
Nefrologia do município. Foram avaliados 42 homens e 38 
mulheres, por meio de antropometria e exames bioquímicos. 
De acordo com IMC, 3% estão desnutridos e, na avaliação 
da porcentagem de circunferência muscular do braço, 56% 
estão desnutridos. Diante disto, observaram que os pacientes 
em sua maioria estão eutróficos no que se refere ao IMC, 
mas desnutridos na porcentagem de circunferência muscular 
do braço, demonstrando a diferença entre os métodos de 
avaliação corporal e ressaltando a necessidade da utilização 
de mais de um método de aferição42. 

Calado et al.43, em 2009, em São Luís/MA, avaliaram 
o EN de 399 pacientes em HD dos três centros de diálise 
da cidade. Os pacientes apresentaram eutrofia quando 
avaliados por meio do IMC (62,5%) e pelo percentual de 
gordura corporal (54,9%), e desnutrição, segundo a circun-
ferência muscular do braço (63%) e a prega cutânea tricipital 
(63%). O nível sérico de albumina ficou abaixo de 4 g/dL em 
67% dos pacientes estudados. A população como um todo 
apresentou níveis séricos de creatinina dentro do esperado 
e de colesterol total na faixa mínima de normalidade e a 
avaliação subjetiva global (ASG) demonstrou desnutrição 
em 61% dos pacientes. O estudo concluiu que a população 
estudada foi classificada como desnutrida, considerando 
os critérios de circunferência muscular do braço, prega 
cutânea tricipital, ASG e albumina, e em risco nutricional, 
considerando os critérios bioquímicos creatinina e coles-
terol total, porém eutrófica segundo o IMC, e estes dados 
indicam a necessidade de medidas para melhoria do EN 
desta população43.

Montenegro et al.28, em 2015, em São Paulo/SP, corre-
lacionaram os métodos de avaliação nutricional em 60 
pacientes submetidos à HD em uma clínica particular do 
município e utilizaram a ASG para pacientes com DRC, IMC 
e dobra cutânea de tríceps e circunferência de braço após 
a sessão de diálise e com estas medidas foi calculada a 
circunferência muscular do braço. Diante dos dados obtidos 
concluíram que o uso de diferentes métodos de avaliação 
nutricional representa significativa melhoria do padrão diag-
nóstico de pacientes com DRC28.

Já utilizando bioimpedância (BIA), Castellano et al.26, 
em 2016, na Espanha, analisaram a composição corporal 
por espectroscopia de BIA de 6395 pacientes em HD, a fim 
de obter valores de referência de índice de tecido magro 
(ITM) e índice de tecido adiposo (ITG) de pacientes em HD 
e confirmar sua validade, demonstrando que os pacientes 
com ITM abaixo do percentil 10, calculados para o grupo, 
apresentam maior risco de morte e concluíram que moni-
torar o ITM e o ITG de pacientes em HD usando valores de 
referência adequados pode ajudar a identificar o risco nessa 
população de pacientes26.

Flores-García et al.17, em 2018, no México, determinaram 
a correlação entre a espessura das pregas cutâneas e a BIA 
para estimar massa gorda e massa magra em 50 pacientes 
submetidos a HD e DP e concluíram que a espessura das 
pregas cutâneas e a BIA são métodos úteis na prática clínica 
e que, segundo elas, idade, sexo, água extracelular e água 
intracelular influenciam na variabilidade de massa gorda e 
massa magra do paciente. Constataram, também, que no 
primeiro ano de tratamento há aumento na massa gorda e 
diminuição na massa magra17.

Examinando a relação da massa magra, Huang et al.34, 
em 2013, na China, analisaram a massa corporal magra 
como preditor de sobrevivência a longo prazo em 103 
pacientes em DP incidentes entre 2002 e 2003 e acompa-
nhados até dezembro de 2011. Usando o valor mediano 
de massa corporal magra (70% para homens e 64% para 
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mulheres), os pacientes foram divididos em grupo 1 (n = 
52; baixa massa corporal magra) e grupo 2 (n = 51; alta 
massa corporal magra). Os pacientes do grupo 1 apresen-
taram maiores taxas de peritonite e hospitalização e também 
tiveram menor sobrevida global e sobrevivência técnica. 
Cada aumento de ponto percentual na massa corporal 
magra reduziu a taxa de risco de mortalidade em 8% após 
ajuste para DM (diabetes mellitus), idade, sexo e IMC. Diante 
disto, concluíram que a massa corporal magra serve como 
um bom parâmetro, além do IMC, para prever a sobrevida 
dos pacientes em DP e preservar a função renal residual34.

Keane et al.24, em 2016, no Reino Unido, buscaram 
descrever as alterações na composição corporal após o início 
da HD e investigar se os parâmetros coletados rotineiramente 
(medidas de composição corporal, dados demográficos e 
laboratoriais) foram associados a essas alterações. A amostra 
do estudo foi composta por 299 pacientes em HD de um 
único centro entre 2009 e 2014 e mostrou um aumento 
no tecido adiposo, perda de tecido magro e nenhuma 
mudança significativa no peso de normohidratação. Este 
estudo demonstrou que mudanças marcantes ocorrem na 
composição corporal nos dois primeiros anos após o início 
da HD e que a perda de tecido magro ao longo do 1º ano 
de diálise foi associada ao aumento da mortalidade24.

Barros et al.33, em 2014, no Rio Grande do Sul, investi-
garam a relação do estado inflamatório com a massa magra 
corporal de 59 pacientes em HD há pelo menos três meses 
e concluíram que o aumento do tempo em HD e a idade 
aumentada foram associados com pior EN e que, nesta 
população, quanto menor a massa magra corporal, maior 
o nível de proteína C-reativa ultrassensível, sugerindo uma 
possível associação entre a inflamação e a baixa massa 
magra corporal nestes pacientes33.

Gracia-Iguacel et al.35, em 2013, na Espanha, examinaram 
a prevalência, a evolução ao longo do tempo e o significado 
prognóstico do PEW (protein-energy wasting) em um centro 
de diálise com 122 pacientes prevalentes de HD, entre janeiro 
de 2010 e outubro de 2012. Este estudo destacou a alta e 
constante prevalência de PEW, que possui caráter dinâmico em 
pacientes em HD e constatou que apenas o critério de perda 
de massa muscular (aumento do catabolismo proteico) foi 
associado ao aumento da mortalidade, enquanto os demais 
critérios do PEW não foram associados ao aumento da morta-
lidade. Também observaram um estado de super-hidratação 
em pacientes com PEW e este estado de super-hidratação não 
pode ser avaliado por peso seco ou IMC. Diante dos resul-
tados obtidos concluíram que a perda de massa muscular foi 
associada ao aumento da mortalidade35.

Destacando o risco agregado à sarcopenia, Johansen e 
Lee29, em 2015, na Califórnia/USA, realizaram um estudo 
de revisão que buscou resumir as informações mais recentes 
sobre a composição corporal entre os pacientes com DRC 
e sua associação com os resultados e observaram que 
estudos recentes demonstram que um IMC elevado não é 
protetor para todos os pacientes com DRC e está associado 
a um funcionamento físico fraco e frágil. Diante dos dados 

encontrados, concluíram que a adiposidade visceral está 
associada a desfechos cardiovasculares adversos e a sarco-
penia, que é comum em pacientes com DRC terminal, está 
associada a pior desempenho físico e maior mortalidade29.

Rymarz et al.15, em 2018, na Polônia, avaliaram a 
associação entre composição corporal e sobrevida de 48 
pacientes em HD e ao longo de um ano de observação sete 
pacientes foram a óbito com ITM significativamente menor 
do que dos demais pacientes. Diante disso, concluíram que 
a sarcopenia, definida como diminuição do ITM, é uma 
condição relativamente comum em pacientes em HD e 
pode estar associada a uma menor sobrevida em um ano15. 
Hwang et al.16, em 2018, na Coréia, realizaram uma revisão 
sistemática que investigou a predição de hiper-hidratação e 
sarcopenia na mortalidade de pacientes em HD usando um 
monitor de composição corporal e concluíram que o baixo 
ITM e a hiper-hidratação foram associados a uma alta taxa 
de mortalidade em pacientes em HD16.

A respeito do tempo de HD, Alvarenga et al.20, em 2017, 
em Juiz de Fora/MG, avaliaram a associação entre o tempo 
de HD e parâmetros nutricionais de 36 pacientes. Observou-
se que o tempo em HD alterou a composição corporal dos 
pacientes, indicando um declínio do EN desses indivíduos. 
Diante disso, concluíram que pacientes em HD são um 
grupo de risco para desnutrição proteico-energética e que o 
tempo em HD interfere no perfil antropométrico e alimentar 
do paciente20.

Contribuindo com os dados da epidemiologia reversa, 
Pellicano et al.38, em 2011, na Austrália, avaliaram se o EN 
é um bom preditor de desfecho na população em diálise. 
Este estudo contou com 60 pacientes em DP e HD e foram 
examinadas mudanças na composição corporal durante 12 
meses. Comparações foram feitas entre diferentes grupos de 
IMC e modalidades de diálise e, segundo o IMC, o grupo 
de obesos teve um aumento em todos os parâmetros médios 
de massa corporal magra com um aumento significativo no 
índice de nitrogênio em comparação com o peso normal 
e o grupo com excesso de peso, e segundo a modalidade 
de diálise, os pacientes em DP tiveram o maior aumento 
na gordura corporal total, com um aumento significativo 
na gordura visceral. Os autores concluíram que pacientes 
obesos mostraram preservação da proteína corporal total em 
comparação com pacientes normais e com excesso de peso, 
sugerindo que o armazenamento de energia como massa 
gorda é valioso na população em diálise38.

Marcelli et al.30, em 2015, realizaram um estudo interna-
cional com 37.345 pacientes em HD que buscou investigar se 
o IMC elevado aparece como fator de proteção em pacientes 
em HD. Os dados foram extraídos do subconjunto Fresenius 
Medical Care Europe da iniciativa internacional MONITO-
RING DIALISE OUTcomes, entre abril de 2006 e dezembro 
de 2012. Este estudo indicou melhor sobrevida em pacientes 
com ITM e ITG nos percentis 10 a 90 de uma população 
saudável e que, em análises da composição corporal, tanto 
os compartimentos de tecido magro e tecido adiposo quanto 
a sua relação devem ser considerados30.
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Kakiya et al.44, em 2006, no Japão, avaliaram as contri-
buições diferenciais de massa gorda e de massa magra para 
os resultados em um coorte observacional de 808 pacientes 
com DRC em HD de manutenção. Durante o período médio 
de acompanhamento de 53 meses, 147 óbitos, incluindo 62 
eventos cardiovasculares e 85 eventos fatais não cardiovas-
culares, foram registrados. Na análise univariada, ITM não 
foi significativamente associada com morte cardiovascular 
ou morte não cardiovascular, enquanto um maior IMC 
foi preditivo de menor risco de morte não cardiovascular. 
Análises indicaram as associações independentes entre um 
ITM maior e um menor risco de morte cardiovascular, bem 
como entre um ITG mais alto e um risco menor de morte não 
cardiovascular. Assim, concluíram que o aumento da massa 
gorda e da massa magra foram ambas condições associadas 
a melhores desfechos na população em diálise44. 

Huang et al.40, em 2010, nos Estados Unidos, avaliaram 
as associações separadas de massa gorda e muscular com 
mortalidade por todas as causas em 1709 pacientes em 
HD. Utilizaram a espessura da dobra do tríceps para avaliar 
a gordura corporal e a circunferência muscular do braço, 
para avaliar a massa muscular. Uma maior espessura da 
dobra cutânea do tríceps e maior IMC foram significativa-
mente associados com a diminuição dos riscos de morta-
lidade, enquanto maior circunferência muscular do braço 
demonstrou tendência à diminuição da mortalidade. Os 
quartis inferiores da espessura da dobra cutânea tricipital, 
da circunferência muscular do braço e do IMC foram signi-
ficativamente associados à maior mortalidade por todas as 
causas. Diante disso, concluíram que, tanto a baixa massa 
muscular quanto a baixa massa gorda periférica estão 
associadas à maior mortalidade por todas as causas em 
pacientes em HD40.

Contestando o paradoxo da obesidade, Kalantar-Zadeh 
et al.39, em 2010, no Colorado/USA, determinaram se o 
ganho de peso seco acompanhado de um aumento na massa 
muscular está associado a um benefício de sobrevida em 
121.762 pacientes em HD de manutenção que receberam 
HD 3 vezes por semana, a partir de 1 de julho de 2001 até 
30 de junho de 2006. Na coorte, o IMC mais alto e a maior 
concentração de creatinina sérica foram independentemente 
associados com maior sobrevida. A perda ou ganho de peso 
seco ao longo do tempo demonstrou associação gradativa 
com taxas mais altas de mortalidade ou sobrevivência, 
respectivamente, assim como as mudanças no nível de 
creatinina sérica ao longo do tempo. Entre os pacientes que 
sobreviveram aos primeiros seis meses, aqueles que perderam 
peso, mas tiveram um aumento no nível de creatinina sérica 
tiveram uma taxa de sobrevivência maior do que aqueles que 
ganharam peso, mas tiveram um nível reduzido de creatinina. 
Em pacientes que realizam HD a longo prazo, o tamanho 
corporal maior com mais massa muscular parece estar asso-
ciado a uma taxa de sobrevivência mais alta que um ganho 
muscular discordante com perda de peso ao longo do tempo, 
o que pode conferir mais benefício de sobrevivência do que 
ganho de peso enquanto se perde músculo39.

Mafra e Farage10, em 2006, no Rio de Janeiro/RJ, 
realizaram um estudo de revisão que buscou analisar a 
importância da determinação da composição corporal e seu 
impacto na DRC e observaram que experimentos realizados 
com pacientes dialisados revelam que a obesidade pode 
estar associada à maior sobrevida desses pacientes e que 
esse fenômeno tem sido conceituado como “epidemiologia 
reversa”. Porém, em outra direção, o aumento de tecido 
adiposo pode estar associado à inflamação subclínica e/
ou sistêmica nesses pacientes. Confrontando os dados dos 
estudos sobre obesidade em pacientes renais, perceberam 
que ainda há muitas controvérsias a respeito da “epide-
miologia reversa”, pois estes estudos avaliam obesidade 
apenas pelo IMC, o que não distingue massa magra e 
massa gorda. Diante disto, presumiram que, enquanto o 
efeito de um aumento do IMC determinado por aumento 
da massa muscular poderia ser protetor, o determinado 
por aumento do tecido adiposo, ao contrário, poderia 
associar-se a maior processo inflamatório, e por existirem 
ainda muitas controvérsias sobre questões relacionadas 
ao tecido adiposo na DRC, fica evidente a necessidade de 
mais estudos nesta área para ter-se um consenso sobre o 
papel deste tecido na doença10.

CONCLUSÃO

Por meio desta revisão pode-se concluir que, o efeito 
protetor conferido pelo alto IMC apontado na epidemiologia 
reversa é limitado aos pacientes com massa muscular normal 
ou alta. Pacientes com IMC elevado devido à alta gordura 
corporal apresentam maior risco de mortalidade. Logo, por 
não distinguir massa magra e massa gorda, o IMC não deve 
ser o único método de avaliação do EN utilizado em pacientes 
com DRC. Assim, destaca-se a importância da análise da 
composição corporal neste público.
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RESUMO
Introdução: A nutrição é um fator determinante para a saúde, sendo parte fundamental para 
o tratamento de doenças agudas e crônicas, bem como o funcionamento adequado do sistema 
imune. A COVID-19 surgiu em dezembro de 2019, na China, onde foram reportados diversos 
casos de pacientes acometidos por pneumonia. Considerando que a terapêutica nutricional é um 
dos pilares das medidas de tratamento aplicadas aos pacientes com COVID-19, este trabalho 
teve por objetivo identificar as recomendações para a terapia nutricional em pacientes críticos 
acometidos por essa doença. Método: Trata-se de uma revisão de escopo. A busca dos estudos 
ocorreu de dezembro de 2019 a 3 de setembro de 2020. Os critérios de inclusão foram: artigos 
publicados nos idiomas: inglês, português ou espanhol, com texto completo, que atendessem ao 
objetivo do estudo. Foram selecionadas as bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde. 
Resultados: Foram identificadas 633 publicações potencialmente elegíveis, sendo a amostra final 
composta por 3 estudos. Foram sintetizadas propostas de avaliação nutricional, via de alimen-
tação indicada, aporte calórico, proteico e de micronutrientes. Conclusões: A oferta de uma dieta 
hiperproteica ao paciente com COVID-19 é preconizada, sendo sugerida, também, suplementação 
com micronutrientes para os que se encontram em risco nutricional. Além disso, deve-se utilizar 
a via oral ou enteral para alimentação quando possível, instrumentos de triagem e recomenda-
ções das diretrizes nacionais e internacionais das sociedades de nutrição. Sugere-se que sejam 
realizados estudos prospectivos clínicos randomizados que avaliem a terapia nutricional, para 
identificar as melhores práticas nutricionais para o cuidado do paciente adulto com COVID-19.

ABSTRACT
Introduction: Nutrition is a key determinant for health, being a fundamental part of the treatment 
of chronic and acute diseases, and the adequate activity of the immune system as well. COVID-19 
emerged in China, on December 2019, where many cases of pneumonia were reported. Conside-
ring that nutrition therapy is one of the main treatments applied to COVID-19 patients, this paper 
aims to identify the nutrition therapy recommendations for intensive care patients affected with 
this disease. Methods: This is a scope review. The data search occurred between December 2019 
and September 3rd, 2020. The inclusion criteria were: articles published in English, Portuguese or 
Spanish, full text, that agree with the aim of this study. PubMed and Virtual Health Library were 
the databases selected. Results: 633 publications potentially eligible were identified, and the final 
sample was composed by 3 articles. Nutrition screening, feeding route, indications of calories, 
protein and micronutrients intake were summarized. Conclusion: It is recommended the offer of 
a high protein diet, and the use of macro and micronutrient supplements to COVID-19 patients 
in nutritional risk, as well as preferring the oral or enteral feeding rout when possible, use of 
nutritional screening tools and following the guidelines from nutrition and dietetics societies. We 
suggest the conduction of prospective randomized controlled trials to evaluate nutrition therapy, 
aiming to identify the best nutritional care practices for adult patients with COVID-19. 
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INTRODUÇÃO

A nutrição é um fator determinante para a saúde, sendo 
parte fundamental para o tratamento de doenças agudas 
e crônicas, bem como o funcionamento adequado do 
sistema imune1. As carências nutricionais afetam, prefe-
rencialmente, os tecidos com altas taxas metabólicas, 
como os linfo-hematopoiéticos. Elas diminuem a produção 
das células sanguíneas, afetando a progressão do ciclo 
celular e a capacidade de diferenciação das células-tronco 
hematopoiéticas, podendo levar a hipoplasia e alterações 
estruturais na medula óssea, interferindo na imunidade 
inata e adaptativa, o que resulta em maior suscetibilidade a 
infecções2. Assim, a terapia nutricional é fundamental para 
a recuperação dos pacientes e deve ser individualizada, 
sobretudo, para aqueles com o novo coronavírus humano, o 
SARS-Cov-2, publicamente conhecido como COVID-193,4.

A COVID-19 surgiu em dezembro de 2019, na cidade 
de Wuhan, província de Hubei, China, onde foram repor-
tados diversos casos de pacientes acometidos por pneu-
monia. Trata-se de uma doença altamente contagiosa, que 
pode variar desde uma infecção leve ou assintomática, 
até alta gravidade, causando pneumonia e insuficiência 
respiratória aguda, levando muitos pacientes a necessi-
tarem de cuidados intensivos3,4. 

Considerando as informações clínicas até então 
disponíveis, foi evidenciado que pessoas de todas as 
idades podem se infectar, porém, indivíduos idosos, com 
estado nutricional prejudicado, com baixa imunidade e 
doenças subjacentes5, como doenças cardiovasculares, 
hepáticas, renais, câncer, diabetes mellitus e hipertensão 
arterial sistêmica5,6, apresentam pior prognóstico e maior 
mortalidade. Além disso, há relatos recentes de que a 
obesidade também esteja associada ao aparecimento da 
forma grave da COVID-19, embora seu papel tenha sido 
inicialmente negligenciado7.

Este fato evidencia a importância do estado nutricional, 
o qual é fundamental não somente para o fortalecimento 
da imunidade dos pacientes, como também para a recu-
peração de doenças. Assim, a terapêutica nutricional deve 
ser considerada um tratamento de primeira linha, sendo 
um dos pilares das medidas de tratamento aplicadas aos 
pacientes com COVID-198.  

A prevenção, o diagnóstico e o tratamento de defici-
ências nutricionais se fazem indispensáveis no tratamento 
de pacientes com COVID-19, em busca de um melhor 
prognóstico a curto e a longo prazos6. No entanto, 
desconhecemos se há particularidades em relação à 
terapia nutricional para os pacientes críticos com COVID-
19. Assim, o objetivo desta pesquisa foi identificar as 

recomendações para a terapia nutricional em pacientes 
críticos com COVID-19.

MÉTODO

O método de síntese de conhecimento adotado foi a 
revisão de escopo, seguindo o protocolo Preferred Repor-
ting Items for Systematic Review and Meta-Analyses exten-
sion for Scoping Reviews (PRISMA-ScR)9. Para a condução 
desta investigação, percorreram-se cinco etapas: elabo-
ração da questão de pesquisa (identificação do problema), 
busca dos estudos na literatura, avaliação dos artigos, 
análise dos dados e apresentação da revisão10.

A questão de pesquisa norteadora da revisão integrativa 
foi “Quais as recomendações para a terapia nutricional 
para o paciente crítico com COVID-19?”. Para a construção 
da questão, a estratégia PICO foi empregada, sendo P de 
população, paciente ou problema, o que neste estudo foi 
o paciente crítico com COVID-19; I de intervenção ou área 
de interesse, sendo a terapia nutricional; e para o elemento 
O (desfecho) se encontram os resultados da pesquisa. É 
importante ressaltar que para esta pesquisa não houve a 
presença do elemento C, para comparação9,10.

Para a busca dos estudos, foram selecionadas as bases 
de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 
Em cada base de dados, os descritores controlados foram 
delimitados pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
e pelo Medical Subject Headings (MeSH). Os descritores 
foram os seguintes: a) PubMed: Nutrition Therapy, Nutrition 
Support, Coronavirus, COVID19 (MeSH); b) BVS: Terapia 
Nutricional, Coronavirus, Infecções por Coronavirus (DeCS). 
A estratégia de busca empregada na base de dados BVS 
foi a seguinte: 1) terapia nutricional AND coronavírus; 2) 
terapia nutricional AND infecções por coronavírus; e na base 
de dados PubMed: 1) coronavirus AND nutrition therapy; 2) 
coronavirus AND nutrition support; 3) nutrition therapy and 
COVID19; 4) nutrition support AND COVID19. 

Nas bases de dados selecionadas, a busca dos estudos 
ocorreu de dezembro de 2019 a 3 de setembro de 2020. 
Os critérios de inclusão delimitados foram artigos publi-
cados nos idiomas inglês, português ou espanhol, com 
texto completo, que atendessem o objetivo do estudo, 
sendo a análise de dados apresentada em fluxograma. 

A análise dos dados da revisão de escopo foi elaborada 
na forma descritiva. Para cada estudo incluído, elaborou-
se um quadro síntese contendo as seguintes informações: 
autor(es) e ano do artigo, nome da revista publicada, tipo 
de estudo, qualidade/característica do estudo, objetivo(s), 
e principais resultados9. Após a condução de todas as 
etapas da revisão, a síntese do conhecimento sobre a 
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Os estudos selecionados foram relatos de experiência, 
ocorridos na China e Espanha. Foi prioritário, como conduta 
nutricional em todos os casos, a suplementação de macro 
e micronutrientes para pacientes em risco nutricional, 
priorizando sempre a via oral ou enteral, por ser mais fisio-
lógica5,11-13. Os instrumentos de triagem nutricional mais 
utilizados foram o Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) 
e o The Nutrition Risk in the Critically Ill (NUTRIC Score)1. As 
fórmulas escolhidas foram preferencialmente hiperproteicas, 
oferecendo cerca de 1,5 kcal/ml, e a estimativa de oferta 
calórica variou entre 20 e 30 kcal/kg de peso/dia. Em caso 
de impossibilidade do uso da via entérica, foi indicada a via 
parenteral, para garantir o aporte nutricional destes pacientes. 
De modo geral, os profissionais envolvidos buscaram seguir 
as recomendações das sociedades internacionais de nutrição 
enteral e parenteral, em especial a European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), e a American 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), as quais 
serão discutidas posteriormente5,11-13.

temática investigada fornecerá subsídios para a tomada 
de decisão do nutricionista clínico sobre as condutas a 
serem adotadas frente ao paciente crítico com COVID-19, 
baseadas em evidência científica. 

RESULTADOS

Na busca nas bases de dados, foram identificadas 633 
publicações potencialmente elegíveis nas plataformas de 
busca. Após a leitura do título e resumo de cada publi-
cação, 369 eram duplicadas e foram excluídas. Do total 
restante (n=264), após aplicação dos critérios de seleção, 
foram excluídas 261, por não abordarem o assunto ou 
não responderem à questão principal da pesquisa. Assim, 
a amostra da revisão integrativa foi composta de 3 estudos 
(Figura 1). Os estudos foram organizados no quadro síntese 
da seguinte forma: proposta de avaliação nutricional, via de 
alimentação indicada, aporte calórico, proteico e de outros 
macronutrientes, e sugestão de utilização de vitaminas e 
minerais, quando disponível (Quadro 1). 

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos estudos, adaptado do Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses extension for 
Scoping Reviews (PRISMA-ScR)9.
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Autores e Ano Nome da Revista Tipo de Estudo Objetivo do Estudo Resultados

Medical Panel of Severe/
Critical COVID-19; Third 
Affiliated Hospital of Sun 
Yat-sen University11, 2020

Liver Research Relato de  
experiência

Resumir a aborda-
gem multidisciplinar 
para pacientes críti-
cos em combinação 
com suas próprias 
experiências de diag-
nóstico e tratamento 
da COVID-19 no The 
Third Affiliated Hos-
pital of Sun Yat-sen 
University em Guan-
gzhou, China

Avaliação nutricional: Foram utilizados os ins-
trumentos Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 
2002) ou The Nutrition Risk in the Critically Ill 
(NUTRIC Score)
Energia: 25-30 kcal/kg/dia
Via de alimentação: Preferir a via oral ou en-
teral, dependendo da condição individual dos 
pacientes
Nutrição Parenteral: A relação dos macronu-
trientes utilizadas foi: carboidratos/lipídios, 50-
70/50-30, e a relação de calorias não proteicas 
com nitrogênio (g) foi de 100:1-150:1

Tian et al.12, 2020 Frontiers in Medicine Relato de caso Fornecer uma refe-
rência para o diag-
nóst ico c l ín ico e 
tratamento de pa-
cientes críticos com 
COVID-19, baseado 
no relato de caso 
do primeiro paciente 
crítico admitido no 
Liaocheng People's 
Hospital, em Liao-
cheng, China

O planejamento nutricional foi baseado nos 
guidelines disponíveis e na experiência clínica. 
Energia: 20–25 kcal/kg/dia
Proteína: 1-1,5 g/kg/dia

Rubio Alonso et al.13, 
2020

Revista de la OFIL Transversal Avaliar o desempe-
nho nutricional de 
pacientes com pneu-
monia COVID-19 in-
ternados em Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Ar-
nau de Vilanova em 
Valencia, Espanha

O suporte nutricional com Nutrição Enteral (NE) 
foi oferecido aos pacientes durante uma média 
de 13 dias, por sonda nasogástrica em infusão 
contínua
Procinéticos: foram utilizados em 45% dos pa-
cientes para melhor tolerância da dieta
Composição da fórmula: 75% dos pacientes 
receberam fórmula hipercalórica-hiperproteica; 
15%, imunonutrição hipercalórica (ácidos graxos 
ômega-3); 5%, normocalórica-hiperproteica, e 
5% receberam nutrição normocalórica-normo-
proteica
Energia: A NE deu aporte médio de 1055 kcal/
dia. Em pacientes com NP complementar, a NE 
ofereceu aporte médio de 933 kcal/dia
Nutrição Parenteral (NP): Em 64% dos pacien-
tes, foi iniciada a NP, por intolerância à NE. Todos 
os pacientes receberam NP com composição 
hiperproteica-hipocalórica com as seguintes 
quantidades de macronutrientes médios/dia: 
11,8g de nitrogênio (73,8g de proteínas), 135g 
de glicose e 45,5g de lipídios
Todos os pacientes foram suplementados com 
polivitaminas e oligoelementos
Ao final do estudo, 15% dos pacientes recebe-
ram alta da UTI, 35% seguiam hospitalizados e 
50% foram a óbito

UTI = Unidade de Terapia Intensiva; NP = Nutrição Parenteral; NRS 2002 = Nutritional Risk Screening 2002; NUTRIC Score = The Nutrition Risk in 
the Critically Ill; NE = Nutrição Enteral.

Quadro 1 - Caracterização dos estudos, segundo autor(es), ano de publicação, tipo de estudo, na categoria terapia nutricional indicada para o paciente 
adulto com COVID-19 (n=6). Rio Branco, AC, Brasil. 2020. 
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DISCUSSÃO

No ambiente hospitalar, existem diversos fatores de risco 
para o estado nutricional que podem afetar o paciente crítico: 
a inflamação sistêmica e as alterações metabólicas que já são 
inerentes à doença grave, a mobilidade reduzida e a inape-
tência são alguns exemplos6. Por conta disso, é indispensável 
que estes pacientes sejam sempre triados, diagnosticados e 
tratados, sendo utilizados métodos de avaliação nutricional. 
No paciente crítico, podemos citar o Nutritional Risk Scree-
ning 2002 (NRS-2002) e o The Nutrition Risk in Critically ill 
(NUTRIC Score) como algumas das ferramentas de triagem 
mais utilizadas, por possuírem fácil acesso para aplicação 
e baixo custo14. 

No paciente internado por COVID-19, é recomendada 
a triagem e a avaliação nutricional precoce, dentro das 
primeiras 48 horas de internação, através do uso de ferra-
mentas como o NRS-20026,15. Porém, esta recomendação 
nem sempre se encontra de acordo com a realidade das 
unidades hospitalares, devido à falta de equipamentos de 
proteção individual, muitos nutricionistas não conseguem 
fazer pessoalmente esta avaliação e estão buscando novas 
formas de obter informações sobre o paciente para elaborar 
as estratégias nutricionais adequadas, o que pode ser auxi-
liado por meio de informações da Equipe Multidisciplinar 
de Terapia Nutricional (EMTN)16. Assim, é fundamental o 
diálogo entre os membros da equipe, para que se obtenha 
informações dos profissionais que estão tendo contato direto 
com o paciente, como a equipe de enfermagem, além da 
análise cuidadosa do prontuário. Outra estratégia que está 
sendo utilizada é o contato por telefone com os familiares 
ou com o próprio paciente, quando disponível16.

É amplamente difundida a associação entre a desnutrição 
e pior evolução clínica do paciente grave há algum tempo, 
e não seria diferente no paciente COVID-196,17. Fortes 
evidências foram utilizadas para o desenvolvimento de reco-
mendações nutricionais para o paciente crítico, sabendo-se 
que a desnutrição é causa e efeito de doenças graves e que 
a desconsiderar ou desvalorizar pode acarretar consequên-
cias irreparáveis ao paciente17. Além do baixo peso, uma 
questão chave neste novo cenário de pandemia tem sido a 
extensão em que aqueles que vivem com obesidade estão 
mais expostos ao risco da doença18.

O nutricionista e a EMTN devem utilizar EPIs na avaliação 
do paciente, como óculos de proteção, avental descartável, 
máscara N95, protetor facial, entre outros, obedecendo 
sempre as normas governamentais e da unidade em que 
atua16,19. Além disso, a Sociedade Brasileira de Nutrição 
Parenteral e Enteral (BRASPEN) e a American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) não recomendam a 
utilização da calorimetria indireta para avaliação das neces-
sidades nutricionais em pacientes COVID-19, apesar de ser 

considerada padrão ouro para avaliação do paciente grave, 
devido ao risco de disseminação da doença15,16.

O início do suporte nutricional está indicado nas primeiras 
24-48 horas, de acordo com a BRASPEN15.  Em pacientes sob 
ventilação mecânica em terapia intensiva, a nutrição enteral 
é a preferencial, dentro de 12 horas após a intubação16,17. 
A alimentação enteral precoce em pacientes críticos está 
associada à resistência a infecções, promoção da cicatri-
zação de feridas, redução do risco de desnutrição, redução 
do balanço nitrogenado negativo, diminuição do tempo de 
internação e, por consequência, de custos hospitalares, e 
morbimortalidade20. Além disso, auxilia na preservação da 
proteína muscular e resposta do paciente ao estresse, impede 
a degeneração do TGI por manter o organismo funcionante, 
estimula o fluxo sanguíneo e induz a liberação de agentes 
endógenos20. Sempre que o paciente for consciente e não 
apresentar sinais de disfagia e/ou risco de pneumonia 
aspirativa, a ingestão oral, com ou sem suplementação, 
é preferível21. Quando a ingesta for menor que 60% das 
necessidades energéticas estimadas, é indicada a utilização 
de suplementos nutricionais orais15. 

Em um estudo realizado na Europa, com pacientes 
oriundos de hospitais da Bélgica, França, Espanha e Itália, 
com 417 casos leves a moderados de COVID-19, 85,6% dos 
pacientes tiveram distúrbios olfatórios e 88,8% apresentaram 
distúrbios gustatórios relacionados à infecção, com asso-
ciação entre ambos (p < 0.001), porém, seus mecanismos 
patofisiológicos ainda são desconhecidos22. Esta informação 
é relevante quando pensamos na inapetência que pode ser 
gerada por esses sintomas, fazendo com que os pacientes não 
consigam atingir suas metas nutricionais. Pode ser necessário 
utilizar formas de apresentação variadas, para favorecer a 
manutenção/aumento da ingestão proteico-calórica, além 
dos suplementos nutricionais orais. Neste sentido, este 
questionamento deve fazer parte da anamnese nutricional 
e a conduta deve adequar-se às preferências do paciente5.

A alimentação via enteral deve ser postergada caso o 
paciente apresente débito de sonda nasogástrica, êmese e 
desconforto abdominal, sintomas relatados como prévios 
ao aparecimento de sintomas respiratórios nos pacientes 
COVID-196,16,23. No caso de não haver a possibilidade do 
uso do trato gastrointestinal, a nutrição parenteral deve ser 
iniciada o mais precocemente possível6,16,17,23. Os sinais 
de intolerância gastrointestinal devem ser acompanhados. 
Algumas vezes, os pacientes críticos com diarreia podem 
apresentar intolerância a fórmulas poliméricas, podendo 
então utilizar dietas oligoméricas quando excluídas outras 
causas para essa intolerância, como o uso de medica-
mentos24. Há evidências que o uso da hidroxicloroquina, 
utilizada em algumas ocasiões para o tratamento da 
COVID-19, está associado ao aparecimento de sintomas 
gastrointestinais, como êmese e diarreia25. É importante 
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salientar que a ocorrência da diarreia deve ser monitorada 
com atenção, visto que há estudos que sugerem a presença 
do novo coronavírus nas fezes destes pacientes26, o que teria 
como consequência uma transmissão fecal oral e maior risco 
de disseminação do vírus27.

Em pacientes críticos de terapia intensiva, é preconizado 
que se avalie primeiro o estado do paciente, uso de medica-
mentos, causas infecciosas, uso de bombas de infusão, entre 
outros, antes de interromper suporte nutricional, pois pode 
trazer sérias consequências ao paciente24. Além do mais, a 
maioria das diarreias em pacientes críticos é moderada e 
autolimitada, podendo apenas se reduzir o volume diário 
ofertado e não interromper a TN17,24.

Se o paciente estiver descompensado com hipoxemia, 
hipercapnia, acidose grave ou instabilidade hemodinâmica, 
a terapia nutricional não é recomendada em qualquer tipo de 
paciente15,17,24. Esta indicação é feita principalmente àqueles 
em uso de drogas vasopressoras em altas doses, pois pode 
ocorrer síndrome isquêmica intestinal com evolução clínica 
fatal, apesar de rara28. Além da diminuição da perfusão 
intestinal causada pelo estado fisiológico do paciente29, há 
alguns relatos na literatura que relacionam o próprio uso de 
vasopressores com a ocorrência de isquemia intestinal28. A 
terapia nutricional deve ser reiniciada após a reanimação 
adequada do paciente, e/ou que se tenha uma dose estável 
de vasopressores com a pressão arterial média mantida >65 
mmHg16.

A oferta da dieta enteral com bombas de infusão é a 
mais indicada durante a fase aguda da doença, iniciando 
com uma dieta hipocalórica (não excedendo 70% das 
necessidades energéticas estimadas), devendo evoluir para 
alcançar de 80 a 100% das metas nutricionais após o 
terceiro dia, de acordo com recomendação da European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)6. Para 
determinar a oferta de calorias em paciente graves, fórmulas 
de predição de energia podem ser utilizadas, como, por 
exemplo, a de bolso com 20 a 25 kcal/kg de peso/dia 
na fase aguda, sendo compatíveis para o paciente crítico 
regular17,24, porém a indicação das sociedades científicas 
para o paciente com COVID-19 indica um aporte na fase 
aguda menor que o usual, de 15 a 20 kcal/kg de peso/dia, 
com progressão para 25 kcal/kg de peso/dia após o quarto 
dia de recuperação15,16. Para pacientes obesos com índice 
de massa corporal (IMC) de 30 a 50 kg/m2, considerar a 
oferta de 11 a 14 kcal/kg de peso/dia. Já para pacientes 
com IMC acima de 50 kg/m2, sugeriu-se a oferta de 22 a 
25 kcal/kg de peso/dia29,30. Os pacientes acometidos de 
forma grave pelo novo coronavírus estão em risco de sofrer 
a síndrome de realimentação6, o que justifica esta reco-
mendação cautelosa por parte das sociedades científicas 
brasileira e norte americana. Sugere-se pela BRASPEN a 
utilização de fórmulas com alta densidade calórica (1,5 a 

2 kcal/ml) para pacientes com disfunção respiratória aguda 
e/ou renal, com o objetivo de restrição da administração de 
líquidos15. A oferta proteica no paciente grave também pode 
ser estimada por fórmula de bolso, sendo recomendado de 
1,2 a 2 g/kg/dia de proteína, proposta que é mantida para 
o paciente acometido por COVID-19 mesmo em caso de 
disfunção renal6,15,16. 

O incentivo à manutenção da dieta na posição prona é 
um consenso entre as sociedades, em volume trófico (até 20 
ml/h), visando à manutenção da integridade gastrointestinal, 
pausando a dieta em curso 2 horas antes de movimentar o 
paciente para esta posição6,15,16. A dieta deve ser iniciada 
após a primeira hora e mantida até 1 hora antes do retorno 
à posição supina15. Recomenda-se, também, manter a cabe-
ceira elevada em 25-30 (Trendelenburg Reverso) para dimi-
nuição do risco de aspiração do conteúdo gástrico, edema 
facial e hipertensão intra-abdominal15,16. Em caso de intole-
rância gastrointestinal, indica-se o uso de procinéticos6,15,16.

Além do aporte proteico-calórico, os micronutrientes são 
fundamentais para a recuperação de indivíduos enfermos. 
Eles participam do metabolismo dos carboidratos, lipídios 
e proteínas, das defesas imune e antioxidante, da função 
endócrina e síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA), 
reparação dos genes e sinalização celular17.

Em relação à oferta de nutrientes específicos, os estudos 
científicos comparam o uso de diversos nutrientes a outros 
acometimentos respiratórios ou outros tipos de corona-
vírus, com escassez de estudos capazes de avaliar esse uso 
diretamente associado com a COVID-19. É importante 
salientar, também, que as sociedades de nutrição enteral e 
parenteral não possuem recomendações a respeito destes 
até o momento. Zhang e Liu31, em seu estudo de revisão, 
listam diversos possíveis tratamentos para o COVID-19, os 
quais poderiam ser uma base para estudos práticos futuros. 
A vitamina A, por exemplo, foi citada por estar associada 
à redução de morbimortalidade de diversas doenças infec-
ciosas, como sarampo, o vírus da imunodeficiência humana 
(HIV), pneumonia relacionada ao sarampo e malária, além 
de apresentar testes favoráveis em animais contra a infecção 
do coronavírus bovino. 

O complexo B e a vitamina C também foram relatadas 
como fortalecedoras do sistema imune, protegendo contra 
infecções em animais do coronavírus aviário, e de pneu-
monia em seres humanos. A vitamina C possui um papel de 
prevenção ou diminuição do tempo de duração do resfriado 
comum e apoio aos mecanismos de defesa respiratória32.

A vitamina D é um dos itens mais citados em relação à 
nutrição do paciente com COVID-19 em diversos estudos. 
Sua deficiência como característica comum dos pacientes 
com o novo coronavírus e sua influência no desfecho desses 
pacientes devem ser melhor investigadas no futuro6. O que 
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se sabe atualmente é que muitas pessoas infectadas apresen-
tavam deficiência prévia de vitamina D, principalmente por 
terem sido infectadas durante o período do inverno, ou por 
serem indivíduos que passam muito tempo sem exposição 
solar, como ocorre no Brasil31. Esta vitamina possui papel de 
maturação de diversas células do sistema imune31, aumento 
da expressão de genes relacionados à função antioxidante, 
modulação da imunidade inata e adaptativa4 e melhora 
no desempenho muscular32, além de sua deficiência estar 
relacionada com o aparecimento de algumas doenças virais, 
como a gripe, a síndrome da imunodeficiência adquirida 
(SIDA) e a hepatite C6,31.

A deficiência de vitamina E aumenta a virulência ou 
infecções em animais por outros tipos de coronavírus, além 
de ser citada por sua capacidade antioxidante31. O selênio, 
em conjunto com a vitamina E, poderia auxiliar um grupo de 
enzimas que trabalham para impedir a formação de radicais 
livres e prevenir danos oxidativos às células e aos tecidos. 
Além disso, sua deficiência pode impactar na resposta 
imune e na virulência de patógenos31. Dentre os minerais, 
também foram citados o zinco, que influencia na manutenção 
e desenvolvimento das células do sistema imune inato e 
adaptativo, e sua suplementação pode ser benéfica sobre a 
diarreia e infecções do trato respiratório inferior31; e o ferro 
cuja deficiência pode prejudicar a imunidade do hospedeiro, 
ao mesmo tempo que sua sobrecarga pode causar estresse 
oxidativo e promover mutações virais31.

Quanto a outros nutrientes específicos, o mais relevante 
citado foi o ômega 3, que associado ao ômega 6, atua como 
mediador da inflamação e resposta imune adaptativa, sendo 
o primeiro anti-inflamatório, e o segundo pró-inflamatório31. 
O ômega 3 foi associado à diminuição da replicação do 
vírus da influenza e hepatite C, e foi sugerido como opção 
terapêutica para o tratamento da COVID-1931. É importante 
salientar, também, que o uso de uma fórmula enteral com 
ômega 3, óleos de borragem e antioxidantes em pacientes 
com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) não 
está indicado pela BRASPEN15. 

Os probióticos também foram citados em estudos de 
revisão que destacam uma possível relação entre o micro-
bioma pulmonar e doenças pulmonares, e benefícios do uso 
dos probióticos para pacientes internados em UTI30. O uso 
do aminoácido glutamina, também sob investigação quanto 
aos seus efeitos em doenças respiratórias, não apresentou 
resultados positivos quando comparado a grupos placebo33. 
Assim, probióticos e glutamina não foram acompanhados em 
estudos randomizados e controlados em pacientes COVID-19 
e ainda não há nenhuma recomendação das sociedades de 
terapia nutricional sobre eles até o momento.

Este estudo respondeu ao objetivo principal proposto, 
dando suporte científico para avaliação, prescrição e 

cuidados de TN ao paciente crítico com COVID-19. Foi 
observado que os artigos seguem recomendações de terapia 
nutricional já existentes para o paciente grave, com a indi-
cação de nutrientes específicos voltados para o reforço do 
sistema imune. 

Em relação às limitações, destaca-se a pequena quan-
tidade de estudos direcionados ao paciente crítico, além 
disso, a falta de ensaios clínicos prospectivos randomizados 
para a terapia nutricional dos pacientes com COVID-19. 
Portanto, sugere-se que as condutas de terapia nutricional 
sejam testadas por estudos clínicos randomizados sobre o 
desfecho do paciente crítico com COVID-19.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão permitiu identificar que se preconiza a oferta 
de uma dieta hiperproteica ao paciente com COVID-19, 
sendo sugerida também suplementação com micronutrientes 
(vitaminas A, C, D, E e complexo B, por exemplo) para os 
que se encontram em risco nutricional. Além disso, indica-
se a via oral ou enteral como preferenciais, por serem vias 
fisiológicas para alimentação, a utilização de instrumentos 
de triagem e que sigam recomendações das diretrizes nacio-
nais e internacionais das sociedades de nutrição. Sugere-se 
que sejam realizados estudos clínicos randomizados que 
avaliem a terapia nutricional para identificar as melhores 
práticas nutricionais para a assistência ao paciente crítico 
com COVID-19.
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ABSTRACT
Introduction: There is a high prevalence of chronic noncommunicable diseases when age 
advances, highlighting the heart disease. The objectives of this study was to investigate the aging 
process, the cardiovascular disease and the main subjective and objectives evaluation methods of 
nutritional status of elderly patients with heart disease. Methods: It is an integrative review through 
articles indexed in Lilacs, Medline, PubMed, SciELO, NCBI, Capes, Bireme, published between 2014 
and 2018. Results: Studies show that the elderly are frequently affected by malnutrition during 
hospitalization, which represents about 77% of the cases. In pre-surgical patients, the prevalence 
of malnutrition ranges from 25.5% to 51%. There are several types of subjective methods and 
objectives for assessing the nutritional status of hospitalized elderly people, such as: Nutritional 
Risk Screening (NRS-2002), Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF) and Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST), body mass index (BMI), arm circumference, calf circumference, 
hand grip strength and biochemical tests. Conclusions: The various researches investigated 
reveal that the subjective and objective evaluations of the nutritional status of the elderly with 
cardiovascular diseases are essential tools for early detection of malnutrition and nutritional risk 
and of nutritional changes, which contribute to the appropriate and timely nutritional intervention.

RESUMO
Introdução: Observa-se uma elevada prevalência de doenças crônicas não transmissíveis com 
o avançar da idade, destacando-se a doença cardíaca. O objetivo deste estudo foi investigar o 
processo de envelhecimento, a doença cardiovascular e os principais métodos subjetivos e objetivos 
de avaliação do estado nutricional em pacientes idosos cardiopatas. Método: Trata-se de uma 
revisão integrativa por meio de artigos indexados em Lilacs, Medline, PubMed, SciELO, NCBI, Capes, 
Bireme, nos idiomas inglês, espanhol e português, publicados entre 2014 e 2018. Resultados: 
Estudos demonstram que os idosos são frequentemente acometidos pela desnutrição durante a 
internação hospitalar, o que representa cerca de 77% dos casos. Nos pacientes pré-cirúrgico, a 
prevalência da desnutrição varia de 25,5% a 51%. Existem diversos tipos de métodos subjetivos 
e objetivos de avaliação do estado nutricional de idosos hospitalizados, tais como: Triagem de 
Risco Nutricional (NRS-2002), Mini Avaliação Nutricional Simplificada – (MNA-SF) e Instrumento 
Universal de Triagem de Má-Nutrição (MUST), peso, estatura, índice de massa corporal (IMC), 
circunferência do braço (CB), circunferência da panturrilha (CP), força de preensão palmar (FPP) 
e exames bioquímicos. Conclusão: As diversas pesquisas investigadas revelam que as avaliações 
subjetivas e objetivas do estado nutricional do idoso com doença cardiovascular são instrumentos 
essenciais para detecção precoce da desnutrição e/ou do risco nutricional, das alterações nutri-
cionais, o que contribui para a adequada e oportuna intervenção nutricional.
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INTRODUCTION 

According to the World Health Organization (WHO), in 
developing countries such as Brazil, individuals aged 60 or 
older are considered elderly, while in developed countries it 
is considered to be 65 years or older1,2.

The Brazilian population is aging rapidly due to the 
decrease of fertility rate and the increase of life expectancy. A 
significant increase in the proportion of the elderly in Brazilian 
population is expected on the coming decades, as well as the 
speed in which this change will occur in the age structure of 
the population. The proportion of the elderly in the Brazilian 
population was 14.3%, in 20153.

In 2015, the estimated life expectancy for individuals 
reaching 60 years old was that they had, on average, addi-
tional 22.1 years of life. According to data from the Mortality 
Information System (MIS) of 2014, the mortality of the elderly, 
when considering the proportion of deaths by sets of defined 
causes, was more grouped in diseases of the circulatory system 
(36.3%), followed by neoplasms (18.6%) and diseases of the 
respiratory system (15.5%)4.

As aging is increasing, along with the increase of chronic 
noncommunicable diseases (NCD’s), adequate clinical care 
is necessary to minimize the potential effects and to improve 
the quality of life of the elderly. With this, the demand for 
hospitalizations for cardiovascular surgery has expanded5.

Elderly surgical patients are classified as an audience with 
a wide variety of diseases, metabolic responses and treat-
ments, in which there is increased nutritional needs. Nutritional 
risk and/or malnutrition may be expressed by hospitalization 
or thrive due to hypercatabolic and hypermetabolic status. In 
view of these changes, the elderly has greater possibility of 
presenting complications during hospitalization and a high 
morbidity and mortality rate6.

Thus, it is essential to monitor the nutritional status of 
hospitalized elderly people through subjective and objective 
methods of nutritional status, assessment with the aim of early 
identification of nutritional risk and the possibility of aggrava-
ting an existing malnutrition. Thus, the prognosis and clinical 
outcomes associated with nutritional status can be improved 
by appropriate nutritional intervention in a timely manner 
through the most appropriate care therapy to the patient6.

The objective of this study was to investigate the aging 
process, heart failure and the main subjective and objective 
methods of assessment of nutritional status in elderly patients 
with heart disease.

METHODS

This is an integrative review through articles indexed in 
Lilacs, Medline, PubMed, SciELO, NCBI, Capes and Bireme. 
The following inclusion criteria were used: articles in the 

English, Spanish and Portuguese languages; published 
between 2014 and 2018, however, publications prior to this 
period were considered due to the relevance of the theme; 
which had at least one of the descriptors. Articles that were 
not related to the research topic were excluded. Guidelines, 
synthesis indicators and sites with data updates on the subject 
were used.

A combination of the following index terms was used: in 
Portuguese: “Cirurgia Torácica”, “Insuficiência Cardíaca”, 
“Avaliação Nutricional”, “Estado Nutricional”, “Idoso”, 
“Envelhecimento Populacional”, “Transição Demográfica”, 
“Força Muscular”, “Dinamômetro de Força Muscular” and 
“Desnutrição”.

In English: “Thoracic Surgery”, “Heart Failure”, “Nutrition 
Assessment”, “Nutritional Status”, “Aged”, “Demographic 
Aging”, “Demographic Transition”, “Muscle Strength”, 
“Muscle Strength Dynamometer” and “Malnutrition”.

In Spanish: “Cirugía Torácica”, “Insuficiencia Cardíaca”, 
“Evaluación Nutricional”, “Estado Nutricional”, “Anciano”, 
“Envejecimiento de la Población”, “Transición Demográfica”, 
“Fuerza Muscular”, “Dinamómetro de Fuerza Muscular” and 
“Desnutrición”.

RESULTS 

A total of 168 articles were found, but only 28 met the 
eligibility criteria. Of these, 19 (67%) articles were original, 7 
(25%) literature review, 1 (4%) were synthesis indicators and 
1 (4%) guideline (Figure 1). 

After the analytical reading of these articles, 28 were 
selected as the object of study because they presented aspects 
that answered the guiding question of this integrative review 
(Table 1).

Figura 1 - Structuring the number of articles on heart failure and the main 
subjective and objective methods of assessing nutritional status in elderly 
patients with heart disease from 2014 to 2018, available at Lilacs, Medline, 
PubMed, SciELO, NCBI, Capes and Bireme.
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Author /  
Date of 
publication

Kind of 
study

Objective Methodology Results

WHO1,1984 Indicator 
of syn-
thesis

Discussion centers on 
the implications for health 
services of the changing 
patterns of morbidity and 
disability among those over 
65 years of age

An expert report on the age 
structure of populations in 
countries at different sta-
ges of the epidemiological 
transition

The report concludes with a number of proposals for the 
use of epidemiological research as a tool for acquiring the 
knowledge needed to improve the health and well-being 
of the elderly

Paz et al.2, 
2011

Review To investigate the process 
of aging and cancer and 
main methods of subjecti-
ve evaluation of nutritional 
status in elderly cancer

This is a review of the litera-
ture using articles indexed 
in the LILACS, MEDLINE, 
SciELO, NCBI, Capes, Bire-
me, PubMed, Cochrane, in 
English, Spanish and Portu-
guese, with an emphasis in 
the last five years, following 
certain selection criteria

We found that individuals with malignancies are affected 
by changes in the metabolism of carbohydrates, proteins, 
lipids and, consequently, in energy metabolism. The 
anorexia-cachexia syndrome has a high incidence among 
cases of malignancy, being related to increased mortality 
and lower tolerance to treatment. The main methods of 
subjective evaluation of the nutritional status of elderly 
cancer are: AMS, MAN, SGA, ASG-PPP and determines

Silveira et 
al.5, 2016

Original To analyze the clinical ou-
tcomes of patients under-
going cardiac surgery in a 
high complexity hospital

Descriptive historical lon-
gitudinal study, in which 
records of patients under-
going cardiac surgery within 
the period of one year were 
analyzed

Among the 137 patients records analyzed, coronary artery 
bypass (CABG) surgery was the most prevalent 85 (62%). 
The average length of stay in the intensive care unit (ICU) 
was 2.93 ± 4.53 days, and clinical / surgical units, was 
3.77 ± 3.53 days. The most prevalent complications in 
the postoperative period were hypotension 50 (36.6%), 
bleeding 17 (12.4%) and hyperglycemia 10 (7.3%)

Nunes e 
Marshall6, 
2014

Review To identify, through literatu-
re review, the effectiveness 
of NRS 2002 screening 
method for predicting cli-
nical outcomes in surgical 
patients

A search was conducted 
for articles published in the 
period 2003-2013, using 
keywords in accordance to 
Health Sciences Descriptors, 
in English, Portuguese and 
Spanish languages. The se-
lection was based on the ti-
tles, abstracts and keywords

A high prevalence of malnutrition in hospitals is associa-
ted with a worse prognosis, longer hospitalization, higher 
rates of infectious and non-infectious complications, 
and mortality. Thus, it is imperative that this condition is 
detected early in order to avoid such negative outcomes, 
particularly in surgical patients

Miranda et 
al.7, 2016

Original To analyze the current and 
future challenges related to 
the planning of public poli-
cies and population aging

A case study was conduc-
ted using quantitative and 
qualitative data from se-
condary data information 
systems and interviews with 
actors of social policy and 
the country's health

In 2010, there were 39 elderly persons for every 100 
young people, while in 2040 there will be an estimated 
153 elderly persons for every 100 young people. For 
those interviewed, Brazil is not prepared for the needs 
generated by such population aging, due to challenges 
such as the adequacy of the social security and health 
system. The present study identified a reduction of beds 
and hospitalizations, which may reflect the improvement 
of primary care and quality of life, with a complexification 
of hospitalizations

Cunha et 
al.8, 2016

Original To describe the profile of 
medical schools that in-
troduced courses on Ge-
riatrics and Elderly Health 
or Aging in their curricu-
lum, and compare such 
information with the age 
distribution and health epi-
demiological data of the 
Brazilian population, using 
data until the year of 2013

180 universities offering me-
dical undergraduate cour-
ses and registered with the 
Ministry of Education and 
Culture of Brazil (MEC) were 
found, as seen on the MEC 
website (www.emec.mec.
gov.br) in February 2013. 
Based on the list of institu-
tions, the authors created a 
database

Brazil’s Southeast region is the one presenting most of 
the courses, both offered as core or elective subjects, in 
the area of Geriatrics. The Midwest region had the least 
offer of Geriatrics and Elderly Health and Care courses. 
The Southeast region presents the greater absolute 
number of institutions with elective subjects, followed 
by the South and Northeast regions, each with a single 
institution. The Southeast region was at the same time 
the one that presented the biggest absolute number of 
institutions offering core subjects in the area of Geria-
trics, being followed by the Northeast, South, North, and 
Midwest regions

Table 1- Main characteristics of the articles included.
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Myrrha et 
al.9, 2014

Review To apply such me-
thodology to the 
Brazilian popula-
tion, discussing 
major demogra-
phic changes from 
current function of 
population growth 
in Brazil, observed 
in the periods be-
tween 1970 and 
1980, 1980 and 
1990, 1990 and 
2000, 2000 and 
2010

From the patterns of the specific growth rates, 
simulated by Horiuchi and Preston (1988) to 
describe the structure of specific growth rates 
for each demographic change regime, possible 
marks of the demographic history present in 
the current cohorts were evaluated by Brazilian 
companies

The results show that the information contained 
in the specific rates growth rates are quite illu-
minating in relation to the effects of variations in 
demographic, being of great use in populations 
whose vital rates are not reliable or are unavai-
lable

Silva e Pai-
va10, 2010

Original To trace the nu-
tritional and food 
profile of the el-
derly participants 
of the UNIPAM 
Senior Program, 
at the University 
Center of Patos de 
Minas

Cross-sectional study conducted with stu-
dents over the age of 60 years periodically 
attending the UNIPAM Senior program, at the 
University Center de Patos de Minas - UNI-
PAM, from September 2008 to September 
2009

The population was made up of 56 elderly men 
and women, the majority of whom were female 
(91.1%). It was diagnosed that 3.6% of the elderly 
were underweight, 57.1% eutrophic, and 39.3% 
were overweight, with a higher proportion in 
males. The average caloric intake daily rate was 
only 1246.50 ± 421.68 kcal. However, they re-
ported consuming healthy foods daily, like fruits, 
vegetables, milk

Taffet11, 
2017

Review To evaluate the 
effects of aging on 
the endocrine and 
immune systems 
are discussed in 
more detail sepa-
rately

Review Time modifies many biologic processes. Aging is 
characterized by progressive and broadly predic-
table changes that are associated with increased 
susceptibility to many diseases. Aging is not a 
homogenous process. Rather, organs in the same 
person age at different rates influenced by mul-
tiple factors, including genetic makeup, lifestyle 
choices, and environmental exposures

Wysokinski 
et al.12, 2015

Review To present a sum-
mary of current 
knowledge on the 
physiological, pa-
thological, and so-
cial mechanisms 
of the anorexia of 
aging

Searched the EBSCO Medline and PubMed 
databases using the keywords anorexia and 
aging/ageing. No time limits were used. Two 
hundred seventy three articles were identified. 
included articles on people above 65 years of 
age that assessed physiopathology, epidemio-
logy, mortality, and treatment of the anorexia of 
aging. Also, articles on pathological causes of 
anorexia in the elderly and social causes of the 
anorexia of aging were included. As regards 
physiopathology. Studies on anorexia nervosa 
were excluded

The etiology of the anorexia of aging is multi-fac-
torial and includes a combination of physiological 
changes associated with aging (decline in smell 
and taste, reduced central and peripheral drive 
to eat, delayed gastric emptying), pathological 
conditions (depression, dementia, somatic dise-
ases, medications and iatrogenic interventions, 
oral-health status), and social factors (poverty, 
loneliness). However, exact mechanisms of the 
anorexia of aging remain to be elucidated

Leandro-
Merhi et 
al.13, 2017

Original To  i nves t i ga te 
whether total lym-
phocyte count is 
related to other 
nutritional markers 
in hospitalized ol-
der adults

Hospitalized older adults (N=131) were recrui-
ted for a cross-sectional study. Their nutritional 
status was assessed by the Nutritional Risk 
Screening (NRS), anthropometry, and total 
lymphocyte count. The statistical analyses in-
cluded the chi-square test, Fisher’s exact test, 
and Mann-Whitney test. Spearman’s linear 
correlation coefficient determined whether 
total lymphocyte count was correlated with the 
nutritional markers. Multiple linear regression 
determined the parameters associated with 
lymphocyte count. The significance level was 
set at 5%

According to the NRS, 41.2% of the patients were 
at nutritional risk, and 36% had mild or moderate 
depletion according to total lymphocyte count. 
Total lymphocyte count was weakly correlated 
with mid-upper arm circumference (r=0.20507); 
triceps skinfold thickness (r=0.29036), and length 
of hospital stay (r= -0.21518). Total lymphocyte 
count in different NRS categories differed signi-
ficantly: older adults who were not at nutritional 
risk had higher mean and median total lym-
phocyte count (p=0.0245). Multiple regression 
analysis showed that higher lymphocyte counts 
were associated with higher triceps skinfold 
thicknesses and no nutritional risk according to 
the NRS
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Calvo et 
al.14, 2012

Original To evaluate the use of 
the MNA® Mini Nu-
tritional Assessment 
in hospitalized older 
adults for rapid evalu-
ation of nutritional risk

A prospective cohort study was made of 106 
patients 65 years old or older admitted to an in-
ternal medicine ward of a tertiary-care teaching 
hospital to evaluate the use of the short form, or 
screening phase, of the MNA-SF. In the first 48 
hours of admission, the full MNA questionnaire 
was administered and laboratory tests and a 
dermatologic evaluation were made

The MNA score showed that 77% of the 
patients were at risk of malnutrition or were 
frankly malnourished. Low blood levels of 
albumin, cholesterol and vitamins A and D 
showed a statistically significant association 
with malnutrition or risk of malnutrition. Sepa-
rate evaluation of the MNA-SF showed that 
it was accurate, sensitive and had predictive 
value for the screening process. Routine use 
of the MNA-SF questionnaire by admission 
nurses to screen patients is recommended. 
Patients with MNA-SF scores of 11 or lower 
should be specifically

Leite et al.15, 
2016

Original To identify nutritional 
risk according to a 
nutritional screening 
method, of patients 
admitted to surgical 
ward in the preopera-
tive period, in a gene-
ral hospital in the city 
of Salvador, BA

This is a cross-sectional study. Data were 
collected from patients admitted, during the 
period from March to July 2013, on gender, 
age, surgical diagnosis, anthropometric me-
asures (weight and height) and classification 
Nutritional Risk Screening - 2002. Body mass 
index was used to determine the prevalence of 
malnutrition as stratification proposed by the 
World Health Organization for adults and the 
proposal by Lipschitz for the elderly. Statistics 
analyses were performed with the aid of the 
software Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS), version 17.0, using the Chi Square test. 
Statistical significance is reported for p<0.05

The study included 180 patients, with a 
mean age of 53.0±16.0 years, the majority 
(58.9%) was female and 28.9% malnouri-
shed. The general prevalence of nutritional 
risk was 46.1%. Males had greater preva-
lence of nutritional risk (62.2%), as well as 
elderly (50.8%) and cancer patients (71.3%) 
(p<0.001 among groups)

Gonçalves 
et al.16, 2016

Original To assess the pre-
operative nutritional 
status of patients and 
the role it plays in the 
occurrence of clinical 
complications in the 
postoperative period 
of major elective car-
diac surgeries

Cross-sectional study comprising 72 patients 
aged 20 years or older, who underwent elective 
cardiac surgery. The preoperative nutritional 
assessment consisted of nutritional screening, 
anthropometry (including the measurement of 
the adductor pollicis muscle thickness) and 
biochemical tests. The patients were monitored 
for up to 10 days after the surgery in order to 
control the occurrence of postoperative com-
plications. The R software, version 3.0.2, was 
used to statistically analyze the data

Clinical complications were found in 62.5% 
(n=42) of the studied samples and compli-
cations of non-infectious nature were most 
often found. Serum albumin appeared to 
be associated with renal complications 
(p=0.026) in the nutritional status indicators 
analyzed herein. The adductor pollicis mus-
cle thickness was associated with infectious 
complications and presented mean of 
9.39 ± 2.32 mm in the non-dominant hand 
(p=0.030). No significant correlation was 
found between the other indicators and the 
clinical complications

Santos e 
Araújo17, 
2014

Original To investigate the 
association betwe-
en preoperative nu-
tritional status, the 
incidence of surgical 
complications and 
length of hospitaliza-
tion of elderly patients 
undergoing gastroin-
testinal surgeries

51 elderly patients (> 60 years) were evaluated 
within 48 hours in the preoperative gastrointes-
tinal surgeries through nutritional evaluation, 
of anthropometric parameters: weight, height 
estimated from knee height, brachial circu-
mference, calf circumference, weight loss in 
the last 6 months, body mass index and of 
biochemical parameters. The clinical diagnosis, 
comorbidities, the incidence of postoperative 
complications and length of hospital stay were 
also investigated

The diagnosis of malnutrition varied from
25.5 to 51%, the nutritional miniavaliação 
significantly associated with brachial circu-
mference (p = 0.025) and calf circumference 
(p = 0.021). Patients with malignant disease 
had a higher percentage of malnutrition by 
nutritional miniavaliação (p = 0.025) and bra-
chial circumference (p = 0.029). The nutritio-
nal miniavaliação (p = 0.005), the percentage 
of weight loss (p = 0.014), anemia (p = 0.012), 
malignancy (p = 0.003) and the presence of 
postoperative complications (p <0.001) were 
associated with length of hospitalization
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Guerra-
Sanchez et 
al.18, 2014

Original To determine a fast and 
rel iable method that 
doesn’t require prior trai-
ning, for the screening 
and nutritional assess-
ment of heart failure’s 
patients

Observational study. The nutritional status has 
been evaluated by Subjective global assess-
ment (SGA), Mini nutritional assessment (MNA) 
in its short form (MNA-SF) and in its evaluation 
form (MNA-LF), the nutritional Risk Screnning 
(NRS 2002), the controlling nutritional status 
or method Ulibarri’s method (CONUT), the 
Cardona’s method and the Malnutrition Univer-
sal Screening Tool (MUST) the nutritional status 
of 242 patients joined in a high complexity 
hospital with decompensation of chronic heart 
failure. There were analyzed the sensibility, 
specificity, the predictive values, the reasons of 
verisimilitude, the odds ratio diagnoses and the 
Kappa correlation index of the different metho-
ds compared with the subjective global valua-
tion, which was considered like gold standard

The mean age was 75±9.  The 
50,8%(n=123) were men. The Kappa 
index was MNA–LF= 0,637; MNASF= 
0,556; NRS= 0,483; MUST= 0,197; Car-
dona= 0,188; CONUT= 0,076.75

Hsu et al.19, 
2016

Original To compare the abilities 
of two anthropometrics 
parameters (calf circu-
mference and body mass 
index) in predicting emer-
ging care-need in older 
adults

The authors analyzed the 1999 (baseline) and 
2003 (end-point) datasets of the Taiwan Longi-
tudinal Survey on Aging. Participants were 2521 
≥ 65-year old adults without care at baseline. 
To derive proper cut-offs of body mass index 
(BMI) and calf circumference (CC), we first drew 
a plot to show the relationship between the risk 
of care-need and the cumulative distribution 
of BMI or CC. We then divided the risk into 
three levels and calculated the corresponding 
percentiles of BMI and CC. Multivariable logis-
tic regression was used to build up predictive 
models. Akaike Information Criterion (AIC) and 
net reclassification improvement (NRI) were 
performed to compare the models as well as 
the predictive abilities of BMI and CC

After controlled other independent va-
riables, CC was significantly associated 
with emerging care-need in the subse-
quent 4 years, but BMI was not. The 
Akaike Information Criterion (AIC) value 
of the model with CC (1956.3) was re-
markably lower than BMI (1968.7). The 
net reclassification improvement (NRI) 
was 4.8% (p = 0.007) which quantified 
the improvement of the model with in-
clusion of CC instead of BMI to predict 
emerging care-need

Veras e  
Fortes20, 
2014

Review To investigate in literature 
the prevalence of malnu-
trition and/or nutritional 
risk in surgical inpatients

Randomized clinical trials, observational stu-
dies and literature review articles published in 
journals indexed at Pubmed/ Medline, Lilacs/
Bireme, SciELO and ProQuest have been se-
lected, mostly those between 2003 and 2014. 
Articles in Portuguese, English and Spanish 
have been drawn on

Deterioration in the nutritional state 
affects a large part of surgical inpa-
tients, which ends up by bringing a 
negative impact on a prognosis for the 
sick patient, mostly in the post-operati-
ve phase. Studies have found that pre-
valence in nutritional risk or malnutrition 
in surgical inpatients ranges between 
6% and 87%. The nutritional screening 
tools renders possible a more reliable 
evaluation of a nutritional state, which 
in turn leads to an early identification of 
malnutrition or nutritional risks

Kondrup  
et al.21, 
2003

Guideline To give simple guidelines 
as to how undernutrition, 
or risk for development 
of undernutrition, can 
be detected, by propo-
sing a set of standards 
which are practicable for 
general use in patients 
and clients within present 
healthcare resources

To provide guidelines for nutrition risk screening 
applicable to deferent settings (community, 
hospital, elderly) based on published and vali-
dated evidence available until June 2002

A nutritional care plan in most cases 
will involve food, oral supplements, 
tube feeding and parenteral nutrition, 
often used interchangeably in the same 
patient, whereas the majority of rando-
mized trials, and meta-analyses, have 
dealt with studies of single modality 
treatments. The predictive validity of 
a screening tool therefore cannot be 
directly based on meta-analyses avai-
lable at present

Continuation Table 1 - Main characteristics of the articles included.



Methods for assessing nutritional status of elderly patients with heart failure

BRASPEN J 2021; 36 (1): 101-14

107

Author /  
Date of 
publication

Kind of 
study

Objective Methodology Results

Duarte et 
al.22, 
2014

Original To assess the preva-
lence of nutritional 
risk in hospitalized 
subjects and the 
agreement in nutri-
tional diagnosis be-
tween five nutritional 
screening protocols

A cross-sectional study included patients of 
both genders, aged 18, admitted to hospital 
from January to March 2013 within the first 48 
hours of admission, the following nutritional 
screening protocols were applied: Mini Nutrition 
Assessment (MNA); Mini Nutrition Assessment 
Short Form (MNA-S); Subjective Global Asses-
sment (ASG); Nutritional Risk Screening (NRS 
2002); and Malnutrition Universal Screening 
Tool (MUST). The protocols consist of questions 
related to weight loss, body mass index, functio-
nal capacity, food appetite and gastrointestinal 
disturbances. Subjects were classified into two 
levels: well-nourished and malnourished

A sample of 100 patients were evaluated, 
which showed 49 (49%) individuals at nutri-
tional risk by the MNA protocol; 53 (53%) by 
MNA-SF; 23 (23%) by MUST; 7 (7%) by NRS; 
and 4 (4%) by ASG. The female and aged 
over 60 years prevailed in the sample. Three 
protocols, MNA-SF, MUST and NRS, showed 
a higher nutritional risk in patients over 60 
years (p≤0.05). It was observed that MNA and 
MNA-SF protocols obtained better agreement 
(Kappa coefficient = 0.760, p<0.001)

Nunes e 
Marshall23, 
2015

Original To determine the 
value of nutritional 
screening Nutritional 
Risk Screening 2002 
(NRS-2002) to pre-
dict postoperative 
outcomes in patients 
undergoing surgery 
of the gastrointesti-
nal tract

This was a cohort study conducted in the surgi-
cal clinic of one Distrito Federal public hospital 
from November 2013 to July 2014. The outcome 
measures were: length of stay, death and pre-
sence of complications
post infectious and non-infectious operative. 
Statistical analysis was performed using the 
Statistical Analysis System (SAS) Enterprise 
Guide 4.3, with 5% significance level

The sample comprised 100 patients of both 
sexes, with a higher prevalence of females 
(61%) and mean age of 56.1 ± 15.5 years. 
The overall average length of stay was 15.01 
± 12.6 days and 67% of the sample was 
classified as nutritional risk. Patients with 
nutritional risk had longer hospital stays and 
complications in the postoperative period, but 
was statistically significant only in the elderly 
and in cancer surgical patients (p = 0.001)

Sorensen  
et al.24, 
2008

Original To implement nutri-
tional risk screening 
(NRS-2002) and to 
assess the associa-
tion between nutritio-
nal risk and clinical 
outcome

NRS-2002 was implemented in 26 hospital 
departments (surgery, internal medicine, on-
cology, intensive care, gastroenterology and 
geriatrics) in Austria, the Czech Republic, Egypt, 
Germany, Hungary, Lebanon, Libya, Poland, Ro-
mania, Slovakia, Spain and Switzerland. Being 
a prospective cohort study, randomly selected 
adult patients were included at admission and 
followed during their hospitalization. Data were 
collected on the nutritional risk screening, 
complications, mortality, length of stay and 
discharge. The correlation between risk status 
and clinical outcome was assessed and adjus-
ted for confounders (age, specialty, diagnoses, 
comorbidity, surgery, cancer and region) by 
multivariate regression analysis

Of the 5051 study patients, 32.6% were 
defined as ‘at-risk’ by NRS-2002. ‘At-risk’ 
patients had more complications, higher 
mortality and longer lengths of stay than ‘not 
at-risk’ patients and these variables were 
significantly related to components of NRS-
2002, also when adjusted for confounders

Rubenstein 
et al.25, 
2001

Original To develop a scre-
en ing vers ion of 
this instrument, the 
MNA-SF, that retains 
good diagnostic ac-
curacy

The authors reanalyzed data from France that 
were used to develop the original MNA and 
combined these with data collected in Spain 
and New Mexico. Of the 881 subjects with 
complete MNA data, 151 were from France, 400 
were from Spain, and 330 were from New Me-
xico. Independent ratings of clinical nutritional 
status were available for 142 of the French sub-
jects. Overall, 73.8% were community dwelling, 
and mean age was 76.4 years. Items were cho-
sen for the MNA-SF on the basis of item corre-
lation with the total MNA score and with clinical 
nutritional status, internal consistency, reliability, 
completeness, and ease of administration

After testing multiple versions, we identified 
an optimal six-item MNA-SF total score 
ranging from 0 to 14. The cut-point score for 
MNA-SF was calculated using clinical nutritio-
nal status as the gold standard (n =142) and 
using the total MNA score (n=881). The MNA-
SF was strongly correlated with the total MNA 
score (r=0.945). Using an MNA-SF score of ≥ 
11 as normal, sensitivity was 97.9%, specifi-
city was 100%, and diagnostic accuracy was 
98.7% for predicting undernutrition
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Kaiser  
et al.26, 
2009

Original To validate a re-
vision of the Mini 
Nutr i t iona l  As-
sessment short-
form (MNA®-SF) 
against the ful l 
MNA, a standard 
tool for nutritional 
evaluation

A literature search identified studies that used the 
MNA for nutritional screening in geriatric patients. 
The contacted authors submitted original datasets 
that were merged into a single database. Various 
combinations of the questions on the current 
MNA-SF were tested using this database through 
combination analysis and ROC based derivation 
of classification thresholds

Twenty-seven datasets (n=6257 participants) 
were initially processed from which twelve 
were used in the current analysis on a sample 
of 2032 study participants (mean age 82.3y) 
with complete information on all MNA items. 
The original MNA-SF was a combination of 
six questions from the full MNA. A revised 
MNA-SF included calf circumference (CC) 
substituted for BMI performed equally well. A 
revised three-category scoring classification 
for this revised MNA-SF, using BMI and/or CC, 
had good sensitivity compared to the full MNA

Sousa et 
al.27, 
2015

Original To evaluate the 
nutritional risk in 
elderly hospitali-
zed patients using 
the mini nutritional 
assessment short 
form and to check 
its applicability in 
the hospital rou-
tine

Cross-sectional study conducted with 253 elderly 
patients, both genders, aged ≥ 65 years, admitted 
to the Hospital of the University of São Paulo. 
Parameters assessed: demographics (age and 
sex), calf circumference, clinical profile (admission 
diagnosis, comorbidities and clinical outcome) 
and the nutritional risk using the Mini Nutritional 
Assessment short form. Statistical analysis was 
performed using analysis of variance (ANOVA), χ2 
test and Spearman’s rank correlation coefficient

68% of subjects were classified as malnou-
rished or on nutritional risk. Negative and 
weak correlation was found between calf 
circumference and length of hospital stay (r = 
-0.198; p = 0.002). When stratified by gender, 
calf circumference was positively correlated 
with body mass index (r = 0.698; p < 0.001) 
and negatively with age (r = -0.271; p < 0.001) 
and length of hospital stay (r = -454; p < 0.001) 
among women

Kruizenga  
et al.28, 
2016

Original To determine the 
prevalence of the 
screening score 
“undernourished” 
with use of the 
Shor t  Nutr i t io-
nal Assessment 
Q u e s t i o n n a i r e 
(SNAQ) or Malnu-
trition Universal 
Screening Tool 
(MUST) and its re-
lation to length of 
hospital stay (LOS) 
in the general hos-
pital population 
and per medical 
specialty

The authors conducted an observational cross-
sectional study at 2 university, 3 teaching, and 8 
general hospitals. All adult inpatients aged >18 
years with an LOS of at least 1 day were included. 
Between 2007 and 2014, the SNAQ/MUST score, 
admitting medical specialty, LOS, age, and sex 
of each patient were extracted from the digital 
hospital chart system. Linear regression analysis 
with ln (LOS) as an outcome measure and SNAQ 
≥ 3 points/MUST ≥ 2 points, sex, and age as de-
terminant variables were used to test the relation 
between SNAQ/MUST score and LOS

In total, 564,063 patients were included (48% 
males and 52% females aged 62 ± 18 years). 
Of those, 74% (419,086) were screened with 
SNAQ and 26% (144,977) with MUST, and 
13.7% (SNAQ) and 14.9% (MUST) of the pa-
tients were defined as being undernourished. 
Medical specialties with the highest percenta-
ge of the screening score of undernourished 
were geriatrics (38%), oncology (33%), gas-
troenterology (27%), and internal medicine 
(27%). Patients who had an undernourished 
screening score had a higher LOS than did 
patients who did not (median 6.8 compared 
with 4.0 days; p < 0.001). Regression analysis 
showed that a positive SNAQ/MUST score 
was significantly associated with LOS [SNAQ: 
+1.43 days (95% CI: 1.42, 1.44 days), p < 
0.001; MUST: +1.47 days (95% CI: 1.45, 1.49 
days), p < 0.001]

Martinez  
et al.29, 
2016

Original To evaluate the 
association be-
tween strength 
and skeletal mus-
cle mass in hos-
pitalized elderly 
persons

A cross-sectional study was carried out in a pri-
vate hospital in the city of Salvador in Bahia. The 
study included individuals ≥60 years during their 
first and fifth day of hospitalization and who were 
neither sedated nor had taken vasoactive drugs. 
Muscle mass was calculated using an anthropo-
metric equation and force was measured through 
handgrip strength. Muscle weakness was identi-
fied as <20 kgf for women and <30 kgf for men, 
and reduced muscle mass was when the muscle 
mass index was ≤8.9 kg/m2 for men and ≤6.37 
kg/m2 for women. The Pearson correlation was 
used to evaluate the relationship between mass 
and strength and the accuracy of using mass to 
predict strength

In 110 patients included, there was a mode-
rate correlation between mass and strength 
(R=0.691; p=0.001). However, the accuracy 
of using mass to predict muscle strength was 
low (accuracy=0.30; CI 95% = 0.19-0.41; 
p=0.001). The elderly patients with muscle we-
akness were older than those without muscle 
weakness, with no differences between the 
other variables
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DISCUSSION

Epidemiology and Aging Process
In Brazil and in other developing countries, one can 

observe the phenomenon of the demographic transition, 
where there is an increase in the number of elderly people 
due to the decrease of young people. In this way, aging has 
become a global reality, with growth rates of more than 4% 
per year in the period 2012-20227.

From 2000 to 2010, the Brazilian population aged 60 or 
older went from 14.2 to 19.6 million. According to projections 
for 2030 and 2060, it should reach 41.5 and 73.5 million, 
respectively. For the next 10 years, an average increase of 
more than 1 million elderly people per year is believed. It is 
observed, in this sense, that Brazil has undergone a demo-
graphic and epidemiological transition31.

In 1940, life expectancy increased from 45.5 years to 
72.7 years in 2008. According to IBGE (Brazilian Institute of 
Geography and Statistics), the projection for 2050 is 81.29 
years. And for every 100 children aged 0-14, there will be 
172.7 elderly in 20508.

Brazilian population is experiencing one of the most 
pronounced aging processes due to the decrease in fertility 
and mortality rates, where it began to change the age struc-
ture, gradually narrowing the base of the population pyramid, 
due to the increase in life expectancy and consequent increase 
in the elderly8.

The change of the age structure of the population due to 
the decrease in fertility and mortality rate is called demogra-
phic transition. In 1940, fertility in Brazil went through the first 
decline, but at a slow pace. Soon after, there was a period 
of stability until the late 1960s, in which fertility levels began 
to decline rapidly31.

Author /  
Date of 
publication

Kind of 
study

Objective Methodology Results

Paz et  
al.30, 
2018

Review To suggest a pro-
tocol for the early 
detection of nu-
tritional risk and 
/ or malnutrition 
of  hospita l ized 
elderly patients 
by means of the 
assoc ia t ion  o f 
parameters con-
solidated by the 
literature

As search strategies for this protocol, scien-
tific articles published in magazines indexed 
in Lilacs, Medline, PubMed, SciELO, NCBI, 
Capes, Bireme, in English, Spanish and Por-
tuguese, with emphasis on the last five years, 
were used, however works used in publication 
prior to that period due to the relevance of the 
topic for this research. The combination of the 
following indexing terms was used. Clinical, 
observational, epidemiological studies, among 
others, were selected, followed by statistical 
treatment with a probability of significance of 
5%, in addition to the Project Guidelines of the 
Brazilian Medical Association and the Federal 
Council of Medicine

The MNA-SF is a validated instrument, through 
large representative samples of the elderly po-
pulation worldwide. Measurement of calf circu-
mference (CP) has been used as a predictor of 
the functionality and quantity of muscle tissue. 
It is verified that the greater the measured value 
of CP, the better the performance of functional 
activity and the lower risk of frailty of the elderly. 
The benefit of the clinical protocol is early detec-
tion of nutritional risk or malnutrition, promoting 
recovery, minimizing changes in nutritional status 
and, consequently, providing better quality of life 
for individuals

Continuation Table 1 - Main characteristics of the articles included.

From 1940 there was a marked decrease in the raw 
mortality rate. Although both tendencies led to changes in 
the age structure of the Brazilian population, the decrease 
in fecundity is considered essential for highlighted changes, 
followed by a decrease in mortality9.

Simultaneously with the demographic transition, the 
epidemiological transition of the Brazilian population has 
been observed in the last decades. In the 1950s, about 
40% of deaths were caused by infectious diseases, and in 
2009, they accounted for less than 10%. On the other hand, 
NCDs and chronic degenerative diseases had an expressive 
increase, such as cardiovascular diseases, hypertension, 
cancer, diabetes mellitus, among others8.

Aging is an individual phenomenon, gradual and natural. 
Individuals age differently even at the same chronological age. 
These individual differences are dependent on factors such 
as: diseases, education, genetic differences, physiological 
and biological system, lifestyle, sex, environmental factors, 
culture and socioeconomic condition1.

Aging causes a series of physiological and metabolic 
changes in the body, which results in repercussions on the 
nutritional and health status of the elderly. These nutritional 
alterations may favor or even exacerbate chronic and acute 
diseases, in which they anticipate the development of diseases 
and aggravate the prognosis of this age group6,10. 

The physiological changes that can occur due to aging 
are such as: body temperature oscillation, hormonal 
changes causing desynchronization; emergence of depres-
sion; decrease of homeostasis that leads to vulnerability 
to diseases (delirium, cardiorespiratory arrest, hydro 
electrolytic alterations, among others). However, vulne-
rability to disease occurs with advancing age due to the 
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exacerbated use of physiological reserves to compensate 
for the changes of aging11.

In the hematopoietic system, changes such as decrease in 
the lifetime of red blood cells, iron content and bone marrow 
production occur. One study suggests that the inability to 
produce stimulatory hormones is the main factor respon-
sible for the functional difference between bone marrow of 
the elderly and the young. Thus, functional reserves for the 
compensatory hematopoietic response are reduced11.

In the gastrointestinal system, alterations in the oral cavity 
may occur, which hinders the chewing process and reduces 
saliva production. Also the following changes are observed, 
hypertrophy of the skeletal muscle of the esophagus; esopha-
gitis; decreased absorption of nutrients by the small intestine; 
reduction of colon motility caused by decreased sensory loss 
of the intrinsic neuron, which can lead to constipation and 
intestinal cancer; reduction of nitric oxide leading to altered 
compliance of gastric fundus and changes in antral stretch 
may lead of gastroparesis and anorexia. These changes 
facilitate and accentuate the process of malnutrition in the 
elderly11,12.

In the renal system, reduction of functional renal mass 
with renal fibrosis, and diffuse sclerosis of the glomeruli 
may occur. Decreased creatinine production and increased 
tubular secretion; increased rate of urine excretion that 
can lead to dehydration and urinary incontinence are also 
observed11.

Changes in the cardiovascular and pulmonary systems, 
such as the development of arterial hypertension and atheros-
clerotic disease. The left atrium increases and the left ventricle 
hypertrophies; implying on decreased heart rate; impairment 
of early filling of the left ventricle with a greater compensatory 
contribution of atrial systole. Greater probability of developing 
acute infarction and increased chest wall stiffness that predo-
minates over an increase in lung parenchyma compliance 
also happens. The diaphragm flattens and becomes less 
efficient, which may contribute to increased breathing work 
during physical activity11.

Normal aging of the skin leads to atrophy, decreased 
elasticity, impaired metabolic and skin repair response. These 
changes are intensified due to the “photo aging” which is 
the result of chronic sun exposure and recurring damages by 
ultraviolet light from the sun11.

Changes in the sensory system, such as low visual acuity 
due to changes in the cornea and iris and decreases in high 
frequency auditory acuity impair speech recognition in noisy 
environments. Loss of taste and/or dysgeusia due to decreased 
smell, favors the appearance of nutritional deficiencies due to 
low food intake. Decreased immune functions are among the 
most serious changes, contributing to the rise of infections, 
malignancies and autoimmune disorders11.

However, the advancement of the age has positive conse-
quences, such as the increase in the life expectancy of the 
population, but, consequently, there is an increase in morbi-
dity and mortality characterized by an increase in NCDs and 
chronic degenerative diseases. Cardiovascular disease has 
become an important cause of morbidity and mortality in the 
elderly on the different countries of the world, since it repre-
sents one of the main diseases responsible for the increase 
of the number of deaths in individuals over 60 years old2,5.

Hospital Malnutrition Associated with Cardiovascu-
lar Surgery in the Elderly
WHO32 estimates that 17.7 million people died of cardio-

vascular disease in 2015, accounting for 31% of all deaths 
worldwide. Of these, about 7.4 million were due to coronary 
heart disease and 6.7 million to stroke.

The elderly is often affected by malnutrition during 
hospital stay. A high prevalence, about 77% of malnutrition, 
is observed in hospitalized patients over 65 years old13,14.

With the increasing population-ageing, cardiovascular 
diseases and, consequently, cardiac surgeries have incre-
ased4. The performance of a surgical procedure in the elderly 
is accompanied by metabolic and physiological alterations, 
in which nutritional needs are elevated, that, when not 
supplied, may compromise nutritional status, with consequent 
malnutrition15,16.

The previous nutritional status contributes to the recovery 
and/or postoperative complications, which includes the favo-
ring of extubation, the response to catabolic reversion proper 
from surgical stress, appearance of infections, among others. 
In pre-surgical patients, the prevalence of malnutrition ranges 
from 25.5% to 51%, depending on the nutritional evaluation 
parameter used. Previous malnutrition is associated with a 
greater number of postoperative complications, length of 
hospital stay, mortality, and higher hospital costs15,17.

In heart failure, it is known that at least one third of the 
patients may lose weight unvolitionally, which means worse 
clinical and nutritional prognosis. There is still no “gold 
standard” method for assessing nutritional status; however, 
the literature suggests an association between subjective 
and objective methods of nutritional status assessment. Most 
patients with cardiac involvement have retained body fluids, 
which often masks weight loss13,18.

Some elderly patients with heart disease present anorexia 
due to inflammation associated with heart failure, which 
contributes negatively to clinical therapy. Nutritional risk 
or malnutrition can be minimized when detected early and 
adequate nutritional therapy established. Thus, the evalu-
ation of nutritional status, early intervention and adequate 
nutritional support are able to improve the clinical outcome 
of this patient15,16.
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In the study by Calvo et al.14 carried out in Spain, with a 
sample of 106 elderly that were hospitalized, 55% were at 
risk of malnutrition and 22% were malnourished according to 
the Mini Nutrition Assessment (MNA) screening tool. In Hsu’s 
et al.19 research, it was verified that the predictive capacity of 
the calf circumference greater when compared to the body 
mass index (BMI) in the prediction of malnutrition. Thus, it 
is observed that nutritional risk increases progressively in the 
elderly compared to younger people13.

Subjective Methods for Nutritional Status Assess-
ment
The many different subjective assessment of nutritional 

status in the elderly with cardiovascular disease are important 
for the definition of adequate nutritional strategies and inter-
vention, as well as the correct monitoring and interpretation 
of the various signs and symptoms of complete nutritional 
assessment2.

The purpose of subjective assessment methods is to 
detect early nutritional risk or malnutrition, promote an early 
intervention that may lead to recovery, minimize changes in 
nutritional status and consequently provide better quality of 
life for individuals. Subjective protocols should be applied 
within the first 72 hours of hospital stay20.

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002)
The Nutrition Risk Screening (NRS-2002) was created by 

Kondrup et al.21, in 2002, with the objective to early identify 
nutritional risk in hospitalized patients. It is used as a predic-
tive tool for morbidity and mortality, providing the nutrition 
therapy to be optimized early. The NRS-2002 is indicated as 
a nutritional risk assessment protocol by ESPEN (European 
Society for Clinical Nutrition and Metabolism)21, by the 
Guidelines of the Brazilian Medical Association and Federal 
Council of Medicine33.

NRS-2002 defines the diagnosis of nutritional risk by 
reduced food intake and the severity of the disease. Nutri-
tional status is assessed by three related factors: BMI, recent 
unvolitional weight loss and altered food consumption. The 
severity of the disease is verified as a factor of metabolic 
stress due to the increase of energy demand. The patient 
aged 70 years or older is also scored. The individual who 
receives 3 or more points is classified into nutritional risk22. It 
is a tool that is easy to apply in routine clinical practice, with 
high reliability and reproducibility, of low cost and can be 
performed with hospitalized patients of any age, regardless 
of clinical diagnosis15,20.

In the study of Nunes e Marshall23, with a sample of 
45 elderly patients hospitalized for elective gastrointestinal 
surgery, NRS-2002 was used as nutritional screening. It was 
verified that 32% of the elderly were classified as nutritional 

risk. The authors emphasized that the NRS-2002 is an 
adequate predictor of outcomes in surgical patients related 
to postoperative complications. Thus, it is recommended to 
use this screening to diagnose the nutritional status early.

The research of Guerra-Sanchez et al.18, when using 
NRS-2002 in elderly patients with heart failure, verified that 
28.9% did not present nutritional risk and 71.1% presented a 
risk of malnutrition. The authors also found that the NRS-2002 
obtained sensitivity of 95.8%, specificity of 52.8%, positive 
predictive value of 66.3% and negative predictive value of 
92.8%, with subjective global assessment (SGA) as “gold 
standard”.

In a multicenter study conducted in 26 clinics in Austria, 
the Czech Republic, Egypt, Germany, Hungary, Lebanon, 
Libya, Poland, Romania, Slovakia, Spain and Switzerland, 
applying NRS-2002 to 5,051 patients, it was verified that 
32,6% of the sample was classified as risk of malnutrition. The 
NRS-2002 results were significantly related to complications, 
like hospitalization time, morbidity and mortality24.

Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF)
The nutritional screening of MNA-SF was developed 

through the Mini Nutritional Assessment (MNA), in order to 
minimize the time of application. The MNA is a validated 
instrument, through large representative samples of the 
elderly population worldwide. The MNA-SF was translated 
into different languages, including Brazilian Portuguese, which 
reduced the difficulties of interpretation and use of the tool25.

The MNA-SF protocol is composed of six questions, using 
only the first part of the original protocol, thus justifying the 
similarity and agreement between the two protocols. The 
authors emphasize the good agreement and correlation 
between both protocols (MNA and MNA-SF)25.

In order to reduce MNA’s application time, Rubenstein et 
al.25 developed a six-question protocol, identifying a subset of 
complete MNA questions that had high sensitivity, specificity, 
and correlation with the complete MNA. The MNA-SF iden-
tifies well-fed or malnourished seniors so that the complete 
MNA is only needed if a patient is classified as at risk. The 
diagnostic accuracy of the original MNA-SF in the identifica-
tion of well-nourished elderly is comparable to the complete 
MNA and may be a valid time-saving alternative.

The MNA-SF comprises six questions that encompass 
aspects such as: reduced food intake due to decreased 
appetite, difficulty chewing or swallowing, weight loss, mobi-
lity, acute illness, neuropsychological problems, BMI or calf 
circumference. Each item of the question has a score, having 
the maximum score of 14 points. Values equal of greater than 
12 indicate a satisfactory nutritional status. Values lower or 
equal to 11 suggest a risk of malnutrition and values lower 
or equal to 7 indicate malnutrition22,26.
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In elderly patients with heart failure, Guerra-Sanchez 
et al.18 found through the MNA-SF, a sensitivity of 96.6%, 
specificity of 59.3%, positive predictive value of 69.7%, and 
negative predictive value of 94.8%, using SGA as the refe-
rence standard. Regarding nutritional status, it was verified 
that 31.8% of the sample had adequate nutritional status and 
68.2% were at risk of malnutrition.

Sousa et al.27 study shows that, from all elderly patients 
admitted to the University Hospital of the University of São 
Paulo, 68% of the patients presented nutritional risk or malnu-
trition through MNA-SF, being significantly more common in 
medical clinic, with a prevalence of 89%.

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)
MUST is an internationally validated nutritional screening 

tool developed in 2003 by the Malnutrition Advisory Group 
(MAG), an integrated committee of the British Association for 
Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN), to detect malnu-
trition or nutritional risk as well as overweight and obesity. 
MUST is a simple, practical and quick method to be applied 
in different life cycles (adults, the elderly, infants and pregnant 
women)21,34.

ESPEN21 recommends the use of is screening tool primarily 
in the community as well as outpatients. The tool was recently 
extended to other health settings, including hospitals and 
households where it was confirmed to have excellent interrater 
reliability, concurrent validity with other screening tools, and 
predictive validity21.

The MUST screening tool consists of three categories: BMI, 
unintentional weight loss and the presence of acute illness or 
fasting for more than five days. The cut-off points are: score 
0, ranks low nutritional risk, 1 point ranks medium nutritional 
risk and ≥2 points ranks high nutritional risk. For each score, 
MUST suggests action plans, according to the type of patient. 
MUST also aims to identify obesity (BMI> 30 kg/m²)22.

In a study conducted by Kruizenga et al.28, carried out or 
13 Dutch hospitals, two nutritional status screening tools were 
used, one of them being MUST. A total of 564,063 patients 
were selected by the inclusion criteria. Of these, 144,977 
(26%) were screened with MUST, and 14.9% of the patients 
were classified as malnourished, with scores equal or greater 
than two. Regarding the percentage of patients selected by 
medical specialty, the geriatric was the one with the highest 
percentage of malnourished patients (31%). When comparing 
malnutrition with length of hospital stay, an average of 9.5 
days was reported for malnourished and an average of 6.3 
days for those without malnutrition. 

Hand Grip Strength
Muscle tissue is essential for the performance of activities 

of daily living (ADLs). The gradual and global reduction of 

skeletal muscle mass and strength is related to negative 
outcomes such as higher mortality, increased risk of hospital 
infections, difficult weaning from mechanical ventilation, 
physical incapacity, lower quality of life and, consequently, 
longer hospital stay29.

Muscle mass can be determined as the amount of skeletal 
muscle, distinct from the strength that is related to the capacity 
of muscle contraction. This muscle strength can be verified 
from the Hand Grip Strength (HGS) measured with a portable 
dynamometer, which is an easy-to-use tool. For cutoff points, 
in the identification of muscle weakness, reference values 
below 20 kgf are used for females and less than 30 kgf for 
males29.

Martinez et al.29, observed that from the 110 hospitalized 
elderly, 36.4% presented muscular weakness by the HGS test, 
with an average of 27.9 kgf of HGS. There was also a mode-
rate correlation between strength and skeletal muscle mass, 
as well as poor muscle mass accuracy. Although the muscular 
mass is considered an essential variable for the diagnosis of 
sarcopenia, some elderly may have dynapenia, that is, the 
reduction of muscle strength and may not be related to the 
diminished muscular mass.

Suggested Protocol for Nutritional Risk Screening 
in Heart Disease Patients
In order to identify the nutritional risk and/or worsening 

of the nutritional status of hospitalized elderly patients, Paz 
et al.30 elaborated a screening protocol through association 
of parameters consolidated by the literature as a suggestion 
for implementation in the Brazilian Public Health System (SUS) 
which can be expanded to several private institutions. 

The protocol consists in the application of the Nutritional 
Screening questionnaire through MNA-SF and CC (calf circu-
mference) for elderly patients assisted by SUS. This should 
be used in the first 72 hours of hospitalization of the hearth 
disease elderly, since the purpose is to identify the nutritional 
risk as early as possible30.

The first step includes applying the MNA-SF questionnaire. 
If the result is without nutritional risk, the elderly will be reeva-
luated every 7 to 10 days, but if the result presents nutritional 
risk or malnutrition, the protocol should be continued and the 
second step that is gauging the CC has to be done30. 

If CC presents an adequate result, this elderly person 
will be reevaluated every 7 to 10 days using the MNA-SF 
questionnaire and CC assessment. However, if classified as 
malnourished (values equal to or less than 34 cm for males 
and equal to or less than 33 cm for females), a nutritional 
therapy should be instituted (oral supplement, enteral or 
parenteral diet) or a combination of these and reevaluate 
every 7 to 10 days using the MNA-SF questionnaire and CC 
assessment30.
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The authors emphasize that the greatest benefit of the 
clinical protocol is the early detection of nutritional risk 
or malnutrition itself, with the aim of promoting patient 
recovery, minimizing changes in nutritional status and, 
consequently, providing a better quality of life, having 
in mind that it will be possible to have a timely and 
adequate nutritional intervention, as well as the effective 
performance of the multiprofessional team of nutritional 
therapy30.

Limitations of the Study
The methodological differences of the analyzed studies 

compose one of the limitations found in the present rese-
arch, as well as the lack of a statistical method to compare 
the results found and the heterogeneity of the sample in the 
several studies analyzed. Therefore, further studies about 
the subjective methods of evaluation of nutritional status in 
patients with heart disease are necessary.

CONCLUSION

The installation of malnutrition in patients with cardiovas-
cular disease compromises the prognosis of these patients, 
as well as the length of hospitalization, favours the increase 
of hospital infections and the worsening of clinical outcomes, 
with consequent increase in the risk of morbidity and mortality 
and generating debts to the hospital. 

The various researches investigated reveal that the 
subjective and objective evaluations of the nutritional 
status of the elderly with cardiovascular disease are 
essential tools for the early detection of malnutrition and 
nutritional risk, nutritional changes and nutritional inter-
vention, in order to improve the prognosis of this patient 
at the right time.

Although there is no gold standard for the nutritional 
diagnosis of heart disease patients, nutritional screening 
provides the following benefits: early detection of nutritional 
risk or malnutrition, low cost and easy application, promotes 
recovery, minimizes changes in nutritional status, facilitates 
the proper choice of nutritional management, since it directs 
to the best alternative of nutritional therapy (oral supple-
mentation, enteral or parenteral diet) or the combination 
of these therapeutic modalities in an opportune moment 
and, consequently, providing the best quality of life to the 
individuals. 

In this way, we must associate several methods of evalua-
ting the nutritional status or elaborate a protocol, in which it 
adapts to the target public and type of service. As a sugges-
tion for nutritional risk screening, the protocol was published 
associating both the application of the MNA-SF questionnaire 
and the CC assessment.
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RESUMO
Introdução: A síndrome da anorexia-caquexia (SAC) é uma condição multifatorial caracterizada 
por perda involuntária de peso corporal, marcada por intensa inflamação sistêmica e alterações 
hormonais em seus portadores. Os ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (w-3) vem sendo utili-
zados como tratamento adjuvante no controle dessa síndrome, devido aos seus potenciais efeitos 
anti-inflamatórios e anticaquéticos, no entanto, não existe um consenso quanto a sua utilização, 
o que é um impasse para que haja padronização da sua administração. Assim, o objetivo desse 
estudo é verificar os possíveis efeitos desse imunonutriente em pacientes oncológicos com SAC. 
Método: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nos meses de maio a julho de 
2020, a qual foi conduzida através da metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-analyses (PRISMA). Para a formação da pergunta da pesquisa do estudo foi utilizado o 
acrômio PICO, que corresponde a População e Problema, Intervenção, Comparação e Desfecho. 
Os artigos foram encontrados por meio de pesquisas nas bases de dados PubMed, Google Scholar 
e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), selecionando aqueles publicados nos últimos 5 anos, redigidos 
em português e inglês, em formato de texto completo, ensaios clínicos randomizados realizados 
com humanos, com idade ≥ 20 anos, e que avaliaram os efeitos do w-3 em pacientes com SAC. 
Resultados: Foram selecionados 5 ensaios clínicos randomizados, cuja suplementação de w-3 
favoreceu a redução das concentrações de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6, TFN-α e IFN-γ) 
apenas em um estudo; manutenção do peso corporal em 3 artigos e melhora na qualidade de 
vida em 1, porém, 2 artigos não relataram nenhum desfecho positivo a partir da sua adminis-
tração. Conclusão: A utilização de w-3 como tratamento adjuvante em pacientes oncológicos 
com SAC parece ter efeito positivo na atenuação de citocinas pró-inflamatórias, manutenção do 
peso corporal e melhora no quadro clínico.

ABSTRACT
Introduction: Anorexia syndrome-cachexia (ASC) is a multifactorial condition characterized by 
involuntary loss of body weight, marked by intense systemic inflammation and hormonal changes in 
its carriers. The omega-3 (w-3) polyunsaturated fatty acids have been used as adjuvant treatment 
in the control of this syndrome, due to its potential anti-inflammatory and anti-caquetic effects, 
however, there is no consensus regarding its use, which is a stalemate for a standardization of 
its administration. Thus, the objective of this study is to verify the possible effects of this immu-
nonutrient in oncologic patients with ASC. Methods: This is a systematic review of the literature, 
conducted from May to July 2020, which was conducted using the methodology Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA). The PICO acronym corresponding to 
Population and Problem, Intervention, Comparison, and Outcome was used to form the research 
question of the study. The articles were found through researches in the PubMed, Google Scholar 
and Virtual Health Library (VHL) databases, selecting those published in the last 5 years in Portu-
guese and English, in full text format, randomized clinical trials conducted with humans, aged 
≥ 20 years, and that evaluated the effects of w-3 in patients with CAS. Results: 5 randomized 
clinical trials were selected, whose w-3 supplementation favored the reduction of concentrations 
of pro-inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6, TFN-α and IFN-γ) in only one study; maintenance of 
body weight in 3 articles and improvement in quality of life in only 1, however, 2 articles did not 
report any positive outcome from their administration. Conclusion: The use of w-3 as an adjuvant 
treatment in oncologic patients with ASC seems to have a positive effect in the attenuation of 
pro-inflammatory cytokines, maintenance of body weight and improvement in the clinical picture.
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INTRODUÇÃO

A síndrome da anorexia-caquexia (SAC) é considerada 
uma síndrome multifatorial descrita por perda involuntária 
de peso corporal, especificamente de massa muscular 
esquelética e tecido adiposo, além da perda homeostática 
do equilíbrio energético e proteico que está relacionada a 
inflamação sistêmica e alterações metabólicas1. 

Essa síndrome atinge aproximadamente 80% dos 
pacientes acometidos por doença com estadiamento 
avançado, contribuindo com a diminuição da capacidade 
funcional, qualidade de vida e sobrevida. Esse fato é decor-
rente da perda acentuada de peso corporal resultante das 
alterações nos níveis plasmáticos de diversos hormônios e em 
fatores inflamatórios que ocasionam um estado catabólico 
intenso e diminuição das vias anabólicas que estão direta-
mente associados ao maior agravamento do prognóstico 
do câncer, devido ao maior risco de infecções e resposta 
reduzida aos tratamentos2-5, sendo responsável por cerca 
de 20% a 40% das causas de óbitos decorrentes do câncer6.

A inflamação atua como papel central na patogênese 
da SAC7. Os mediadores inflamatórios parecem estar inti-
mamente relacionados ao controle de um processo que 
envolve a degradação das proteínas musculares, que acelera 
o processo da SAC. Além disso, há evidências consideráveis 
de que as citocinas pró-inflamatórias desempenham um 
papel importante na etiologia da SAC. Citocinas como o 
fator de necrose tumoral alfa (TNF – α), a interleucina 6 (IL 
– 6), interleucina 1 beta (IL – 1β) e interferon gama (IFN – γ) 
estão associadas à ativação da proteólise e/ou à inibição da 
síntese proteica no tecido muscular, como, também, estão 
envolvidas na liberação de substâncias que suprimem a 
fome (grelina, leptina e serotonina), ocasionando saciedade 
precoce nos indivíduos, ou seja, colocam os pacientes em 
estado de hipercatabólico e risco nutricional7-9.

Com o objetivo da melhora do quadro clínico do paciente 
acometido por essa síndrome e redução dos níveis de cito-
cinas pró-inflamatórias, é crucial que haja um manejo multi-
profissional, como cuidados nutricionais e farmacêuticos, 
bem como, realização de exercícios físicos para que ocorra o 
controle da SAC. Atualmente, não existe consenso quanto ao 
manejo nutricional aos portadores da síndrome, no entanto, a 
suplementação com ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 
(w-3) e seus respectivos componentes, o ácido eicosapenta-
enoico (EPA) e o ácido docosaexaenoico (DHA), vem sendo 
utilizada na área oncológica para a prevenção e tratamento 
da SAC, em virtude das suas propriedades anticaquéticas e 
anti-inflamatórias, as quais contribuem para a diminuição 
de citocinas pró-inflamatórias, manutenção/aumento do 
peso corpóreo e melhora da qualidade de vida10. Assim, este 
trabalho possui como objetivo avaliar os possíveis efeitos do 
w-3 na SAC em pacientes oncológicos.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática, realizada nos 
meses de maio a julho de 2020, produzida de acordo 
com a metodologia Preferred Reporting Items for Systematic 
Review and Meta-analyses (PRISMA)11, com o objetivo 
de responder à pergunta de pesquisa formada a partir 
do acrômio PICO2 (P – população e problema; I – inter-
venção; C – comparação; O - desfechos). Dessa forma, 
nesse estudo adotou-se: P - Pacientes oncológicos adultos 
e idosos com síndrome da anorexia-caquexia; I - Suple-
mentação de ômega-3 (EPA e DHA); C – Terapia antine-
oplásica; O – Diminuição de citocinas pró-inflamatórias 
e Aumento/ manutenção do peso corporal. Assim, a 
pergunta de pesquisa foi: Quais os efeitos da suplemen-
tação de ômega-3 em pacientes oncológicos adultos e 
idosos com síndrome da anorexia-caquexia?

Para a busca das publicações que respondessem à 
pergunta, realizou-se análise dos artigos indexados nas bases 
eletrônicas de dados PubMed, Google Scholar e Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), utilizando as seguintes palavras-chave 
identificadas a partir dos Descritores em Ciência da Saúde 
(DESCS) e seus respectivos termos em inglês: ácidos graxos 
ômega-3 (fatty acids omega-3), caquexia (cachexia) e câncer 
(cancer). Dessa forma, adotou-se como estratégia de busca 
a união dos termos encontrados com o operador booleano 
(AND), como é demostrado a seguir: “fatty acids omega-3” 
AND “cachexia”, “fatty acids omega-3” AND “cancer”, “fatty 
acids omega-3” AND “cachexia” AND “cancer”; “ácidos 
graxos ômega-3” AND “caquexia”, “ácidos graxos ômega-3” 
AND “câncer”, “ácidos graxos ômega-3” AND “caquexia” 
AND “câncer”.

Foram incluídos todos os artigos originais, redigidos 
em português e inglês, publicados nas bases de dados, no 
período de janeiro de 2015 a julho de 2020, disponíveis 
em formato de texto completo, ensaios clínicos randomi-
zados realizados em humanos, com idade ≥ 20 anos e 
que avaliaram os efeitos da suplementação de w-3 em 
pacientes oncológicos caquéticos. Foram excluídos os estudos 
que possuíam gestantes em sua amostra e aqueles que 
associaram o uso do ômega-3 com outros micronutrientes 
isolados.

Os desfechos primários investigados foram diminuição 
de marcadores pró-inflamatórios e aumento/manutenção 
do peso corporal; e os secundários, melhora na qualidade 
de vida.

A verificação da qualidade metodológica dos estudos foi 
realizada através da Ferramenta de Colaboração Cochrane 
para avaliação de risco de viés de ensaios clínicos randomi-
zados12, no qual os estudos foram categorizados como “baixo 
risco de viés”, “alto risco de viés” e “risco incerto de viés”, 
para seis parâmetros: geração de sequência aleatória (viés 
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leitura parcial e integral foram excluídos mais 120 artigos, 
por não atenderem aos critérios de inclusão estabelecidos 
na metodologia. Assim, cinco artigos foram elegíveis para 
compor a revisão sistemática, como demonstra a Figura 1.

Todos os artigos selecionados configuram-se como 
ensaios clínicos randomizados que avaliaram os efeitos 
do w-3 em pacientes oncológicos caquéticos. Todos foram 
publicados em inglês, entre os anos de 2017 e 2019, sendo 
40% (n=2) deles publicados em 201713,14, 40% (n=2) em 
201815,16 e 20% (n=1) em 201917. Os artigos foram elabo-
rados na Alemanha13, Brasil14,17, México16 e Japão15.

Em todos os estudos, o público-alvo foram indivíduos 
caquéticos que possuíam idade superior ou igual a 20 anos, 
diagnosticados histopatologicamente com algum tipo de 
câncer (câncer de pâncreas13, oral14, cabeça e pescoço15,16 

e de colo do útero17) e que estavam em pré-tratamento, 
tratamento ou submetidos à cirurgia neoplásica. 

Dos cinco artigos selecionados, 80% (n=4) deles foram 
realizados com ambos os sexos13-16 e 20% (n=1) apenas 
com mulheres17. A amostra de participantes nos estudos 
variou de 2815 a 6013 participantes. Quanto à faixa etária, os 
participantes dos estudos possuíam uma variação de idade 
entre 20 a 80 anos.

No que se refere à metodologia, os artigos investi-
garam o efeito da suplementação nas seguintes variáveis 

de seleção), ocultação de alocação (viés de seleção), cega-
mento de participantes e profissionais (viés de performance), 
cegamento de avaliadores de desfecho (viés de detecção), 
desfechos incompletos (viés de atrito) e relato de desfecho 
seletivo (viés de relato).

Para seleção dos artigos, foi feita primeiramente uma 
leitura dos títulos para selecionar quais estavam de acordo 
com o tema. Logo depois, os resumos desses artigos foram 
lidos para identificar aqueles que continham o objetivo e a 
intervenção do que se pretendia estudar. Em seguida, foi 
feita a leitura integral dos demais estudos e foram incluídos 
aqueles que atenderam aos critérios de elegibilidade do 
presente estudo. Posteriormente, foi realizada a avaliação do 
risco de enviesamento dos mesmos. Deste modo, a seleção 
dos trabalhos constituiu-se nas seguintes etapas: 1) leitura dos 
títulos; 2) leitura dos resumos; 3) leitura integral aplicando 
os critérios de elegibilidade e 4) avaliação do risco de viés 
dos artigos selecionados.

RESULTADOS

Após o acesso às bases de dados científicas, foram obtidas 
ao todo 150 publicações científicas, sendo 30 no PubMed, 
80 no Google Scholar e 40 na BVS. Foram excluídos, 
inicialmente, 25 textos científicos por estarem duplicados 
nas bases de dados consultadas. Em seguida, a partir da 

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos artigos de acordo com a metodologia PRISMA. 
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desfecho: composição corporal, citocinas pró-inflamatórias 
e qualidade de vida. As medidas de composição corporal 
utilizadas nos estudos foram, principalmente, o peso e 
altura para verificação do índice de massa corporal (IMC) 
de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). Apenas um estudo13 
verificou a espessura das dobras cutâneas seguindo o 
método de Durnin e Womersley e, outro utilizou imagens 
tomográficas17. Quanto à verificação dos níveis séricos de 
marcadores pró-inflamatórios (albumina, pré-albumina, 
proteína C reativa – PCR, IL1-β, IL-6, TNF-α e IFN-γ), todos 
os estudos avaliaram essa condição por meio de exames 
bioquímicos periódicos13-17. Em relação à qualidade de 
vida, foi utilizado por alguns estudos o questionário vali-
dado EORTC-QLQ-C3013,16 juntamente com o PAN2613 
e o EORCT-H&N3516. No que diz respeito ao diagnóstico 
e à classificação da caquexia, todos os artigos seguiram 
as recomendações do consenso internacional proposto 
por Fearon et al1.

A respeito da avaliação metodológica dos estudos, 
apenas dois apresentaram baixo risco de viés em todos 
os parâmetros avaliados13,17. Dois estudos apresentaram 
problemas relacionados ao cegamento dos participantes 
e profissionais, sendo avaliados em alto risco de viés14,15 e 
três apresentaram risco incerto de viés14,15,16, o que indica 
falta de detalhamento na metodologia destes estudos no 
que se refere ao cegamento dos participantes e profissionais, 

alocação e randomização dos participantes, impossibi-
litando uma avaliação mais minuciosa dos mesmos. Na 
Figura 2 é demonstrada a avaliação do risco de enviesa-
mento dos artigos.

Acerca das doses de EPA utilizadas nos estudos, 
observou-se que estas foram ofertadas de forma hetero-
gênea. Três dos cinco estudos utilizaram a dose de 2 g de 
EPA diariamente14,16,17 durante 4 semanas14, 6 semanas16 e 
45 dias17, respectivamente. Werner et al.13 utilizaram 6,9 
g/100g e 8,5/100g de EPA ingeridas pelos participantes 
três vezes ao dia, durante as refeições no decorrer de 6 
semanas. Já Hanai et al.15 adotaram a dose de 1056 mg 
de EPA, a qual foi ofertada aos pacientes 2 vezes ao dia, 
durante 28 dias. Quanto ao modo em que a suplemen-
tação foi ofertada, dois estudos ofereceram em forma de 
cápsulas13,17 e os demais em forma de suplementos nutri-
cionais enriquecidos14-16.

Os principais resultados destacados pelos autores foram 
estabilização do peso13,16,17, melhora do apetite13, diminuição 
dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias e melhora 
da qualidade de vida dos participantes16. No entanto, dois 
autores relataram não haver resultados positivos quanto à 
utilização da suplementação do w-3 na SAC14,15.

Os aspectos específicos de cada estudo selecionado, 
tais como autoria, ano, país de publicação, delineamento 
do ensaio clínico, amostra, intervenção e resultados obtidos, 
são apresentados na Tabela 1.

Figura 2 - Avaliação do risco de enviesamento dos artigos incluídos na revisão de acordo com a ferramenta de colaboração Cochrane. 
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Tabela 1 – Descrição dos estudos incluídos nesta revisão.

Autoria/Ano/País Delineamento dos 
Ensaios Clínicos

Amostra/Tempo de 
duração

Intervenção  Resultados

Werner et al.13, 
2017, Alemanha

Randomizado, 
duplo-cego e 
controlado por 
placebo

60 pacientes com 
câncer de pâncreas
6 semanas

Suplemento de OP vs. Suplemen-
to de FM.
Cápsulas de gel macio de 500 mg, 
0,3 g de w-3, 3 vezes por dia.
As cápsulas de OP continham 
60% de OF e 40% de TCM (6,9 
g/100 g de EPA e 13,6 g/100 g 
de DHA).
As cápsulas de FM continham 
35% de fosfolipídios n-3-FA e 
65% de lipídios neutros (8,5 g/100 
g EPA e 12,3 g/100 g de DHA)

Observou-se que a intervenção resultou em 
estabilização do peso e apetite, entretanto, 
as cápsulas de FM foram ligeiramente 
melhor toleradas quando comparadas à 
suplementação de OP

Carvalho et al.14, 
2017, Brasil

Randomizado e 
controlado por 
placebo

53 pacientes com 
câncer de cavidade 
oral em pré-trata-
mento antineoplásico

4 semanas

O grupo experimental recebeu 
um suplemento hipercalórico e 
hiperproteico líquido, pronto para 
consumo, enriquecido com EPA 
de OP (2 g/440 ml).
O grupo controle recebeu 135 g/
dia de um suplemento hipercalóri-
co e hiperproteico em pó

Os valores de PCR e da relação PCR/
albumina foram menores no grupo experi-
mental do que aqueles do grupo controle. 
No entanto, não houve uma significativa 
diferença entre os grupos

Hanai et al.15, 
2018, Japão

Randomizado 28 pacientes com 
câncer de cabeça e 
pescoço, submeti-
dos à cirurgia inva-
siva de grande porte

28 dias durante o 
período pré e pós-
operatório

Os pacientes receberam duas 
embalagens de um suplemento 
nutricional oral enriquecido com 
EPA (1056 mg) - Prossure® (480 
ml) por dia, durante o período de 
14 dias antes da cirurgia e 14 dias 
após a cirurgia

A terapia imunonutricional não foi eficaz 
para manter o peso corporal dos pacientes

Solís-Martínez et 
al.16, 
2018, México

Randomizado, 
cego e contro-
lado por pla-
cebo

64 pacientes com 
câncer de cabeça e 
pescoço, prestes a 
iniciarem o tratamen-
to antineoplásico

6 semanas

O grupo experimental recebeu 
dois frascos de um suplemento 
polimérico e hiperproteico (600 
kcal e 40 g de proteína) enriqueci-
do com 2 g de EPA por dia.
O grupo controle recebeu dois 
frascos de um suplemento poli-
mérico padrão, juntamente com 
24 g de caseinato de cálcio por 
dia (596 kcal e 40 g de proteína) 
para fornecer quantidades iguais 
de proteínas e calorias

Houve diminuição nos níveis séricos de 
IL-1 β, IL-6, TNF-α e IFN-γ  no grupo ex-
perimental, bem como regulação do peso 
corporal, massa magra corporal, massa 
gorda corporal e melhora da qualidade 
de vida

Aeredes et al.17, 
2019, Brasil

Randomizado, 
tr iplo-cego e 
controlado por 
placebo

40 pacientes com 
câncer de colo de 
útero

45 dias

O grupo experimental recebeu 
quatro cápsulas com w-3 [2,5 g/d 
(2 g de EPA e 450 mg de DHA)].
O grupo controle recebeu quatro 
cápsulas de aparência idêntica 
com azeite de oliva

O grupo experimental manteve o peso 
corporal e mostrou melhora no escore da 
SGA. Entretanto, foi observada significativa 
redução do índice do músculo esquelético 
nos dois grupos, no entanto, os pacientes 
do grupo experimental preservaram o índi-
ce do músculo esquelético de baixa e alta 
radiodensidade, enquanto, os do grupo 
controle aumentaram o índice de músculo 
esquelético de baixa e alta radiodensidade, 
refletindo infiltração de gordura muscular 
apenas neste grupo

FM= fosfolipídios marinhos; PCR= proteína c reativa; OP= óleo de peixe; SGA= Avaliação Subjetiva Global; TCM= triglicerídeos de cadeia média.
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DISCUSSÃO

O presente estudo buscou apresentar uma revisão siste-
mática da literatura sobre os potenciais efeitos do w-3 na 
SAC, em pacientes oncológicos. Por meio da mesma, foram 
identificados apenas 5 artigos originais, o que evidencia a 
escassez da temática no âmbito atual. 

Estudos do w-3 e seus componentes (EPA e DHA) em 
pacientes oncológicos caquéticos vem sendo realizados 
no decorrer das últimas décadas devido às propriedades 
anti-inflamatória e anticaquética. Há relatos na literatura 
de estudos realizados em animais desde 199018 e em 
humanos desde 199619, os quais avaliaram os possíveis 
efeitos desses ácidos graxos poli-insaturados na atenuação 
de citocinas pró-inflamatórias e no ganho/manutenção do 
peso corporal.

Com relação aos ensaios clínicos avaliados, verifica-se 
que não há um consenso em relação à dose, à forma em 
que foi ofertada, ao tempo de administração e à condição 
clínica em que se encontravam os pacientes incluídos nos 
estudos. As doses ofertadas de w-3 variaram de 0,9 g – 2,5 
g/dia nos 5 estudos avaliados13-17. Em relação ao tempo de 
administração, Werner et al.13 utilizaram as cápsulas de w-3 
durante 6 semanas, em pacientes com câncer pancreático 
submetidos à quimioterapia, radioterapia ou a outras tera-
pias alternativas. Carvalho et al.14 e Solís-Martínez et al.16 
ofereceram a suplementação no pré-tratamento antineoplá-
sico em pacientes com câncer na cavidade oral e de cabeça 
e pescoço, oferecendo ambos um suplemento nutricional 
enriquecido com EPA durante os períodos de 4 e 6 semanas, 
respectivamente. Já Hanai et al.15 realizaram o único estudo 
dentre os cinco que utilizaram em sua amostra pacientes 
submetidos à cirurgia antineoplásica, ofertando 2 embala-
gens diárias de um suplemento nutricional enriquecido com 
EPA durante 28 dias, nos períodos pré e pós-operatório, 
enquanto Aeredes et al.17 ofereceram 4 cápsulas de w-3 
diariamente durante o período de 45 dias, em mulheres 
com câncer de colo de útero submetidas à quimiorradiote-
rapia. Tal heterogeneidade pode estar relacionada à falta 
de consenso, que acaba dificultando a padronização da 
realização dos estudos e a eficácia dos mesmos.

Quando avaliados os desfechos, apenas dois dos cinco 
artigos selecionados não relataram eficácia da utilização 
do w-3 na SAC14,15. Tais achados podem ser explicados 
devido aos pacientes em pré-tratamento antineoplásico do 
artigo de Carvalho et al.14 estarem em uma intensa resposta 
inflamatória, dada à atividade da doença e estadiamento 
avançado da mesma, havendo, assim, maior concentração 
de citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda 
nos pacientes. Além disso, a condição cirúrgica em que 
os pacientes da amostra do estudo de Hanai et al.15 foram 
submetidos ocasiona um estado de estresse metabólico 

devido ao trauma cirúrgico, deixando-os em uma condição 
hipermetabólica20. Sendo assim, faz-se necessária a junção 
do manejo imunonutricional com as terapias antineoplásicas 
para melhores desfechos. Ademais, talvez a administração 
de dosagens maiores de EPA associada a maior tempo de 
intervenção atingissem com mais precisão os resultados 
esperados pelos autores, diminuindo, assim, a concen-
tração sérica de agentes pró-inflamatórios e/ou aumento/
manutenção do peso corporal.

Em relação à redução das concentrações séricas de 
citocinas pró-inflamatórias, somente um estudo relatou esse 
desfecho16. Os autores observaram que houve diminuição 
nas concentrações séricas de IL-1 β, IL-6, TNF-α e IFN-γ 
no grupo experimental em comparação ao controle. Essa 
redução pode indicar um efeito benéfico dos ácidos graxos 
poli-insaturados na redução de citocinas e mediadores 
inflamatórios pela inibição da transcrição de genes pró-
inflamatórios, como, por exemplo, o fator nuclear – Kappa 
B (NF- kB)21,22, como pode ser observado na Figura 3. Esse 
achado corrobora com o resultado de uma recente meta-
análise27 realizada a partir de nove ensaios clínicos rando-
mizados, que incluiu 698 pacientes com câncer gástrico 
submetidos à cirurgia antineoplásica ou à quimioterapia, 
que demonstrou diminuição dos níveis séricos de IL-6 e 
TNF-α nos pacientes incluídos em seus grupos experimen-
tais, evidenciando, assim, o potente papel anti-inflamatório 
exercido pelo w-3.

Quanto ao desfecho de aumento/manutenção de peso 
corporal, três ensaios demonstraram resultados positivos 
para o mesmo13,16,17. Os grupos experimentais que rece-
beram a suplementação apresentaram estabilização do 
peso corporal13,16,17, bem como regulação da massa magra 
e massa gorda corporal16. Estes resultados refletem a capa-
cidade que o w-3 tem de estimular mediadores lipídicos 
pró-resolução resolvinas, maresinas e protectinas (Figura 
3), os quais competem com vias pró-inflamatórias (vias 
de lipoxigenases e ciclooxigenases), melhorando a taxa 
de renovação muscular através da elevação da captação 
de aminoácidos pela região periférica dos tecidos e 
reduzindo a proteólise, gerando um equilíbrio positivo 
entre o anabolismo e o catabolismo muscular21,22, favo-
recendo, assim, o ganho/manutenção do peso corpóreo. 
Resultados semelhantes também foram observados ao 
avaliar pacientes com câncer de pâncreas e ductos biliares 
irressecáveis. Os resultados demonstraram melhora na 
composição corporal após 4 e 8 semanas de tratamento, 
com a administração de 2 a 4 frascos de um suplemento 
contendo 300 mg de w-3.  Porém, ressalta-se que a via 
de administração foi a enteral28. 

No que se refere ao desfecho secundário “melhora da 
qualidade de vida”, apenas dois estudos avaliaram este 
desfecho13,16, entretanto, apenas um deles demonstrou 
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resultados positivos16. Observou-se que houve significativa 
diferença entre o grupo controle e o experimental acerca dos 
escores de fadiga (DP= 0,012), onde o grupo experimental 
reduziu em 47% a presença de fadiga e melhorou em 25% 
a função emocional, além de manterem a função física 
durante o tratamento antineoplásico se comparado com o 
controle. Tais achados estão relacionados pelos parâmetros 
de perda de peso e composição corporal, os quais expres-
saram melhora com a suplementação de w-3, influenciando 
diretamente na qualidade de vida16.

Por fim, podem ser destacados como fatores limitantes 
desta revisão a utilização de diferentes dosagens de w-3, 
o modo em que foi administrado, amostras pequenas, 
perdas amostrais durante os estudos, mal tolerabilidade das 
fórmulas devido a sintomas gastrointestinais13 e ao sabor16, 
heterogeneidade quanto ao tipo de câncer e tratamento e o 
tempo curto de intervenção, o que impossibilitou a compa-
ração entre os estudos. Além disso, somente dois ensaios 
clínicos13,17 demonstraram baixo risco de viés para todos os 
parâmetros da Ferramenta de Colaboração Cochrane para 
avaliação do risco de viés de ensaio clínicos randomizados 
e os demais não apresentaram uma descrição adequada 
da metodologia14-16, o que dificultou a realização de uma 
avaliação minuciosa dos mesmos. Portanto, estas limitações 
são questões a serem levadas em consideração para a 
elaboração de futuros estudos.

CONCLUSÃO

A utilização de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 
(principalmente EPA) como terapia suplementar na SAC 
parece demonstrar bons resultados na diminuição sérica 
de marcadores pró-inflamatórios e manutenção do peso 
corporal, podendo, assim, contribuir na melhora clínica dos 
pacientes acometidos por essa síndrome, porém, é neces-
sária a realização de mais ensaios clínicos randomizados 
realizados em humanos, com amostras maiores, maior tempo 
de intervenção e com melhor descrição metodológica, para 
que seja estabelecido um consenso na dosagem e no modo 
de administração do imunonutriente.
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Introdução: Após um ano de pandemia por COVID-19, a terapia nutricional tem se mostrado 
parte fundamental do cuidado integral na atenção ao paciente crítico. Sendo assim, este parecer 
BRASPEN tem como objetivo revisar e atualizar o parecer anterior de enfrentamento da COVID-19 
e propor sugestões para orientar as Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional (EMTNs) no 
nosso País. Método: O texto reflete a atualização e compilação da literatura existente acerca da 
terapia nutricional no paciente com COVID-19. Resultados: O combate à pandemia do COVID-19 
se tornou, atualmente, o grande desafio mundial e a terapia nutricional é parte fundamental do 
cuidado integral na atenção ao paciente crítico. O documento aborda aspectos desde a avaliação 
do paciente, a escolha da melhor fórmula, discute o cálculo de necessidades, bem como o uso 
da terapia nutricional no paciente pronado, em ECMO e também naqueles que se encontram 
em reabilitação. Conclusão: Ressalta-se que os pacientes com COVID-19 acompanhados pela 
EMTN devem receber a terapia nutricional e atenção que necessitam, sugeridas nesse documento.

ABSTRACT
Introduction: After a year since the start of the COVID-19 pandemic, nutritional therapy has been 
shown to be a fundamental part of the integral care of critical patients. This BRASPEN technical 
report revises and updates the previous report on how to deal with COVID-19 and proposes 
suggestions to guide multidisciplinary nutritional therapy teams (MNTTs) in Brazil.  Methods: The 
text reflects a compilation of the current literature updates on nutritional therapy for COVID-19 
patients. Results: The combat against the COVID-19 pandemic currently has turned into a great 
challenge worldwide and nutritional therapy is an essential part of the critically ill patients’ inte-
gral care. The document tackles the patients’ evaluation, choosing the best formula, discusses 
the necessity calculation, the use of nutritional therapy for pronated patients in both ECMO and 
rehabilitation. Conclusion: It is emphasized that COVID-19 patients in EMTN treatment must 
receive nutritional therapy and the attention they need.
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INTRODUÇÃO 

O combate à pandemia da COVID-19 se tornou o grande 
desafio atual, e a terapia nutricional (TN) é parte fundamental 
do cuidado integral na atenção ao paciente crítico.

Após um ano de pandemia por COVID-19, a importância 
da TN no cuidado do paciente crítico foi amplamente discu-
tido. As situações mais específicas, como TN no paciente em 
posição prona ou no paciente em oxigenação por membrana 
extracorpórea (ECMO), tornaram-se mais prevalentes na 
atenção a esses pacientes. 

Sendo assim, este parecer BRASPEN tem como objetivo 
revisar e atualizar o parecer anterior de enfrentamento da 
COVID-19 e propor sugestões para orientar  as Equipes Multi-
disciplinares de Terapia Nutricional (EMTNs) no nosso País. 

MÉTODO

Trata-se de uma atualização do Parecer BRASPEN para 
o enfrentamento da COVID-19, publicado em março de 
2020, e compilação da literatura existente acerca da TN no 
paciente com COVID-191-11.

O R I E N TA Ç Õ E S  Q U A N T O  À  T E R A P I A 
NUTRICIONAL

Risco nutricional do paciente com COVID-19
Recomendamos a realização da triagem nutricional 

em até 48 horas após a admissão hospitalar, em todos os 
pacientes. A reavaliação deve acontecer periodicamente, 
conforme mudança no quadro clínico, preferencialmente 
a cada 3 a 4 dias. Destacamos que o acesso a pacientes 
com COVID-19 é restrito a profissionais com Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) adequado. A pandemia tem 
resultado em escassez de materiais e, no caso de indispo-
nibilidade de EPI para o profissional da EMTN e/ou nutri-
cionista, é recomendada a utilização de dados secundários 
de prontuário ou coleta de informações por intermédio de 
profissionais que estejam em contato direto com os pacientes, 
para a realização da triagem do risco nutricional.

Pacientes que permanecerem por mais de 48 horas na 
unidade de terapia intensiva (UTI) devem ser considerados 
em risco de desnutrição. Conforme a recomendação da 
ESPEN 2019, este paciente se beneficia de TN precoce e 
individualizada. 

A nutrição enteral precoce, em até 48 horas da admissão, 
traz benefícios para pacientes graves e deve ser considerada.

Via de alimentação
A alimentação por via oral é a preferencial em pacientes 

não graves com diagnóstico de COVID-19, incluindo a 

utilização de suplementos orais quando a ingestão energética 
estimada for abaixo das metas nutricionais, caso a ingestão 
mantenha-se abaixo de 60% das metas, mesmo com a 
suplementação oral, a terapia nutricional enteral (TNE) deve 
ser considerada.

Uma atenção especial deve ser dada a pacientes com 
cateter de alto fluxo ou ventilação não invasiva intermi-
tente, visto que muitos apresentam ingestão oral reduzida e 
necessidade de terapia nutricional artificial (TNO ou TNE). 
Deve-se considerar de rotina a introdução de suplementos 
orais hipercalóricos e hiperproteicos. 

Pacientes com grande perda funcional ou tempo prolon-
gado de intubação orotraqueal devem ser avaliados quanto 
à disfagia e à necessidade de TN artificial.

Em pacientes graves, a nutrição enteral (NE) é a via 
preferencial e sugerimos que seja iniciada precocemente. No 
caso de contraindicação da via oral e/ou enteral, a nutrição 
parenteral (NP) deve ser iniciada o mais precocemente 
possível. Sugerimos considerar o uso de NP suplementar 
após 5 a 7 dias, em pacientes que não conseguirem atingir 
aporte calórico proteico > 60% por via digestiva.

Aporte calórico  e proteico
Sugerimos iniciar com um aporte calórico mais baixo, 

tendo como meta entre 15 a 20 kcal/kg/dia, nos primeiros 
quatro dias ou enquanto durar a fase aguda inicial. Após 
este período, realizar calorimetria indireta, se disponível,  
ou progredir para 25 kcal/kg/ dia nos pacientes em recu-
peração. Na fase de reabilitação, considerar aumento 
progressivo da meta, baseado em calorimetria ou no estado 
nutricional do paciente, podendo chegar a 35 kcal/kg, 
conforme literatura prévia para pacientes em reabilitação 
pós-UTI.

Uma atenção especial deve ser dada a pacientes 
sedados com propofol, com alto aporte de glicose endove-
nosa e em hemofiltração com citrato, visto a possibilidade 
de hiperalimentação relacionada à oferta calórica não 
nutricional.

Sugerimos que estes doentes recebam entre 1,5 e 2,0 
g/kg/dia de proteína, mesmo em caso de disfunção renal 
aguda. Em pacientes em terapia de substituição renal 
contínua, considerar até 2,5 g/kg/dia.

Em pacientes obesos, sugerimos TN hipocalórica e 
progressão com cautela ao longo da primeira semana. 
Sugerimos meta de 11-14 kcal/kg de peso atual/dia em 
pacientes com IMC na faixa de 30 – 50 kg/m², e 22-25 kcal/
kg de peso ideal/dia, em pacientes com IMC> 50 kg/m². 
Deve-se dar atenção às calorias não nutricionais, conforme 
já mencionado anteriormente. Para meta proteica, sugerimos 
2,0-2,5 g/kg de peso ideal/dia.
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Escolha da fórmula
Sugerimos utilizar fórmulas enterais com alta densidade 

calórica, em pacientes com disfunção respiratória aguda e/
ou renal, objetivando restrição da administração de fluidos. 
Em pacientes obesos, fórmulas hipocalóricas e hiperproteicas 
podem ser utilizadas.

Sugerimos não utilizar fórmulas com alto teor lipídico/ 
baixo teor de carboidrato para manipular coeficiente respi-
ratório e reduzir produção de CO2, em pacientes críticos 
com disfunção pulmonar.

O uso de uma fórmula enteral com ômega 3, óleos de 
borragem e antioxidantes em pacientes com síndrome do 
desconforto respiratório agudo (SDRA) não parece trazer 
benefícios clínicos.

Monitoramento da síndrome de realimentação
Sugerimos avaliar os níveis séricos de potássio, magnésio 

e fósforo, nas primeiras 72 horas de início da TN ou durante 
a primeira semana, em casos de progressão mais lenta, com 
reposição sempre que necessário e avaliação da progressão 
ou não da oferta nutricional. A hipofosfatemia pode estar 
sinalizando síndrome de realimentação e a deficiência de 
fósforo pode contribuir para retardo no desmame ventilatório 
de pacientes críticos.

Avaliar a suplementação de tiamina (vitamina B1) em 
pacientes que evoluírem com baixa destes eletrólitos e risco 
de síndrome de realimentação.

TN e Hipoxemia
Sugerimos que a NE seja mantida em caso de hiper-

capnia compensada ou permissiva. Suspender a dieta 
em caso de descompensada hipoxemia, hipercapnia ou 
acidose grave.

TN e Prona
Com a prevalente recomendação da posição prona 

em pacientes com COVID-19, sugerimos alguns cuidados 
adicionais com a TN:

•	 Avaliar	o	posicionamento	da	sonda	nasoenteral	de	forma	
sistemática. Porém, a TNE pode ser realizada, com os 
devidos cuidados, mesmo em posição gástrica;

•	 Não	suspender	a	TN	durante	a	posição	prona;

•	 Pacientes	em	prona	podem	receber	nutrição	plena,	desde	
que haja condições clínicas e tolerância gastrintestinal;

•	 Os	tempos	de	pausa	da	dieta,	antes	e	logo	após	a	movi-
mentação do paciente, devem ser realizados conforme 
protocolo institucional;

•	 Manter	 cabeceira	 elevada	 em	25-30º	 (Trendelemburg	
Reverso);

•	 Sugerimos	prescrever	procinético	 fixo	 (metoclopramida	
ou eritromicina);

•	 Ofertar	NE	de	maneira	contínua,	em	bomba	de	infusão;

•	 Não	 suspender	 nutrição	 parenteral	 para	 execução	 da	
manobra.

TN e ECMO
Pacientes devem seguir as mesmas recomendações de 

precocidade que outros doentes críticos, todavia, merecem 
especial atenção em relação à tolerância, visto apresentarem 
maior risco de gastroparesia e isquemia intestinal.

As metas nutricionais devem ser as mesmas de pacientes 
críticos sem ECMO.

Pacientes em TNP podem receber emulsão lipídica de 
rotina, uma vez que não existe risco comprovado de infil-
tração lipídica nas membranas mais modernas.

Alterações na rotina da EMTNS
Sugerimos que, sempre que possível, seja mantido o 

atendimento presencial. Para a segurança dos profissio-
nais da EMTN responsáveis pelo atendimento beira-leito 
de pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado, 
recomendamos adotar todas as boas práticas indicadas no 
serviço, seguindo os protocolos de controle de prevenção 
de contágio e transmissão da doença, com a utilização 
de EPI completo. Se não houver disponibilidade de EPI 
completo, recomendamos que seja evitado  o contato físico 
do profissional com pacientes com suspeita ou confirmação 
de COVID-19.

Apesar das dificuldades que seguimos enfrentando na 
pandemia, é importante ressaltar que, os pacientes acom-
panhados pela EMTN devem receber a TN e atenção que 
necessitam, sem nenhuma repercussão negativa em seu 
tratamento.

TN na Reabilitação
A TN hiperproteica e o exercício devem fazer parte 

da reabilitação dos pacientes com perda funcional pós 
COVID-19.

Sugere-se implementar um protocolo multiprofissional 
com suplementação nutricional, exercícios resistidos e 
avaliação sistemática da massa e função muscular. O 
programa de reabilitação deve ser continuado pós-alta 
hospitalar.
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incluindo gráficos e figuras, é próprio ou devidamente autorizado conforme documentação 
anexa,	sendo	que	os	autores	se	responsabilizam	pela	veracidade	das	informações.	Caso	um	
ou mais autores possua conflito de interesse, seu nome, da empresa e a natureza do vínculo 
ou benefício deverão ser informados. Na hipótese contrária, deverá ser esclarecido que 
nenhum dos autores possui conflito de interesse. É proibida a inserção de qualquer texto, 
figura ou esquema obtidos da internet, salvo aqueles acompanhados de permissão escrita, 
ou mediante comprovação de que se trata de portal de livre acesso. Fica ressalvada a citação 
de	artigos	ou	portais	eletrônicos	científicos,	devidamente	referenciados	na	seção	Referências.

Todos os manuscritos publicados tornam-se propriedade permanente do BRASPEN 
JOURNAL e não podem ser publicados sem o consentimento por escrito de seu editor.

Os trabalhos submetidos ao BRASPEN JOURNAL não devem estar sendo simultanea-
mente submetidos a outro periódico e nem devem ter sido publicados anteriormente, com 
conteúdo	semelhante	ao	apresentado	ao	BRASPEN	JOURNAL.	Caso	os	autores	desejem	
inserir tabela, gráfico ou outro material publicado anteriormente, deverá ser anexada 
autorização assinada por representante legal da editora da Revista ou Livro em questão, 
permitindo a utilização pelo BRASPEN JOURNAL. Em se tratando de protocolo ou rotina 
de	Hospital	 ou	 Instituição	 Acadêmica,	 documento	 equivalente	 autorizando	 a	 transcrição	
deverá ser providenciado.

Os autores são responsáveis pelo conteúdo e informações contidas em seus manuscritos.O 
BRASPEN	JOURNAL	rejeita	com	veemência	o	plágio	e	o	autoplágio.

Pesquisa com Seres Humanos e Animais 
Os estudos envolvendo humanos e animais devem informar, no item Método, o nome 

da	Comissão	Ética	 Institucional	que	aprovou	o	protocolo	(enviar	declaração	assinada	que	
aprova	a	pesquisa),	consoante	à	Declaração	de	Helsinki	[World	Medical	Association	(http://
www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/)]	e	da	Resolução	a	Resolução	466/2012	do	
Conselho	Nacional	de	Saúde	(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf),	
lembrando-se	da	necessidade	de	TCLE	(termo	de	consentimento	livre	e	esclarecido	para	
todos os participantes da pesquisa em duas vias assinadas e ficando uma com o  participante e 
outra com o pesquisador. As pesquisas com prontuários ou banco de dados necessitam de au-
torização,	por	escrito,	do	responsável	legal	pelos	documentos	ou	diretor	clínico	da	Instituição.	
Na	experimentação	com	animais,	os	autores	devem	seguir	o	CIOMS	(Council for Inter-

national Organization of Medical Sciences) Ethical Code for Animal Experimentation (WHO 
Chronicle	1985;	39(2):51-6)	e	os	preceitos	do	Colégio	Brasileiro	de	Experimentação	Animal	
-	COBEA	(www.cobea.org.br).	O	Corpo	Editorial	da	Revista	poderá	recusar	artigos	que	não	
cumpram	rigorosamente	os	preceitos	éticos	da	pesquisa,	seja	em	humanos	seja	em	animais.	
Os	autores	devem	identificar	precisamente	todas	as	drogas	e	substâncias	químicas	usadas,	
incluindo os nomes do princípio ativo, dosagens e formas de administração. Devem, também, 
evitar nomes comerciais ou de empresas.

Fotos de pacientes só poderão ser incluídas mediante nome, documento e assinatura 
do	envolvido	autorizando	publicação,	mesmo	que	os	olhos	estejam	vendados	ou	o	rosto	
desfocado. 

Política para Registro de Ensaios Clínicos 
A	Revista	Brasileira	de	Nutrição	Clínica,	em	apoio	às	políticas	para	registro	de	ensaios	

clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 
Journal Editors	 (ICMJE),	 reconhecendo	 a	 importância	 dessas	 iniciativas	 para	 o	 registro	 e	
divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto, somente 
aceitará para publicação artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 
identificação	em	um	dos	Registros	de	Ensaios	Clínicos	validados	pelos	critérios	estabelecidos	
pela	OMS	e	ICMJE,	disponível	no	endereço:	http://clinicaltrials.gov	ou	no	site	do	PubMed	ou	
registro na Plataforma Brasil (www.saude.gov.br/plataformabrasil). O número de identificação 
deve ser registrado ao final do resumo.
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