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EEditorial

2021: A meta é melhorar ainda mais o  
BRASPEN Journal

2021: The goal is to further improve the BRASPEN Journal

Após um difícil 2020, cheio de dificuldades, pandemia, encontros virtuais e mortalidade 

crescente no mundo e no nosso País, chegamos a 2021 com muitas esperanças. É claro que no 

rol desse otimismo estão as vacinas que devem chegar em janeiro e esperamos mudar o rumo 

das estatísticas de morbi-mortalidade por COVID-19 no Brasil e no mundo. 

Enquanto não chegam as vacinas, a BRASPEN vem fazendo bem sua parte, divulgando, 

ensinando e publicando dados sobre essa nova doença no tocante à terapia nutricional apropriada 

para os pacientes. Em 2020, o BRASPEN Journal publicou seis artigos no tema COVID-19, 

incluindo o Parecer BRASPEN/AMIB para o enfrentamento da COVID-19 em pacientes hospi-

talizados, um dos primeiros no País e o primeiro em terapia nutricional para pacientes com a 

nova doença. Em 2020, é importante reafirmar a importante conquista do nosso Journal com 

a inclusão do DOI para os artigos publicados, facilitando sua indexação e melhorando buscas 

na internet e bancos internacionais de dados de artigos.

Na presente edição, a revista conta com 15 novos artigos de diversos autores, aos quais 

agradeço pelo envio de seus manuscritos para o BRASPEN Journal. Em destaque, o Consenso 

sobre terminologia padronizada para terapia nutricional na doença renal crônica, por Martins e 

colaboradores, que representa uma publicação conjunta da BRASPEN com a ASBRAN (Asso-

ciação Brasileira de Nutrição) e com a SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia). Estamos 

orgulhosos dessa publicação pelo auxílio que dará nesse tema.

Finalmente, quero salientar que continuamos a nossa busca pela indexação da nossa revista 

na SciELO, com metas para cumpri-la ainda em 2021. 

Saudações a todos !

José Eduardo de Aguilar-Nascimento
Editor
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kidney disease

AArtigo Especial

Unitermos: 
Ciências da Nutrição. Desnutrição. Insuficiência Renal 
Crônica. Terminologia. Apoio Nutricional.

Keywords: 
Nutritional Sciences. Malnutrition. Renal Insufficiency, 
Chronic. Terminology. Nutritional Support.

Endereço para correspondência: 
Leticia Fuganti Campos 
Rua Abílio Soares, 233 – cj 144 – Paraíso – São Paulo, 
SP, Brasil – CEP 04005-000
E-mail: le_campos@hortmail.com 

Submissão
22 de setembro de 2020

Aceito para publicação 
26 de novembro de 2020

RESUMO
Este consenso representa a primeira colaboração entre três organizações profissionais com foco 
em nutrição: Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN), Sociedade Brasileira de Nefrologia 
(SBN) e Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (Braspen/SBNPE), com o objetivo 
de identificar a terminologia e instrumentos padronizados internacionalmente para o processo 
de cuidado em nutrição. O foco é facilitar a condução de treinamentos de nutricionistas que 
trabalham com pacientes adultos com doenças renais crônicas (DRC). Foram levantadas 11 ques-
tões relacionadas à triagem, ao processo de cuidado e à gestão de resultados em nutrição. As 
recomendações foram baseadas em diretrizes internacionais e em bancos de dados eletrônicos, 
como PubMed, EMBASE™, CINHAL, Web of Science e Cochrane. A partir do envio de listas de 
termos padronizados internacionalmente, 20 nutricionistas especialistas selecionaram aqueles 
que consideraram muito claros e relevantes para a prática clínica com pacientes ambulatoriais 
com DRC. Foi calculado o índice de validade de conteúdo (IVC), com 80% de concordância nas 
respostas. O Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) foi 
usado para atribuir força de evidência às recomendações. Foram selecionados 107 termos de 
Avaliação e Reavaliação, 28 de Diagnóstico, 9 de Intervenção e 94 de Monitoramento e Aferição 
em Nutrição. A lista de termos selecionados e identificação de instrumentos auxiliará no planeja-
mento de treinamentos e na implementação de terminologia padronizada em nutrição no Brasil, 
para nutricionistas que trabalham com pacientes renais crônicos.    

ABSTRACT
This consensus represents the first collaboration between three professional organizations focused 
on nutrition: Brazilian Association of Nutrition (ASBRAN), Brazilian Society of Nephrology (SBN) 
and Brazilian Society of Parenteral and Enteral Nutrition (Braspen/SBNPE), with the objective of 
identifying internationally standardized terminology and instruments for the nutrition care process. 
The focus is to facilitate the training of nutritionists who work with adult patients with chronic kidney 
diseases (CKD). Eleven issues related to nutrition screening, care and management of outcomes 
were raised. Recommendations were based on international guidelines and electronic databases 
such as PubMed, EMBASE™, CINHAL, Web of Science and Cochrane. From the sending of lists 
of internationally standardized terms, 20 nutrition specialists selected those they considered very 
clear and relevant for clinical practice with CKD outpatients. The content validity index (CVI) was 
calculated, with 80% agreement in the responses. The Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE) was used to assign evidence strength to the recommen-
dations. A total of 107 terms were selected for Nutrition Assessment and Reassessment, 28 for 
Nutrition Diagnosis, 9 for Nutrition Intervention, and 94 for Nutrition Monitoring and Evaluation 
in Nutrition. The list of selected terms and identification of instruments will assist in training plan-
ning and implementation of standardized nutrition terminology in Brazil for nutritionists working 
with CKD patients.

1. Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN).
2. Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) – Comitê de Nutrição. 
3. Consórcio de Pesquisa e Implementação da TPCN no Brasil.
4. Grupo de Trabalho Internacional da NCPT/Subcomitê Internacional da Academy of Nutrition and Dietetics (Academy) para a TPCN.
5. Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (Braspen/SBNPE).
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INTRODUÇÃO 
O estado nutricional tem papel fundamental na saúde e 

nos desfechos clínicos de pacientes com doença renal crônica 
(DRC). É amplamente conhecido que a desnutrição tem alta 
prevalência e está intimamente associada a resultados clínicos 
adversos e aumento da taxa de hospitalização, complicações 
e mortalidade nessa população1,2. A patogênese da desnu-
trição na DRC é multifatorial e complexa, e as principais 
causas são a redução da ingestão alimentar e do anabolismo 
de nutrientes, e a presença de hipercatabolismo1-3. 

Para documentar claramente o impacto do cuidado em 
nutrição, é imprescindível o uso de terminologia e de instru-
mentos padronizados, capazes de capturar as especificidades 
dos cuidados e serem codificados. Com isso, há facilitação de 
análise em pesquisas e bancos de dados informatizados, e a 
comunicação em prontuários eletrônicos. Exemplos de busca 
de padronização em nefrologia são os consensos e diretrizes 
KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) e 
KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative). Há, 
inclusive, publicação recente sobre a nomenclatura recomen-
dada para as enfermidades renais com objetivo de melhorar 
a comunicação entre os profissionais e a população4.  

O uso de termos pré-determinados e de dados exatos 
possibilita a compreensão sobre a ligação entre os problemas, 
as intervenções específicas e os desfechos significativos alcan-
çados na nutrição e na saúde. Portanto, somente a partir do 
uso de terminologia e instrumentos padronizados torna-se 
possível capturar ações de forma consistente e apresentar 
desfechos positivos sobre as intervenções mais importantes 
da nutrição e da saúde dos pacientes. 

A Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 
baseada na Organização Mundial da Saúde, é o sistema oficial 
de designação de códigos para o diagnóstico e procedimentos 
médicos. Embora existam conceitos de nutrição incluídos nessa 
terminologia, eles são insuficientes para identificar problemas 
nutricionais e intervenções específicas, fornecidas pelo nutri-
cionista. Por exemplo, a área da enfermagem é vastamente 
diferente daquela do médico, e ambas são diferentes das 
necessidades de outros profissionais da saúde. 

Há terminologias internacionais designadas para pron-
tuários eletrônicos em saúde e que oferecem potencial para 
inclusão de termos de nutrição. Um exemplo é a SNOMED-
CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) 
(http://www.snomed.org/), mantida desde 2007 pela Orga-
nização Internacional para o Desenvolvimento de Normas 
de Terminologia em Saúde (International Health Terminology 
Standards Development Organization – IHTSDO). Inicial-
mente foi desenvolvida para doenças, mas evoluiu consi-
deravelmente e, recentemente, incluiu termos de outras 
áreas de conhecimento, como enfermagem e nutrição. A 
SNOMED-CT é considerada a terminologia em saúde mais 
completa e precisa do mundo. O Brasil se tornou membro 
da SNOMED Internacional em 2018. Portanto, é de interesse 

nacional a padronização de terminologias clínicas, incluindo 
as relacionadas à nutrição. 

Em nefrologia, é frequente a transferência de pacientes de 
nível ambulatorial para unidades hospitalares, e vice-versa. 
Portanto, a padronização de termos e de instrumentos de 
nutrição, principalmente para uso em prontuários e registros 
eletrônicos de saúde, otimiza o compartilhamento de dados 
e a comunicação entre instituições, melhora a qualidade dos 
dados e os desfechos de intervenções, aumenta a segurança 
do paciente com a melhor continuidade dos cuidados, reduz 
a duplicação de serviços e, por fim, economiza tempo de 
trabalho profissional e recursos financeiros. Entretanto, além 
de ainda não haver terminologia padronizada em nutrição 
no Brasil, os prontuários eletrônicos não estão desenvolvidos 
para a entrada estruturada (sem texto livre) de dados. Ambos 
os processos são importantes e desafiadores, e necessitam 
de planejamento e soluções.

O objetivo deste consenso foi identificar termos selecio-
nados em nutrição, a partir da terminologia internacional, 
que possam facilitar o treinamento de nutricionistas espe-
cializados em nutrição renal no Brasil. Também foi objetivo 
identificar instrumentos de triagem e de diagnóstico de desnu-
trição validados, que possam ser padronizados na prática 
profissional desses nutricionistas. Portanto, a população-alvo 
desse consenso são os nutricionistas que trabalham com 
pacientes com DRC adultos (>18 anos), ambulatoriais em 
estágio não-dialítico, hemodiálise (HD), diálise peritoneal 
(DP) ou transplante renal. 

QUESTÕES

Onze questões foram identificadas, sob três tópicos, 
descritas abaixo. Foi utilizada a edição 2019 da Termino-
logia do Processo de Cuidado em Nutrição (TPCN) tradu-
zida para o Português, com validação da tradução por dois 
revisores, nutricionistas, com português como língua nativa, 
de acordo com os critérios da Academy of Nutrition and 
Dietetics (Academy).

Tópico: Sistema de Triagem e Referência para 
Pacientes com DRC

1. Qual instrumento de triagem de desnutrição é 
recomendado?

Tópico: Processo de Cuidado em Nutrição para 
Pacientes com DRC

2. A padronização do Processo de Cuidado em Nutrição 
(PCN) e a Terminologia do Processo de Cuidado em 
Nutrição (TPCN) é recomendada?

3. Quais termos padronizados de Avaliação e Reavaliação 
em Nutrição são considerados muito relevantes por 
nutricionistas especialistas?
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4. Quais termos padronizados de Diagnóstico em Nutrição 
são considerados muito relevantes por nutricionistas 
especialistas?

5. A definição da desnutrição baseada na etiologia é 
recomendada?

6. Qual instrumento de diagnóstico de desnutrição é 
recomendado?

7. Quais termos padronizados de Intervenção em Nutrição 
são considerados muito relevantes por nutricionistas 
especialistas?

8. Quais padrões de referência para ingestão diária de 
nutrientes e de alimentos são recomendados?

9. Quais termos padronizados de Monitoramento e Aferição 
em Nutrição são considerados muito relevantes por nutri-
cionistas especialistas?

Tópico: Sistema de Gestão de Resultados para 
Pacientes com DRC

10. Qual formato para documentação de dados do PCN é 
recomendado?

11. Quais indicadores de gestão de resultados em nutrição 
são recomendados?

Especificamente para responder às questões sobre seleção 
de termos, foram escolhidos nutricionistas experientes (pelo 
menos dois anos de prática) em atendimento ambulatorial 
de pacientes com DRC. Os nutricionistas especialistas rece-
beram, via e-mail, listas dos termos da TPCN. Foi solicitado 
que, individualmente, cada nutricionista selecionasse os 
termos considerados muito relevantes e muito claros para 
a prática clínica com pacientes com DRC ambulatoriais. As 
respostas foram computadas em planilha contendo todos os 
códigos da TPCN. 

Para determinação e quantificação da validade do 
conteúdo, foi calculado o índice de validade de conteúdo 
(IVC)5,6. Neste, a escala varia de 1 a 4, sendo: 1 = Não 
relevante/Não claro; 2 = Um pouco relevante/Um pouco 
claro; 3 = Bastante relevante/Bastante claro; e 4 = Muito 
relevante/Muito claro. Devido ao grande número de termos 
padronizados, foi solicitado que os nutricionistas especia-
listas escolhessem somente os termos referentes ao número 
de respostas “4”: IVC = número de respostas “4”/ número 
total de respostas.

Pelo fato de ter havido participação de mais de seis espe-
cialistas nas respostas, foi estipulada a taxa de concordância 
de 80% como representativa do grupo7,8.

Níveis de Evidência
As recomendações deste documento foram adaptadas 

de consensos e diretrizes internacionais, sendo referidas 
quando utilizadas. Quando questões não foram respondidas 

por diretrizes ou consensos internacionais, foi realizada 
pesquisa bibliográfica (até 31 de agosto de 2020) por meio 
de banco de dados eletrônicos, como PubMed, EMBASE™, 
CINHAL, Web of Science e Cochrane, para identificar artigos 
relevantes. As evidências nas diretrizes, consensos e literatura 
foram discutidas e tabuladas em tabela de evidências, e as 
recomendações foram elaboradas. Um consenso entre o 
grupo de trabalho foi utilizado para as áreas de evidências 
inconclusivas ou insuficientes.

O Sistema Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE)9 foi usado para atri-
buir força de evidência (Quadro 1). O sistema GRADE é 
amplamente utilizado e é considerado metodologicamente 
rigoroso e fácil de usar. 

Quadro 1 – Sistema Grading of Recommendations, Assessment, 
 Development and Evaluation (GRADE)9. 

Nível de 
evidência

Definição da 
evidência

Observações Fonte de 
informação

A-
Alto

Há forte con-
fiança de que o 
verdadeiro efeito 
esteja próximo 
daquele estima-
do

É improvável 
que trabalhos 
a d i c i o n a i s 
 modificarão a 
confiança na 
estimativa do 
efeito

Ensaios c l ín icos 
bem del ineados, 
com amostra repre-
sentativa. 
Em alguns casos, 
estudos observa-
cionais bem delinea-
dos, com achados 
consistentes*

B-
Moderado

Há conf iança 
moderada  no 
efeito estimado

Trabalhos fu-
turos poderão 
m o d i f i c a r  a 
confiança na 
estimativa de 
efeito, poden-
do, inclusive, 
m o d i f i c a r  a 
 estimativa

E n s a i o s  c l í n i -
cos com leves** 
 limitações. 
Estudos observacio-
nais bem delinea-
dos, com achados 
consistentes*

C-
Baixo

A confiança no 
efeito é limitada

Trabalhos fu-
turos  prova-
velmente terão 
u m  i m p a c t o 
importante na 
confiança da 
estimativa de 
efeito

Ensaios c l ín icos 
c o m  l i m i t a ç õ e s 
 moderadas**. 
Estudos observa-
cionais comparati-
vos: coorte e caso 
controle 

D-
Muito 
baixo

A confiança na 
est imat iva de 
e fe i to  é  mui-
to limitada. Há 
importante grau 
de incerteza nos 
achados

Qualquer esti-
mativa de efeito 
é limitada

Ensaios c l ín icos 
com limitações gra-
ves**. 
Estudos observacio-
nais comparativos, 
com presença de 
limitações**.
Estudos observa-
cionais não compa-
rados***. 
Opinião de espe-
cialistas 

https://www.gradeworkinggroup.org/
*Estudos de coorte sem limitações metodológicas, com achados consistentes, apresentando 
tamanho de efeito grande e/ou gradiente dose-resposta.
**Limitações: vieses no delineamento do estudo, inconsistência nos resultados, desfechos subs-
titutos ou validade externa comprometida.
***Séries e relatos de casos.



Martins C et al.

BRASPEN J 2020; 35 (4): 311-28

314

A força da recomendação (Quadro 2) foi baseada em 
discussão de consenso, que incluiu a expressão e deliberação 
de opiniões de especialistas, relação risco-benefício da 
recomendação, custos e revisão de evidências de suporte, 
seguidas pelo uso do método Delphi e votos, até que a 
concordância fosse alcançada.

RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMA DE 
TRIAGEM E REFERÊNCIA 

Recomendação 1 

O Instrumento de Triagem de Desnutrição, conhecido 
como MST (Malnutrition Screening Tool), é recomendado 
para a triagem de risco de desnutrição para pacientes 
com DRC. A triagem deve ser aplicada, pelo menos, 
mensalmente. 

Nível de evidência A, Força 1

Comentário
O Sistema de Triagem e Referência é uma estrutura de 

suporte ao PCN. A triagem identifica pacientes em risco de 
desnutrição e pode ser realizada em qualquer ambiente de 
prática clínica. Além do nutricionista, pode ser executada 
por indivíduo treinado (médico, enfermeiro, técnico de 
nutrição, estagiários, familiares, próprio paciente, entre 
outros)10,11. Pode ser útil para pacientes que se beneficiariam 
da avaliação, diagnóstico e intervenção do nutricionista. 
Além da triagem, o paciente pode ser referenciado para 
entrada no PCN.

Há inúmeros instrumentos de triagem de risco nutri-
cional desenvolvidos e/ou validados para pacientes com 
DRC. Exemplos são o Índice Geriátrico de Risco Nutricional 
(Geriatric Nutritional Risk Index - GNRI), validado para 
pacientes em HD12 e em DP13, o NRS-2002 (Triagem de 
Risco Nutricional-2002 - Nutritional Risk Screening), validado 
para pacientes em HD14 e o R-NST (Instrumento de Triagem 
Nutricional Renal - Renal Nutrition Screening Tool), validado 
para pacientes renais hospitalizados15.  

De maneira ideal, um instrumento deve ser independente 
da doença, idade ou local de aplicação para reconhecer o 

Quadro 2 – Força da recomendação.

Força da recomendação

1. Forte Recomendamos/não recomendamos

2. Fraco Sugerimos/não sugerimos

risco de desnutrição. Ou seja, não deve ser específico para 
uma população clínica, mas validado para uso universal. Por 
isso, este consenso apoia a revisão sistemática de Skipper et 
al.16 e a posição mais recente da Academy10, que indicam o 
MST (Malnutrition Screening Tool - Instrumento de Triagem 
de Desnutrição) (Quadro 3) como aquele com os melhores 
graus de validade, concordância e confiabilidade, indepen-
dentemente de idade, história clínica ou local de atendimento 
do paciente. O MST foi validado, com boa generalização, 
para pacientes em cuidados agudos, em longo prazo, em 
reabilitação, ambulatorial e em oncologia em, pelo menos, 
nove países diferentes17-35.

Quadro 3 – Instrumento de Triagem de Desnutrição (Malnutrition Screening 
Tool - MST) .

Questões Pontuação

1) Você teve perda recente e não 
    intencional de peso?
    • Não
    • Não sabe

0
2

2) Se sim, de quanto (em kg) foi a sua 
    perda de peso?
    • 1-5
    • 6-10
    • 11-15
    • >15
    • Não sabe

1
2
3
4
2

3) Você tem se alimentado mal devido à 
    redução do apetite?
    • Não
    • Sim

0
1

Interpretação: ≥2 = risco de desnutrição Somatória: ______

Adaptado de Ferguson et al.38.

O KDOQI não sugere instrumento específico para triagem 
de risco de desnutrição, mas recomenda que seja realizada, 
pelo menos, bianualmente para pacientes com DRC 3-5, 
inclusive em diálise e pós transplante36. 

A simplicidade do MST permite que o instrumento seja 
aplicado pelo próprio paciente, familiares e cuidadores, além 
de profissionais da saúde. Estudo demonstrou que o MST foi 
confiável e válido para identificar, com acurácia, o risco de 
desnutrição quando conduzido por pacientes ambulatoriais 
com câncer, comparado ao instrumento sendo aplicado por 
nutricionistas37. 

Portanto, pelo fato de a desnutrição ser um grande risco 
para pacientes com DRC e estar altamente relacionada com 
morbidade e mortalidade, este consenso recomenda que 
a triagem seja feita, pelo menos, mensalmente, visto que 
pode ser aplicada pelo próprio paciente ou cuidadores. Este 
consenso também sugere campanhas voltadas para pacientes 
e profissionais para a aplicação frequente do MST.
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Figura 1 - Categorias padronizadas para as quatro etapas do Processo de Cuidado em Nutrição, versão 201940, com número de termos em cada.

RECOMENDAÇÕES PARA O PROCESSO DE 
CUIDADO EM NUTRIÇÃO

Recomendação 2

A padronização do Processo de Cuidado em Nutrição 
(PCN) e a Terminologia do Processo de Cuidado em 
Nutrição (TPCN) são recomendados para pacientes com 
DRC.

Nível de evidência B, Força 1

Comentários
O Processo de Cuidado em Nutrição (PCN), adotado 

pela Academy39, é uma abordagem sistemática, completa 
e profunda para coletar, verificar, classificar, interpretar e 
documentar dados. É composto de quatro passos, cada 
um organizado por categorias, e em classes e subclasses40. 
Os passos são: Avaliação e Reavaliação, Diagnóstico, 
Intervenção, e Monitoramento e Aferição em Nutrição. O 
nutricionista deve, obrigatoriamente, aplicar os quatro passos 
do PCN. Cada passo deve ser concluído antes de avançar 
para o próximo. 

A Terminologia do Processo de Cuidado em Nutrição 
(TPCN) é a linguagem profissional que padroniza e codifica 
termos específicos40. É um vocabulário controlado, que 
complementa o PCN. A TPCN é um sistema organizado em 
estrutura hierárquica, capaz de fornecer descrição acurada e 
específica de serviços realizados pelo nutricionista (Figura 1). 
A TPCN tem o objetivo de melhorar a qualidade do cuidado 
e os desfechos relacionados40. 

A aplicação da TPCN tem sido relatada em práticas 
e ambientes educacionais41-47, em diversas partes do 
mundo48,49. A implementação está associada a inúmeras 
vantagens. Com ela, cria-se uma estrutura comum para os 
cuidados de rotina e a pesquisa em nutrição. Além disso, 
a terminologia padronizada pode promover o pensamento 
crítico e a documentação mais focada e produtiva, que pode 
melhorar a comunicação entre profissionais. 

A Academy, juntamente com organizações profissionais 
internacionais, tem dedicado grandes esforços para tornar 
a TPCN a linguagem global. Os termos são atualizados 
uma vez ao ano e disponibilizados via plataforma web. 
Também, a TPCN vem sendo ajustada para compactuar com 
sistemas internacionais de saúde e com diretrizes baseadas 
em evidências46,50-52. Desde 2011, os termos de todos os 
passos do PCN estão sendo incluídos em grandes padrões 
internacionais interdisciplinares, como a SNOMED-CT53. 
Estes são terminologias clínicas padronizadas, requeridas 
em prontuários eletrônicos de diversos países. Embora já 
traduzidos para diversas línguas e dialetos, estudo demonstra 
que o PCN e a TPCN ainda não foram totalmente adotados 
na prática clínica de nutricionistas que trabalham com DRC 
devido, principalmente, à falta de informação54. 

A ASBRAN, em 2014, deu o primeiro passo rumo à 
padronização internacional, e publicou o Manual Orienta-
tivo: Sistematização do Cuidado em Nutrição (SICNUT)55. No 
Manual, foram recomendados os diagnósticos em nutrição, 
propostos pela Academy. Desde 2015, a ASBRAN mantém 
parceria com a Academy, com representante no Subcomitê 
Internacional para a TPCN. De 2016 a 2018, o manual 
completo da PCN e TPCN foi traduzido e validado para o 
português, dentro dos critérios da Academy. Em 2020, foi 
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criado o Consórcio de Pesquisa e Implementação da TPCN 
no Brasil, que elegeu a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) como o primeiro Centro de Referência para pesquisa 
e treinamento da NCPT no País. O desenvolvimento de 
consensos em áreas de especialidade da nutrição faz parte 
de um braço do planejamento estratégico do Consórcio. 

A partir da padronização da TPCN no Brasil, há possi-
bilidade de implantação do Nutrition and Dietetics Health 
Informatics Infrastructure (ANDHII®), também desenvolvido 
pela Academy, que é uma plataforma de agregação de dados 
via web53. O ANDHII® é baseado na NCPT, tem formato fácil 
de ser integrado a outros sistemas informatizados de saúde 
e tem custo relativamente baixo. Além dos EUA, é usado na 
área da educação, pesquisa e prática clínica e de saúde 
pública de diversos países53. A utilização de um sistema 
informatizado único pode significar, sem dúvida, economia 
expressiva de tempo e de recursos para clínicas de diálise, 
hospitais, ambulatórios, consultórios e demais serviços de 
saúde. Além disso, pode constituir grande avanço para a 
pesquisa local e mundial na área da nutrição e saúde. 

Recomendação 3

Do total de 1.041 termos de Avaliação e Reavaliação 
em Nutrição padronizados internacionalmente, 107 são 
recomendados para treinamento inicial de nutricionistas 
que trabalham com pacientes com DRC no Brasil.

Nível de evidência C, Força 1

Comentários
A Avaliação e Reavaliação é uma abordagem sistemá-

tica para coletar, classificar e sintetizar dados nutricionais. 
O objetivo é descrever o estado nutricional e os problemas 
relacionados à nutrição e suas etiologias40. Os dados são 
comparados a critérios ou normas, a padrões de referência 
relevantes (nacionais, internacionais ou regulatórios) ou a 
metas estabelecidas pelo profissional e paciente. Também 
podem ser usados na gestão da qualidade do cuidado em 
nutrição.

A etiologia direciona a intervenção, que deve resolver 
ou minimizar o diagnóstico em nutrição. A busca pela 
etiologia é parte importante da Avaliação e Reavaliação 
em Nutrição, pois ela é particularmente útil em ligar o 
diagnóstico em nutrição à intervenção53. A TPCN padro-
niza e codifica etiologias, permitindo identificar os tipos 
de intervenções que, efetivamente, resolvem problemas 
específicos. Um mesmo diagnóstico em nutrição pode ter 
diferentes etiologias. 

A TPCN engloba grande número de termos que apoiam 
as habilidades e funções de nutricionistas em todas as 
áreas de atuação, como neonatologia, saúde pública, 
esportes, além de nutrição clínica. Pelo fato de ainda 
não ser comumente utilizada, inclusive em nefrologia, 
o estreitamento de termos pode facilitar o treinamento 
profissional e a implementação da TPCN. A Tabela 1 
apresenta a seleção de termos de Avaliação e Reavaliação 
considerados essenciais por nutricionistas especialistas em 
pacientes com DRC. 

Tabela 1 – Termos de Avaliação e Reavaliação em Nutrição considerados essenciais por nutricionistas especialistas em doença renal.

Categorias/Termos Código Tratamento Código

DOMÍNIO: HISTÓRIA RELACIONADA À 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FH)

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (AD)

Ingestão total de energia FH-1.1.1.1 Estatura medida AD-1.1.1.1
Líquidos orais FH-1.2.1.1 Altura do joelho AD-1.1.1.10
Quantidade de alimento FH-1.2.2.1 Peso medido AD-1.1.2.1
Tipos de alimentos/refeições FH-1.2.2.2 Peso usual (PU) relatado AD-1.1.2.5
Fórmula/solução de nutrição enteral FH-1.3.1.1 Peso seco estimado AD-1.1.2.10
Ingestão total de gordura FH-1.5.1.1 Peso pré diálise AD-1.1.2.15
Ingestão total de proteína FH-1.5.3.1 Peso pós diálise AD-1.1.2.16
Ingestão de proteína de alto valor biológico FH-1.5.3.2 Ganho de peso AD-1.1.4.1
Ingestão total de fibra FH-1.5.6.1 Perda de peso AD-1.1.4.2
Ingestão de potássio medida em 24 h FH-1.6.2.2.5 Percentagem de mudança de peso AD-1.1.4.3
Ingestão de fósforo medida em 24 h FH-1.6.2.2.6 Ganho de peso interdialítico medido AD-1.1.4.4
Prescrição de dieta modificada FH-2.1.1.2 Índice de massa corporal AD-1.1.5.1
Alergias alimentares FH-2.1.2.5 Percentagem de gordura corporal AD-1.1.7.1
Intolerância alimentar FH-2.1.2.6 Circunferência muscular do braço AD-1.1.7.9
Preferências alimentares FH-4.3.12 Dobra cutânea do tríceps AD-1.1.7.11
Capacidade física para comer sozinho FH-7.2.2 Circunferência do braço AD-1.1.7.19
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Continuação Tabela 1 – Termos de Avaliação e Reavaliação em Nutrição considerados essenciais por nutricionistas especialistas em doença renal.

Categorias/Termos Código Tratamento Código

DADOS BIOQUÍMICOS, TESTES E  
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS (BD)

Obstipação PD-1.1.5.9

Creatinina BD-1.2.2 Redução do apetite PD-1.1.5.10

Taxa de filtração glomerular BD-1.2.4 Diarreia PD-1.1.5.11

Sódio BD-1.2.5 Saciedade precoce PD-1.1.5.12

Potássio BD-1.2.7 Dor epigástrica PD-1.1.5.13

Cálcio, sérico BD-1.2.9 Azia PD-1.1.5.18

Fósforo BD-1.2.11 Fezes líquidas PD-1.1.5.22

Hormônio da paratireoide BD-1.2.13 Náusea PD-1.1.5.24

Glicose, jejum BD-1.5.1 Vômito PD-1.1.5.27

HgbA1c BD-1.5.3 Edema de pressão +1 PD-1.1.6.1

Proteína C reativa BD-1.6.1 Edema de pressão +2 PD-1.1.6.2

Colesterol, sérico BD-1.7.1 Edema de pressão +3 PD-1.1.6.3

Colesterol, HDL BD-1.7.2 Edema de pressão +4 PD-1.1.6.4

Colesterol, LDL BD-1.7.3 Anasarca PD-1.1.6.5

Triglicerídeos, sérico BD-1.7.7 Edema de tornozelo PD-1.1.6.6

Hemoglobina BD-1.10.1 Pé amputado PD-1.1.7.1

Hematócrito BD-1.10.2 Mão amputada PD-1.1.7.2

Ferritina, sérica BD-1.10.10 Perna amputada PD-1.1.7.3

Ferro, sérico BD-1.10.11 Anuria PD-1.1.9.2

Capacidade total de ligação do ferro BD-1.10.12 Alopecia PD-1.1.10.2

Saturação da transferrina BD-1.10.13 Ageusia (perda de paladar) PD-1.1.13.1

Albumina BD-1.11.1 Estomatite angular PD-1.1.13.2

Volume urinário BD-1.12.4 Atrofia muscular PD-1.1.14.1

Microalbumina na urina BD-1.12.10 Câimbra muscular PD-1.1.14.3

Proteína na urina, 24 horas BD-1.12.12 Tontura PD-1.1.16.12

ACHADOS FÍSICOS FOCADOS EM NUTRIÇÃO (PD) Pele seca PD-1.1.17.8

Astenia PD-1.1.1.1 Prurido da pele PD-1.1.17.38

Obesidade PD-1.1.1.10 Desdentado PD-1.1.18.10

Excesso de gordura subcutânea PD-1.1.2.2 Disfagia PD-1.1.19.3

Perda de gordura subcutânea PD-1.1.2.3 Alteração da deglutição PD-1.1.19.10

Adiposidade central PD-1.1.2.4 Pressão arterial PD-1.1.21.1

Distensão abdominal PD-1.1.5.3

HISTÓRIA DO CLIENTE* (CH) Imunológico (ex.: alergias alimentares) CH-2.1.8

Idade CH-1.1.1 Tratamento/terapia clínica CH-2.2.1

Gênero CH-1.1.2 Tratamento cirúrgico CH-2.2.2

Sexo CH-1.1.3 Cuidado paliativo de fim de vida CH-2.2.3

Mobilidade CH-1.1.12 Fatores socioeconômicos CH-3.1.1

Queixa principal em nutrição do cliente CH-2.1.1 Apoio social e clínico CH-3.1.4

Cardiovascular CH-2.1.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO, 
MONITORAMENTO E REAVALIAÇÃO (AT)

Gastrintestinal CH-2.1.5 Classificação da Avaliação Subjetiva Global 
(Subjective Global Assessment - SGA)

AT-1.1

Nota: *Cliente, na terminologia padronizada, refere-se a indivíduos, grupos, populações, estruturas e indivíduos de apoio.
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Recomendação 4 

Do total de 192 termos de Diagnóstico em Nutrição 
padronizados internacionalmente, 28 são recomen-
dados para treinamento inicial de nutricionistas que 
trabalham com pacientes com DRC no Brasil.

Nível de evidência C, Força 1

Comentários
O diagnóstico em nutrição é rótulo de um problema 

específico que pode ser resolvido ou melhorado por meio 
da intervenção do nutricionista. 

A adoção de linguagem diagnóstica é elemento impor-
tante e central da documentação, pois padroniza os termos 
utilizados para nomear os problemas ou necessidades de 
saúde do paciente56. Pelo fato de a TPCN ter iniciado com 
termos de diagnóstico, há estudos de validação nessa área. 
Um estudo inicial testou a validade do conteúdo57. Além 
disso, a validação foi realizada por nutricionistas espe-
cializados em pediatria58, gerontologia59 e oncologia60. 
Embora com sugestão de necessidade de refinamento, 
a terminologia foi considerada aceitável pelos profissio-
nais. A Tabela 2 apresenta os termos selecionados pelos 
especialistas. 

Tabela 2 – Termos de Diagnóstico em nutrição considerados essenciais por nutricionistas especialistas em doença renal crônica.

Categorias/Termos Código Tratamento Código

INGESTÃO   CLÍNICA – NC

Gasto energético aumentado NI-1.1 Mordedura/mastigação com dificuldade NC-1.2

Ingestão de energia subótima NI-1.2 Função gastrintestinal alterada NC-1.4

Ingestão de energia excessiva NI-1.3 Valores laboratoriais relacionados à nutrição alterados 
(especificar):

NC-2.2

Ingestão oral subótima NI-2.1 Baixo peso NC-3.1

Ingestão de líquido excessiva NI-3.2 Perda de peso não intencional NC-3.2

Ingestão proteico-energética subótima NI-5.2 Sobrepeso/obesidade NC-3.3

Ingestão de gordura excessiva NI-5.5.2 Desnutrição (subnutrição) NC-4.1

Ingestão de proteína subótima NI-5.6.1 Desnutrição relacionada à doença ou condição crônica NC-4.1.2

Ingestão de proteína excessiva NI-5.6.2 Desnutrição moderada relacionada à doença ou condição 
crônica

NC-4.1.2.1

Ingestão de carboidrato excessiva NI-5.8.2 Desnutrição grave relacionada à doença ou condição crônica NC-4.1.2.2

Ingestão de fibra subótima NI-5.8.5 Desnutrição moderada relacionada à doença ou injúria aguda NC-4.1.3.1

Ingestão de mineral subótima (especificar): NI-5.10.1 Desnutrição grave relacionada à doença ou injúria aguda NC-4.1.3.2

Ingestão de mineral excessiva (especificar): NI-5.10.2 COMPORTAMENTAL - AMBIENTAL - NB

Potássio NI-5.10.2.5 Inatividade física NB-2.1

Fósforo NI-5.10.2.6

Recomendação 5

A definição de desnutrição energético-proteica pode 
ser padronizada para pacientes com DRC com foco na 
etiologia e relação com inflamação em: 1) associada 
à doença ou condição crônica com inflamação conti-
nuada; 2) associada à doença crônica com inflamação 
mínima ou não percebida; 3) associada à doença ou 
injúria aguda com inflamação grave, e 4) associada à 
baixa ingestão alimentar crônica pura não relacionada 
à doença.

Nível de evidência B, Força 1

Comentários
Na área da nefrologia, há grande número de definições 

para a desnutrição, como: desnutrição urêmica61, caquexia 
renal urêmica/caquexia urêmica62, sarcopenia renal63,64, 
síndrome MIA (desnutrição-inflamação e aterosclerose)65-68 
ou síndrome do complexo desnutrição-inflamação (MICS), 
desnutrição proteico-energética69 e definhamento proteico 
energético (protein-energy wasting - PEW)70,71. Cada definição 
de desnutrição validada para esses pacientes inclui diferentes 
critérios. Portanto, as taxas de prevalência podem variar, e 
as possibilidades de comparação são limitadas. Além disso, 
com foco na padronização, a definição de desnutrição não 
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pode ser específica aos pacientes com DRC. Ou seja, para 
otimizar a prática e a pesquisa é essencial que sejam defi-
nidos termos e critérios validados, mas não somente para a 
população renal. 

Dentre todas, a PEW e a sarcopenia são os termos mais 
comumente relacionados à desnutrição de pacientes com 
DRC. Na TPCN, a sarcopenia não é considerada diagnóstico 
em nutrição, mas relacionada a sinais e sintomas, obtidos 
na Avaliação e Reavaliação. O termo PEW não está incluído 
na TPCN e, pelo fato de ser utilizado apenas para pacientes 
com DRC, não é viável de ser incluído na SNOMED. 

A TPCN define os diagnósticos de desnutrição em 
três categorias, baseadas na etiologia, de acordo com 
a proposta de padronização internacional da Academy/
ASPEN (American Society of Parenteral and Enteral Nutrition) 
de 201272. O foco das etiologias é o processo inflamatório, 
que é comum na DRC e está estreitamente relacionado à 
desnutrição e mortalidade dos pacientes. 

Em 2017, as diretrizes da ESPEN (European Society for 
Clinical Nutrition and Metabolism)73 foram um pouco mais 
refinadas, e propuseram classificar a desnutrição em quatro 
categorias: 1) associada à doença ou condição crônica 
com inflamação continuada; 2) associada à doença crônica 
com inflamação mínima ou não percebida; 3) associada 
à doença ou injúria aguda com inflamação grave, e 4) 
associada à baixa ingestão crônica pura não relacionada 
à doença. A definição e as classificações da ESPEN são 
aplicáveis a pacientes com DRC, em diversas fases da 
doença e locais de atendimento (ex.: clínicas, hospitais, 
ambulatórios). Portanto, podem ser recomendadas como 
padronização.  

Recomendação 6

A Avaliação Subjetiva Global (ASG), conhecida como 
SGA (Subjective Global Assessment), é o instrumento de 
diagnóstico de desnutrição energético-proteica mais bem 
validado para pacientes com DRC. A MCC (Malnutrition 
Clinical Characteristics - Características Clínicas da Desnu-
trição) é um instrumento objetivo, validado para diferentes 
populações clínicas, e também pode ser recomendado 
para pacientes com DRC.  

Nível de evidência A para SGA e B para MCC; Força 1

Comentários
Grande número de instrumentos de diagnóstico de 

desnutrição tem sido proposto e validado para pacientes 
com DRC. A SGA é um instrumento clássico e foi validada 
diversas vezes em todos os estágios da DRC74,75. 

Além disso, a SGA tradicional deu origem a diversos 
outros instrumentos, como a Avaliação Subjetiva Global 
Pontuada Gerada pelo Paciente (Patient Generated – SGA, 
PG-SGA), validada para pacientes em H 76, e com inclusão 
de dados específicos, como a SGA de Sete Pontos77,78. Esta 
é pontuada e desconsidera edema, inclui anos de diálise e 
presença de comorbidades. Outra derivação foi o Escore de 
Desnutrição-Inflamação (Malnutrition-Inflammation Score, 
MIS)78-83. Neste foram adicionados três itens: índice de 
massa corporal (IMC), albumina sérica e capacidade total 
de ligação do ferro. 

Adicionalmente, a MAN Longa (Mini Nutritional Assess-
ment Long-Form - MNA-LF)84,85 e o Escore de Competência 
Nutricional (Nutritional Competence Score, NCS)86,87 também 
foram associados com a mortalidade de pacientes com DRC. 
O Escore Objetivo de Nutrição em Diálise (Objective Score of 
Nutrition on Dialysis, OSND) foi associado com a MIS88. Já o 
Escore Clínico Integrado de Nutrição em Diálise (Integrative 
Clinical Nutrition Dialysis Score, ICNDS) foi significativamente 
correlacionado com a SGA89. Os critérios da PEW também 
são utilizados para diagnóstico de desnutrição90 e associados 
à SGA e à mortalidade de pacientes em diálise91. 

O KDOQI indica a SGA de Sete Pontos para pacientes 
com DRC em estágio 5 e sugere a MIS para pacientes em 
HD e pós-transplante36. Entretanto, por serem específicos 
para pacientes com DRC, esses instrumentos não atendem ao 
critério da universalidade. A TPCN recomenda, para qualquer 
população adulta, a SGA (Subjective Global Assessment), a 
PG-SGA e a MAN Longa. Tais instrumentos são indicados 
pela ESPEN73 para populações clínicas. Porém, quando se 
busca padronização, não é prática a utilização de diferentes 
instrumentos.

Embora haja busca incessante de adaptações ou desen-
volvimento de novos instrumentos, a SGA tradicional é 
comum a todas as diretrizes, por ser validada em diferentes 
populações e locais de atendimento, mesmo quando modi-
ficada. A não aceitação universal da SGA pode dever-se à 
insegurança em relação à subjetividade. 

A GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition)92 
envolveu as quatro maiores sociedades internacionais de 
nutrição clínica e desenvolveu um consenso sobre indica-
dores praticáveis para o diagnóstico de várias formas de 
desnutrição, em diferentes populações-alvo e locais. Nos 
critérios da GLIM, o mínimo de um indicador fenotípico e 
de um etiológico devem estar presente para diagnosticar a 
desnutrição. Os indicadores fenotípicos são perda de peso 
não voluntária, IMC baixo e massa muscular reduzida, e 
os etiológicos são ingestão alimentar ou assimilação de 
nutrientes reduzida e inflamação. A GLIM não tem objetivo 
de servir como instrumento de medida, mas como estrutura 
de diagnóstico. Entretanto, seus critérios ainda não foram 
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validados, assim como seus pontos de corte para gravi-
dade93. Exceto para pacientes transplantados renais e para 
aqueles nos estágios iniciais da DRC, a inclusão e o ponto 
de corte do IMC podem gerar falta de especificidade. Um 
dos aspectos é que há evidências que demonstram relação 
contra epidemiológica (associação negativa) entre o IMC alto 
e a mortalidade para pacientes, particularmente em HD36. 
Ou seja, é difícil criar pontos de cortes diferentes de IMC 
para populações clínicas diversas. Por isso, o IMC pode não 
ser considerado um critério universal. 

Um instrumento menos subjetivo do que a SGA é a 
MCC72. Esta utiliza as três categorias de desnutrição baseada 
na etiologia (Quadro 4). A MCC não inclui IMC ou albu-
mina sérica como indicadores, mas está de acordo com os 
critérios da GLIM e está baseada em definição consistente 
de desnutrição. Além disso, todos os indicadores incluídos 
na MCC foram apoiados pelo KDOQI36 para avaliação de 
desnutrição de pacientes com DRC. 

Estudos demonstraram acurácia satisfatória e concor-
dância moderada para a MCC, comparada à SGA, em 
pacientes adultos hospitalizados94, graves em geral, em 
trauma95 e cirúrgicos96. Em relação a desfechos, a MCC 
foi capaz de prever maior tempo97 e custos mais altos98 

de hospitalização. Em pacientes de cirurgia oncológica 
abdominal, o grau de desnutrição, avaliado pela MCC, 
foi associado com maior tempo de hospitalização, maior 
custo, mortalidade hospitalar mais elevada, complicações 
mais graves e taxas de readmissões mais altas99. Resultados 
semelhantes foram obtidos em estudos retrospectivos com 
pacientes hospitalizados em geral100,101. A desnutrição, 
avaliada pela MCC, também foi associada à mortalidade a 
longo prazo (até dois anos) em idosos com pneumonia102. 
Estudos em UTI demonstraram que a MCC foi preditora 
de morte e tempo de internação103,104. Estudo prospectivo 
resultou em validade concorrente e preditiva da MCC em 
600 adultos e idosos hospitalizados, mesmo sem o uso da 
força de preensão palmar105. As causas de hospitalização 
foram, principalmente, enfermidades crônicas, como 
câncer, doenças cardíacas e pulmonares, e distúrbios 
gastrintestinais. A MCC teve boa concordância e acurácia 
satisfatória com a SGA para os desfechos de tempo de 
hospitalização, morte no hospital, readmissão e morta-
lidade em seis meses após a alta. Em pacientes idosos 
em cuidados de reabilitação pós enfermidade aguda, a 
MCC também foi associada com tempo de internação e 
capacidade funcional106. 

Quadro 4 – Características clínicas da desnutrição para adultos, critérios da Academy e ASPEN.

Indicadores  
Clínicos

Desnutrição Relacionada à 
Doença ou Injúria Aguda 

Desnutrição Relacionada à  
Doença ou Condição Crônica

Desnutrição Relacionada a  
Circunstâncias Sociais/Am-

bientais

Desnutrição  
moderada

Desnutrição  
grave

Desnutrição  
moderada

Desnutrição  
grave

Desnutrição  
moderada

Desnutrição  
grave

1. Redução  
da Ingestão 
Energética

<75% da necessi-
dade estimada de 

energia por >7 dias

≤50% da necessi-
dade estimada de 

energia por ≥5 dias

<75% da necessi-
dade estimada de 

energia por ≥1 mês

<75% da necessi-
dade estimada de 

energia por ≥1 mês

<75% da neces-
sidade estimada 
de energia por ≥3 

meses

≤50% da necessi-
dade estimada de 

energia por ≥1 mês

2. Perda  
de Peso

%
1-2
5

7,5

Tempo
1 sem
1 mês
3 meses

%
>1-2
>5

>7,5

Tempo
1 sem
1 mês
3 meses

%
5

7,5
10
20

Tempo
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

%
>5

>7,5
>10
>20

Tempo
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

%
5

7,5
10
20

Tempo
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

%
>5

>7,5
>10
>20

Tempo
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano

3. Perda 
de Gordura 
Corporal

Leve Moderada Leve Grave Leve Grave

4. Perda de 
Massa  
Muscular

Leve Moderada Leve Grave Leve Grave

5. Acúmulo 
de Líquido

Leve Moderada a grave Leve Grave Leve Grave

6. Força de 
Preensão 
Palmar

__ Reduzida __ Reduzida __ Reduzida

Nota: *Pelo menos dois indicadores ou características clínicas devem estar presentes para o diagnóstico da desnutrição. 
Adaptado do Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation 
of adult malnutrition (undernutrition), 201272.
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De nosso conhecimento, não há estudos publicados sobre 
a MCC aplicada em pacientes com DRC. Porém, em análise 
de estudos disponíveis, é provável que o instrumento seja 
validado para essa população. 

Recomendação 7

Do total de 385 termos de Intervenção em Nutrição 
padronizados internacionalmente, 9 são recomendados 
para treinamento inicial de nutricionistas que trabalham 
com pacientes com DRC no Brasil.

Nível de evidência C, Força 1

Comentários
A Tabela 3 demonstra os termos de Intervenção em 

Nutrição selecionados pelos especialistas. A etapa de Inter-
venção em Nutrição do PCN é um conjunto de comporta-
mentos e ações específicos, executados, delegados, coorde-
nados ou recomendados pelo nutricionista53. A intervenção 
direciona o paciente para a resolução ou melhoria do 
problema. Ela tem duas fases inter-relacionadas: plano e 
implementação. 

O plano inclui a prescrição dietética e as metas de inter-
venção em nutrição. Estas devem, preferencialmente, ser 
determinadas entre o nutricionista e o paciente. As metas 
devem ser alcançáveis, mensuráveis e priorizarem os diag-
nósticos em nutrição a serem trabalhados. Para a definição 
do plano, devem ser consultadas diretrizes de prática baseada 
em evidência e outros guias que determinam resultados 
esperados, focados no indivíduo, para cada diagnóstico em 
nutrição. No plano também são definidos tempo e frequência 
do cuidado e os recursos necessários para alcançar as metas 
estabelecidas. 

Na fase da implementação, o nutricionista determina as 
intervenções, seleciona estratégias apropriadas, discute com 
o paciente e executa o plano. Baseado no problema, define 
duração e monitoramento, e desenvolve materiais adicionais. 

Diversas estratégias de intervenção podem ser indicadas 
para o paciente com DRC, principalmente com o objetivo 
de prevenir ou reverter a desnutrição. A educação e o acon-
selhamento em nutrição, individualizados e contínuos, são 
intervenções essenciais para a prevenção de desnutrição e 
desequilíbrios de líquido, vitaminas e minerais de pacientes 
com DRC107. 

Recomendação 8 

As diretrizes KDOQI Nutrição são recomendadas como 
padrão de referência para a ingestão diária de nutrientes 
para pacientes com DRC. Os instrumentos Meu Prato, 
Pirâmide Mediterrânea e Plano de Dieta DASH podem ser 
recomendados como padrão de referência para alimentos 
e podem ser adaptados para os diversos estágios da DRC. 
Metas individuais devem ser estabelecidas de acordo com 
o julgamento profissional.

Nível de evidência B, Força 1

Comentários
O padrão de referência para a ingestão diária de 

nutrientes serve como guia para as etapas de Avaliação e 
Reavaliação (análise de adequação quantitativa) e de Inter-
venção (plano e prescrição de dieta) no PCN. O nutricionista 
pode identificar o padrão de referência mais apropriado 
ou definir uma meta individualizada, definida a partir do 
julgamento profissional. 

Para indivíduos saudáveis e para situações clínicas que 
não possuem estudos que embasam recomendações especí-
ficas de nutrientes, o padrão de referência mais utilizado no 
mundo são as DRIs (Dietary Reference Intakes)108-114. Para 
pacientes metabolicamente estáveis com DRC, este consenso 
recomenda o Clinical Practice Guideline for Nutrition in 
Chronic Disease36 (Quadro 5) como padrão de referência 
para a ingestão diária de nutrientes. As diretrizes são parte 
do programa KDOQI, desenvolvido pela National Kidney 
Foundation e pela Academy. 

Tabela 3 – Termos de Intervenção em nutrição considerados essenciais por nutricionistas especialistas em doença renal.

Categorias/Termos Código Categorias/Termos Código

OFERTA DE ALIMENTO E/OU 
NUTRIENTE (ND)

  Dieta restrita em líquido

Dieta com aumento de energia ND-1.2.2.1 Dieta com redução de potássio ND-1.2.11.5.2

Dieta com aumento de proteína ND-1.2.3.2 Dieta com redução de fósforo ND-1.2.11.6.2

Dieta com redução de carboidrato ND-1.2.4.3 Dieta com redução de sódio ND-1.2.11.7.2

Dieta com redução de carboidrato simples ND-1.2.4.3.2 Mudança na composição da nutrição enteral ND-2.1.1
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Instrumentos como o Meu Prato, a Pirâmide da Dieta 
Mediterrânea115 e o Plano de Dieta DASH (Dietary Appro-
aches to Stop Hypertension) podem ser utilizados como 
referência para a ingestão diária de alimentos para a DRC 
nos estágios 1-5. Os mesmos instrumentos podem ser 
facilmente adaptados para as recomendações de pacientes 
em HD ou DP.  

Recomendação 9

Do total de 991 termos de Monitoramento e Aferição em 
Nutrição padronizados internacionalmente, 94 são reco-
mendados para treinamento inicial de nutricionistas que 
trabalham em pacientes com DRC no Brasil.

Nível de evidência C, Força 1

Comentários
A etapa do Monitoramento e Aferição em Nutrição é o 

último passo do PCN53. É composta de três componentes: 
monitoramento, mensuração e aferição de mudanças nos 
sinais e sintomas (indicadores da Avaliação e Reavaliação). 

O Monitoramento e Aferição em Nutrição examina os 
resultados após a intervenção, seleciona indicadores de 
qualidade derivados de diretrizes de boa prática, baseados 
em evidência53. Os indicadores usam dados disponíveis para 
fornecer medidas quantitativas para alcançar as metas obje-
tivadas. Na etapa do Monitoramento e Aferição é definido 
se a Reavaliação é necessária53. 

Os termos padronizados para Monitoramento e Aferição 
em Nutrição são os mesmos usados no passo Avaliação e 
Reavaliação (Tabela 1), exceto aqueles específicos da História 
do Cliente (50 termos). 

Quadro 5 – Referência para ingestão diária de nutrientes para pacientes com doença renal crônica.

Energia e Nutrientes Não Dialítica Hemodiálise Diálise Peritoneal

Energia (kcal/kg de peso atual ou  
ideal, em caso de obesidade ou  
muito baixo peso)

25-35 25-35 25-35 
(dieta + dialisado)

Proteínas (kcal/kg de peso atual 
ou  ideal, em caso de obesidade 
ou muito baixo peso)

0,55-0,60 com dieta mista ou  
0,28-0,43 com dieta vegetariana 
+ 0,28-0,43 com suplementação de 
aminoácidos essenciais ou 
cetoácidos.
Pacientes com diabetes: 0,6-0,8

1,0-1,2 1,0-1,2

Sódio (mg) <2.300 <2.300 <2.300

Potássio (mg) Ajustada para manter níveis  
séricos normais

Ajustada para manter  
níveis séricos normais

Ajustada para manter 
níveis séricos normais

Líquidos (mL)a Geralmente sem restrição
Ajustada para ganho de 
peso interdialítico  
(ideal: 2,5-4%)

Geralmente sem restrição

Fósforo (mg) Ajustada para manter níveis  
séricos normais

Ajustada para manter  
níveis séricos normais

Ajustada para manter 
níveis séricos normais

Cálcio (mg)

Se não em uso de vitamina D: 800-1.000 
(incluindo dieta, suplementação  
e quelantes à base de cálcio)

Ajustada (dieta, suplemen-
tação e quelante à base de 
cálcio) considerando o uso 
de vitamina D, para manter 
níveis séricos normais

Ajustada para manter 
níveis séricos normais

Adaptado de KDOQI, 202036; aOpinião.
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RECOMENDAÇÕES PARA O SISTEMA DE GESTÃO 
DE RESULTADOS

Recomendação 10 

O acrômio ADIMA (Avaliação, Diagnóstico, Intervenção, 
Monitoramento e Aferição) é recomendado para docu-
mentar o Processo de Cuidado em Nutrição de pacientes 
com DRC. 

Nível de evidência C, Força 1

Comentários
O PCN requer documentação, que é uma fonte de dados 

necessária para monitorar e avaliar o cuidado, além de 
apoiar o sistema de gestão de resultados. A documentação 
em formatação padronizada otimiza a gestão da qualidade; 
ou seja, facilita a avaliação da produtividade.

O formato que utiliza acrômio ADIMA segue os compo-
nentes: “Avaliação/Reavaliação (A), Diagnóstico (D), Inter-
venção (I) e Monitoramento/Aferição (M/A)”39. Na parte “D”, 
é indicado o formato PES, que deve citar o problema (P), a 
etiologia (E) e os sinais e sintomas (S)39. Seguido do título 
do problema, deve estar o termo “relacionado a”, já que é 
importante identificar a causa. A etiologia (causa) é composta 
pelos fatores que contribuem para a existência do problema. 

A identificação da etiologia leva à seleção de uma inter-
venção, cujo objetivo é resolver o problema em nutrição. Os 
sinais e sintomas (indicadores) são aqueles que definiram se 
o paciente apresenta determinado diagnóstico em nutrição. 
Eles estão ligados à etiologia pelas palavras “conforme 
evidenciado pelo (a)”. 

O formato com uso do acrômio ADIMA não é oficialmente 
padronizado para a documentação do PCN, mas é sugerido, 
visto que é prático e fácil. Independentemente do formato, a 
documentação deve ser clara e concisa, específica, limitada 
a um único problema de cada vez, precisamente relacionada 
a uma etiologia e baseada nas informações coletadas na 
avaliação em nutrição. Deve utilizar o mínimo de texto livre, para 
facilitar comparativos e análises de indicadores de desempenho. 

Recomendação 11

A gestão de resultados deve focar, principalmente, na 
desnutrição, que pode ser separada por faixas de idade. 
Outros indicadores diretamente relacionados com inter-
venções em nutrição são: ganho de peso interdialítico, 
fósforo, cálcio, vitamina 25(OH)D, potássio, bicarbonato 
séricos e glicemia ou hemoglobina glicada.  

Nível de evidência A, Força 1

Comentários
O Sistema de Gestão de Resultados também é uma 

estrutura de suporte do PCN53, pois pode ser operado 
por indivíduos de diversas profissões. Ele é responsável 
pela melhoria contínua da qualidade e é extremamente 
importante em qualquer ambiente de cuidado. 

Um Sistema de Gestão de Resultados define indica-
dores que refletem a situação atual de um problema 
e os compara com o ideal ou com uma meta esta-
belecida, que seja realista para a melhoria. Metas 
devem ser identificadas de acordo com a realidade 
de cada instituição. Elas precisam desafiadoras e 
possíveis de serem alcançadas. Além disso, devem 
ser constantemente ajustadas (revisadas) para os 
resultados obtidos. 

Cálculos e comparações de indicadores de gestão 
identificam ações a serem tomadas para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados. Indicadores essenciais 
e específicos em nutrição devem refletir o que pode ser 
melhorado, exclusivamente, pelo trabalho do nutricio-
nista. Considera-se que há diversos outros indicadores 
que devem ser trabalhados em conjunto com a equipe 
multiprofissional, para oportunidades de melhoria geral 
dos serviços. 

A padronização da TPCN em prontuários eletrônicos 
permite a documentação em formato estruturado. 
Para a tarefa, há instrumentos publicados de fluxo de 
trabalho, tanto para adultos como para pediatria116. 
A entrada de dados com o mínimo ou sem texto livre 
(prontuário estruturado) permite o acesso rápido, não 
são ambíguos ou inespecíficos e são, usualmente, defi-
nidos dentro de parâmetros baseados em evidência. 
Portanto, facilita a gestão de resultados, aumenta a 
eficiência dos cuidados e melhora a eficácia de desfe-
chos em nutrição45. 

O Sistema de Gestão de Resultados monitora o 
sucesso da implementação do PCN e proporciona 
subsídios de orientação. O objetivo é a otimização dos 
serviços, com foco na qualidade, eficácia e eficiência 
dos processos. Os instrumentos de gestão possibilitam 
a verificação de conformidades e não conformidades. O 
Quadro 6 inclui itens geralmente disponíveis na prática 
profissional com pacientes com DRC e estreitamente 
relacionados com o PCN. A maioria tem importância 
reconhecida pelo KDOQI36 e está recomendada em 
diretrizes da American Diabetes Association117. Pelo fato 
de a desnutrição ser de alto risco nessa população, é 
sugerido que seja analisada em termos de gravidade e 
em diferentes faixas etárias. 
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CONCLUSÃO

A padronização da terminologia não significa que o 
cuidado deva ser igual para todos os pacientes. Sempre 
haverá necessidade de personalização, que leva em conta 
as necessidades e valores individuais, com a utilização 
das melhores evidências disponíveis para a tomada de 
decisões. 

Por outro lado, a padronização proporciona mudanças 
inevitáveis na prática. Ela é importante para os principais 
julgamentos clínicos, além de facilitar a documentação e a 
gestão de resultados relacionados ao cuidado em nutrição. A 
padronização facilita a informatização na coleta e na análise 
de dados. Portanto, facilita a intersecção entre a tecnologia, 
a prática e a pesquisa. 

Após a curva inicial de aprendizado, a implementação 
da TPCN e de instrumentos de triagem e de avaliação é uma 

grande oportunidade de melhoria na eficácia dos serviços 
em nutrição. Ela pode assegurar a qualidade do cuidado, 
promover melhorias no atendimento e nos desfechos, 
melhorar a comunicação entre profissionais e instituições, 
otimizar o estabelecimento de prioridades no planejamento 
de intervenções, facilitar a escolha de objetivos realistas e 
mensuráveis, auxiliar na documentação em prontuários, 
ajudar na gestão dos serviços e na compreensão dos resul-
tados, facilitar o pagamento de serviços, identificar contri-
buições específicas do nutricionista no cuidado da saúde 
e melhorar a visibilidade deste profissional na equipe e na 
comunidade.

Em suma, a padronização em nutrição significa grandes 
avanços na prática, na educação relacionada, na pesquisa e 
em regulamentações. Certamente é o meio mais eficaz para 
demonstrar a influência do cuidado em nutrição na saúde 
de indivíduos com DRC. 

Quadro 6 – Indicadores de gestão da qualidade recomendados para o cuidado em nutrição de pacientes com doença renal crônica.

Indicadores Porcentagem de Adequação

Desnutrição grave % de Adequação = número de pacientes até 50 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total de 
pacientes

Desnutrição grave % de Adequação = número de pacientes de 50 a 80 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total 
de pacientes

Desnutrição grave % de Adequação = número de pacientes >80 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total de 
pacientes

Desnutrição leve/moderada % de Adequação = número de pacientes até 50 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total de 
pacientes

Desnutrição leve/moderada % de Adequação = número de pacientes de 50 a 80 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total 
de pacientes

Desnutrição leve/moderada % de Adequação = número de pacientes >80 anos de idade com desnutrição grave x 100/número total de 
pacientes

Ganho de peso interdialítico % de Adequação = número de pacientes com GPID entre 2,5 a 4,0% X 100/número total de pacientes

Fosfato sérico % de Adequação = número de pacientes com fósforo entre 3,5 a 5,5 mg/dL X 100/número total de pacientes

Cálcio sérico % de Adequação = número de pacientes com cálcio entre 8,4 a 9,5 mg/dL X 100/número total de pacientes

25(OH)D sérica % de Adequação = número de pacientes com vitamina 25(OH)D ≥30 ng/mL X 100/número total de pacientes

Potássio sérico % de Adequação = número de pacientes com potássio entre 3,5 e 5,5 mg/dL X 100/número total de pacientes

Bicarbonato sérico % de Adequação = número de pacientes com bicarbonato entre 24 e 26 mmol/L X 100/número total de pacientes

Glicemia de jejum ou  
hemoglobina glicada (A1C)

% de Adequação = número de pacientes com glicemia entre 70 e 99 mg/dL X 100/número total de pacientes
% de Adequação = número de pacientes com A1C entre 6,5% e 7,0% X 100/número total de pacientes

Adaptado de KDOQI, 202036, American Diabetes Association, 2019117 e Opinião.



Consenso sobre a terminologia padronizada do processo de cuidado em nutrição para pacientes adultos com doença renal crônica

BRASPEN J 2020; 35 (4): 311-28

325

REFERÊNCIAS 
 1. Piccoli GB, Lippi F, Fois A, Gendrot L, Nielsen L, Vigreux J, 

et al. Intradialytic nutrition and hemodialysis prescriptions: a 
personalized stepwise approach. Nutrients. 2020;12(3):785.

 2. Koppe L, Fouque D, Kalantar-Zadeh K. Kidney cachexia or 
protein-energy wasting in chronic kidney disease: facts and 
numbers. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2019;10(3):479-84.

 3. Oliveira EA, Zheng R, Carter CE, Mak RH. Cachexia/protein 
energy wasting syndrome in CKD: causation and treatment. 
Semin Dial. 2019;32(6):493-9.

 4. Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, Christiansen SL, Hoorn 
EJ, Ingelfinger JR, et al. Nomenclature for kidney function 
and disease report of a Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int. 
2020;97(6):1117-29.

 5. Grant JS, Davis LL. Selection and use of content experts for 
instrument development. Res Nurs Health. 1997;20(3):269-74.

 6. Davis LL. Instrument review: getting the most from a panel of 
experts. Appl Nurs Res. 1992;5(4):194-7.

 7. Polit DF, Beck CT. The content validity index: are you sure you 
know what’s being reported? Critique and recommendations. 
Res Nurs Health. 2006;29(5):489-97.

 8. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. 
Nurs Res. 1986;35(6):382-5.

 9. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, Alonso-
Coello P, et al; GRADE Working Group. GRADE: an emerging 
consensus on rating quality of evidence and strength of recom-
mendations. BMJ. 2008;336(7650):924-6.

 10. Skipper A, Coltman A, Tomesko J, Charney P, Porcari J, Piemonte 
TA, et al. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: 
Malnutrition (Undernutrition) Screening Tools for All Adults. J 
Acad Nutr Diet. 2020;120(4):709-13.

 11. Field LB, Hand RK. Differentiating malnutrition screening and 
assessment: a nutrition care process perspective. J Acad Nutr 
Diet. 2015;115(5):824-8.

 12. Komatsu M, Okazaki M, Tsuchiya K, Kawaguchi H, Nitta K. 
Geriatric nutritional risk index is a simple predictor of mortality 
in chronic hemodialysis patients. Blood Purif. 2015;39(4):281-7.

 13. Kang SH, Cho KH, Park JW, Yoon KW, Do JY. Geriatric Nutri-
tional Risk Index as a prognostic factor in peritoneal dialysis 
patients. Perit Dial Int. 2013;33(4):405-10.

 14. Führ LM, Wazlawik E, Garcia MF. The predictive value of 
composite methods of nutritional assessment on mortality among 
haemodialysis patients. Clin Nutr ESPEN. 2015;10(1):e21-5.

 15. Xia YA, Healy A, Kruger R. Developing and validating a renal 
nutrition screening tool to effectively identify undernutrition risk 
among renal inpatients. J Ren Nutr. 2016;26(5):299-307.

 16. Skipper A, Coltman A, Tomesko J, Charney P, Porcari J, Piemonte 
TA, et al. Adult malnutrition (undernutrition) screening: an 
evidence analysis center systematic review. J Acad Nutr Diet. 
2020;120(4):669-708.

 17. Abbott J, Teleni L, McKavanagh D, Watson J, McCarthy A, 
Isenring E. A novel, automated nutrition screening system as a 
predictor of nutritional risk in an oncology day treatment unit 
(ODTU). Support Care Cancer. 2014;22(8):2107-12.

 18. Arribas L, Hurtós L, Sendrós MJ, Peiró I, Salleras N, Fort E, et al. 
NUTRISCORE: a new nutritional screening tool for oncological 
outpatients. Nutrition. 2017;33:297-303.

 19. Bell JJ, Bauer JD, Capra S. The malnutrition screening tool versus 
objective measures to detect malnutrition in hip fracture. J Hum 
Nutr Diet. 2013;26(6):519-26.

 20. Ferguson ML, Bauer J, Gallagher B, Capra S, Christie DR, Mason 
BR. Validation of a malnutrition screening tool for patients 
receiving radiotherapy. Australas Radiol. 1999;43(3):325-7.

 21. Gabrielson DK, Scaffidi D, Leung E, Stoyanoff L, Robinson J, 
Nisenbaum R, et al. Use of an abridged scored Patient-Generated 
Subjective Global Assessment (abPG-SGA) as a nutritional 

screening tool for cancer patients in an outpatient setting. Nutr 
Cancer. 2013;65(2):234-9.

 22. Isenring E, Cross G, Daniels L, Kellett E, Koczwara B. Validity 
of the malnutrition screening tool as an effective predictor of 
nutritional risk in oncology outpatients receiving chemotherapy. 
Support Care Cancer. 2006;14(11):1152-6.

 23. Isenring EA, Bauer JD, Banks M, Gaskill D. The Malnutrition 
Screening Tool is a useful tool for identifying malnutrition risk 
in residential aged care. J Hum Nutr Diet. 2009;22(6):545-50.

 24. Isenring EA, Banks M, Ferguson M, Bauer JD. Beyond malnutri-
tion screening: appropriate methods to guide nutrition care for 
aged care residents. J Acad Nutr Diet. 2012;112(3):376-81.

 25. Lawson CS, Campbell KL, Dimakopoulos I, Dockrell ME. 
Assessing the validity and reliability of the MUST and MST 
nutrition screening tools in renal inpatients. J Ren Nutr. 
2012;22(5):499-506.

 26. Nor Azian MZ, Suzana S, Romzi MA. Sensitivity, specificity, 
predictive value and inter-rater reliability of malnutrition scre-
ening tools in hospitalised adult patients. Malays J Nutr. 
2014;20(2):209-19.

 27. Nursal TZ, Noyan T, Atalay BG, Köz N, Karakayali H. 
Simple two-part tool for screening of malnutrition. Nutrition. 
2005;21(6):659-65.

 28. Shaw C, Fleuret C, Pickard JM, Mohammed K, Black G, Wedlake 
L. Comparison of a novel, simple nutrition screening tool for 
adult oncology inpatients and the Malnutrition Screening Tool 
(MST) against the Patient-Generated Subjective Global Asses-
sment (PG-SGA). Support Care Cancer. 2015;23(1):47-54.

 29. Ulltang M, Vivanti AP, Murray E. Malnutrition prevalence in a 
medical assessment and planning unit and its association with 
hospital readmission. Aust Health Rev. 2013;37(5):636-41.

 30. Wu ML, Courtney MD, Shortridge-Baggett LM, Finlayson K, 
Isenring EA. Validity of the malnutrition screening tool for older 
adults at high risk of hospital readmission. J Gerontol Nurs. 
2012;38(6):38-45.

 31. Young AM, Kidston S, Banks MD, Mudge AM, Isenring EA. 
Malnutrition screening tools: comparison against two validated 
nutrition assessment methods in older medical inpatients. Nutri-
tion. 2013;29(1):101-6.

 32. Abe Vicente M, Barão K, Silva TD, Forones NM. What are 
the most effective methods for assessment of nutritional status 
in outpatients with gastric and colorectal cancer? Nutr Hosp. 
2013;28(3):585-91.

 33. Hogan D, Lan LT, Diep DT, Gallegos D, Collins PF. Nutritional 
status of Vietnamese outpatients with chronic obstructive pulmo-
nary disease. J Hum Nutr Diet. 2017;30(1):83-9.

 34. Marshall S, Young A, Bauer J, Isenring E. Nutrition screening 
in geriatric rehabilitation: criterion (concurrent and predic-
tive) validity of the Malnutrition Screening Tool and the 
Mini Nutritional Assessment-Short Form. J Acad Nutr Diet. 
2016;116(5):795-801.

 35. Neelemaat F, Meijers J, Kruizenga H, van Ballegooijen H, van 
Bokhorst-de van der Schueren M. Comparison of five malnutri-
tion screening tools in one hospital inpatient sample. J Clin Nurs. 
2011;20(15-16):2144-52.

 36. Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, Campbell KL, 
Carrero JJ, Chan W, et al. KDOQI clinical practice guideline 
for nutrition in CKD: 2020 update. Am J Kidney Dis. 2020;76(3 
Suppl 1):S1-S107.

 37. Di Bela A, Croisier E, Blake C, Pelecanos A, Bauer J, Brown T. 
Assessing the concurrent validity and interrater reliability of 
patient-led screening using the malnutrition screening tool in 
the ambulatory cancer care outpatient setting. J Acad Nutr Diet. 
2020;120(7):1210-5.

 38. Ferguson M, Capra S, Bauer J, Banks M. Development of a valid 
and reliable malnutrition screening tool for adult acute hospital 
patients. Nutrition. 1999;15(6):458-64.



Martins C et al.

BRASPEN J 2020; 35 (4): 311-28

326

 39. Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition Terminology 
Reference Manual (eNCPT): Dietetics language for nutri-
tion care. International collaboration and translations. [cited 
2020 September 4]. Available from: http://www.ncpro.org/
international-collaboration

 40. Swan WI, Pertel DG, Hotson B, Lloyd L, Orrevall Y, Trostler 
N, et al. Nutrition Care Process (NCP) update part 2: develo-
ping and using the ncp terminology to demonstrate efficacy 
of nutrition care and related outcomes. J Acad Nutr Diet. 
2019;119(5):840-55.

 41. Hakel-Smith N, Lewis NM, Eskridge KM. Orientation to nutrition 
care process standards improves nutrition care documentation by 
nutrition practitioners. J Am Diet Assoc. 2005;105(10):1582-9.

 42. Lövestam E, Boström AM, Orrevall Y. Nutrition care process 
implementation: experiences in various dietetics environments 
in Sweden. J Acad Nutr Diet. 2017;117(11):1738-48.

 43. Lövestam E, Orrevall Y, Koochek A, Anderson A. The struggle 
to balance system and lifeworld: Swedish dietitians’ experiences 
of a standardised nutrition care process and terminology. Health 
Sociol Rev. 2016;25(3):240-55.

 44. Myers EF, Trostler N, Varsha V, Voet H. Insights from the diabetes 
in India Nutrition Guidelines Study: adopting innovations using 
a knowledge transfer model. Top Clin Nutr. 2017;32(1):69-86.

 45. Rossi M, Campbell KL, Ferguson M. Implementation of 
the Nutrition Care Process and International Dietetics and 
Nutrition Terminology in a single-center hemodialysis unit: 
comparing paper vs electronic records. J Acad Nutr Diet. 
2014;114(1):124-30.

 46. Thompson KL, Davidson P, Swan WI, Hand RK, Rising C, 
Dunn AV, et al. Nutrition care process chains: the “missing link” 
between research and evidence-based practice. J Acad Nutr Diet. 
2015;115(9):1491-8.

 47. Tilakavati K, Reinhard T, Shanthi K, Shy-Pyng T, Chee-Hee S. 
Incorporating the Nutrition Care Process model into dietetics 
internship evaluation: a Malaysian university experience. Nutr 
Diet. 2016;73:283-95.

 48. Enrione EB, Reed D, Myers EF. Limited agreement on etiologies 
and signs/symptoms among registered dietitian nutritionists in 
clinical practice. J Acad Nutr Diet. 2016;116(7):1178-86.

 49. Carpenter A, Mann J, Yanchis D, Campbell A, Bannister L, Vresk 
L. Implementing a clinical practice change: adopting the nutri-
tion care process. Can J Diet Pract Res. 2019;80(3):127-30.

 50. Hand RK, Murphy WJ, Field LB, Lee JA, Parrott JS, Ferguson 
M, et al. Validation of the Academy/A.S.P.E.N. Malnutrition 
Clinical Characteristics. J Acad Nutr Diet. 2016;116(5):856-64.

 51. Murphy WJ, Yadrick MM, Steiber AL, Mohan V, Papoutsakis C. 
Academy of Nutrition and Dietetics Health Informatics Infras-
tructure (ANDHII): a pilot study on the documentation of the 
nutrition care process and the usability of ANDHII by Registered 
Dietitian Nutritionists. J Acad Nutr Diet. 2018;118(10):1966-74.

 52. Papoutsakis C, Moloney L, Sinley RC, Acosta A, Handu D, 
Steiber AL. Academy of Nutrition and Dietetics Methodology 
for Developing Evidence-Based Nutrition Practice Guidelines. 
J Acad Nutr Diet. 2017;117(5):794-804.

 53. Swan WI, Vivanti A, Hakel-Smith NA, Hotson B, Orrevall Y, 
Trostler N, et al. Nutrition care process and model update: toward 
realizing people-centered care and outcomes management. J 
Acad Nutr Diet. 2017;117(12):2003-14.

 54. Dent LA, McDuffie I. A survey of the utilization of the nutrition 
care process for documentation in outpatient dialysis centers. 
Meeting Abstracts. J Ren Nutr. 2011(1):205-7.

 55. Associação Brasileira de Nutrição; Fidelix MSP, organizadores. 
Manual orientativo: sistematização do cuidado de nutrição. São 
Paulo: Asbran; 2014.

 56. Hakel-Smith N, Lewis NM. A standardized nutrition care process 
and language are essential components of a conceptual model to 
guide and document nutrition care and patient outcomes. J Am 
Diet Assoc. 2004;104(12):1878-84.

 57. Enrione EB. Content validation of nutrition diagnoses. Top Clin 
Nutr. 2008;23(4):306-19.

 58. Soares L, Auslander MH, Enrione EB. Application of the Inter-
national Dietetics and Nutrition Terminology for Nutrition Diag-
nosis among Board Certified Specialists in Pediatric Nutrition. 
J Acad Nutr Diet. 2015:A-22.

 59. Ritter-Gooder PK, Lewis NM, Eskridge KM. Content validation 
of a standardized language diagnosis by certified specialists in 
gerontological nutrition. J Am Diet Assoc. 2011;111(4):561-6.

 60. Enrione EB, Villar J. Content validation of two nutrition diagnosis 
commonly identified in oncology patients. J Acad Nutr Diet. 
2013:A-13.

 61. Klaric D, Žepina M, Klaric V. Malnutrition in patients on dialysis 
treatment. Acta Med Croatica. 2016;70(Supl. 2):55-7.

 62. Ruperto M, Sánchez-Muniz FJ, Barril G. A clinical approach to 
the nutritional care process in protein-energy wasting hemo-
dialysis patients. Nutr Hosp. 2014;29(4):735-50.

 63. Tangvoraphonkchai K, Hung R, Sadeghi-Alavijeh O, Davenport 
A. Differences in prevalence of muscle weakness (sarcopenia) in 
haemodialysis patients determined by hand grip strength due to 
variation in guideline definitions of sarcopenia. Nutr Clin Pract. 
2018;33(2):255-60.

 64. Hirai K, Ookawara S, Morishita Y. Sarcopenia and physical 
inactivity in patients with chronic kidney disease. Nephrourol 
Mon. 2016;8(3):e37443.

 65. Bergström J, Lindholm B. Malnutrition, cardiac disease, and 
mortality: an integrated point of view. Am J Kidney Dis. 
1998;32(5):834-41.

 66. Efendic E, Lindholm B, Bergström J, Stenvinkel P. Strong 
connection between malnutrition, inflammation and arterioscle-
rosis. Improved treatment of renal failure if underlying factors 
are attacked. Lakartidningen. 1999;96(42):4538-42.

 67. Stenvinkel P, Heimbürger O, Paultre F, Diczfalusy U, Wang T, 
Berglund L, et al. Strong association between malnutrition, 
inflammation, and atherosclerosis in chronic renal failure. 
Kidney Int. 1999;55(5):1899-911.

 68. Pertosa G, Simone S, Soccio M, Marrone D, Grandaliano G. 
Chronic inflammation and cardiovascular risk in hemodialysis. 
G Ital Nefrol. 2003;20(6):631-40.

 69. Alvarenga LA, Andrade BD, Moreira MA, Nascimento 
RP, Macedo ID, Aguiar AS. Nutritional profile of hemo-
dialysis patients concerning treatment time. J Bras Nefrol. 
2017;39(3):283-6.

 70. Pérez-Torres A, González Garcia ME, San José-Valiente B, Bajo 
Rubio MA, Celadilla Diez O, López-Sobaler AM, et al. Protein-
energy wasting syndrome in advanced chronic kidney disease: 
prevalence and specific clinical characteristics. Nefrologia. 
2018;38(2):141-51.

 71. Hasheminejad N, Namdari M, Mahmoodi MR, Bahrampour A, 
Azmandian J. Association of handgrip strength with malnutri-
tion-inflammation score as an assessment of nutritional status 
in hemodialysis patients. Iran J Kidney Dis. 2016;10(1):30-5.

 72. White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Shofield M. Academy 
of Nutrition and Dietetics Malnutrition Work Group; A.S.P.E.N. 
Malnutrition Task Force; A.S.P.E.N. Board of Directors. 
Consensus statement of the Academy of Nutrition and Diete-
tics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: 
characteristics recommended for the identification and docu-
mentation of adult malnutrition (undernutrition). J Acad Nutr 
Diet. 2012;112(5):730-8.

 73. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff 
SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of 
clinical nutrition. Clin Nutr. 2017;36(1):49-64.

 74. Dai L, Mukai H, Lindholm B, Heimbürger O, Barany P, Sten-
vinkel P, et al. Clinical global assessment of nutritional status as 
predictor of mortality in chronic kidney disease patients. PLoS 
One. 2017;12(12):e0186659.



Consenso sobre a terminologia padronizada do processo de cuidado em nutrição para pacientes adultos com doença renal crônica

BRASPEN J 2020; 35 (4): 311-28

327

 75. Paudel K, Visser A, Burke S, Samad N, Fan SL. Can bioim-
pedance measurements of lean and fat tissue mass replace 
subjective global assessments in peritoneal dialysis patients? J 
Ren Nutr. 2015;25(6):480-7.

 76. Desbrow B, Bauer J, Blum C, Kandasamy A, McDonald A, 
Montgomery K. Assessment of nutritional status in hemo-
dialysis patients using patient-generated subjective global 
assessment. J Ren Nutr. 2005;15(2):211-6.

 77. Kalantar-Zadeh K, Kleiner M, Dunne E, Lee GH, Luft FC. A modi-
fied quantitative subjective global assessment of nutrition for 
dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1999;14(7):1732-8.

 78. Santin F, Rodrigues J, Brito FB, Avesani CM. Performance of 
subjective global assessment and malnutrition inflammation 
score for monitoring the nutritional status of older adults on 
hemodialysis. Clin Nutr. 2018;37(2):604-11.

 79. Kalantar-Zadek K, Kopple JD, Block G, Humphreys MH. A 
malnutrition-inflammation score is correlated with morbidity 
and mortality in maintenance hemodialysis patients. Am J 
Kidney Dis. 2001;38(6):1251-63.

 80. Borges MC, Vogt BP, Martin LC, Caramori JC. Malnutrition 
Inflammation Score cut-off predicting mortality in maintenance 
hemodialysis patients. Clin Nutr ESPEN. 2017;17:63-7.

 81. Wang WL, Liang S, Zhu FL, Liu JQ, Chen XM, Cai GY. Asso-
ciation of the malnutrition-inflammation score with anthropo-
metry and body composition measurements in patients with 
chronic kidney disease. Ann Palliat Med. 2019;8(5):596-603.

 82. Aggarwal HK, Jain D, Chauda R, Bhatia S, Sehgal R. Assess-
ment of malnutrition inflammation score in different stages of 
chronic kidney disease. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd 
Med Nauki). 2018;39(2-3):51-61.

 83. Cupisti A, D’Alessandro C, Caselli GM, for Group M.I.TO. - DP:; 
Egidi MF, Bottai A, et al. Nutritional and Functional assessment 
of peritoneal dialysis patients in the clinical practice: Report 
from MITO-DP Group. G Ital Nefrol. 2016;33(4):gin/33.4.6.

 84. Erdoğan E, Tutal E, Uyar ME, Bal Z, Demirci BG, Sayin B, 
et al. Reliability of bioelectrical impedance analysis in the 
evaluation of the nutritional status of hemodialysis patients: 
a comparison with Mini Nutritional Assessment. Transplant 
Proc. 2013;45(10):3485-8.

 85. Rogowski L, Kusztal M, Golebiowski T, Bulińska K, Zembroń-
Lacny A, Wyka J, et al. Nutritional assessment of patients with 
end-stage renal disease using the MNA scale. Adv Clin Exp 
Med. 2018;27(8):1117-23.

 86. Thijssen S, Wong MM, Usvyat LA, Xiao Q, Kotanko P, 
Maddux FW. Nutritional competence and resilience among 
hemodialysis patients in the setting of dialysis initiation and 
hospitalization. Clin J Am Soc Nephrol. 2015;10(9):1593-601.

 87. Ye X, Dekker MJE, Maddux FW, Kotanko P, Konings CJAM, 
Raimann JG, et al. Dynamics of nutritional competence in 
the last year before death in a large cohort of us hemodialysis 
patients. J Ren Nutr. 2017;27(6):412-20.

 88. Beberashvili I, Azar A, Sinuani I, Yasur H, Feldman L, Averbukh 
Z, et al. Objective Score of Nutrition on Dialysis (OSND) as an 
alternative for the malnutrition-inflammation score in assess-
ment of nutritional risk of haemodialysis patients. Nephrol Dial 
Transplant. 2010;25(8):2662-71.

 89. Benyamini SB, Katzir Z, Biro A, Cernes R, Shalev B, Chaimy T, et 
al. Nutrition assessment and risk prediction in dialysis patients-
a new integrative score. J Ren Nutr. 2014;24(6):401-10.

 90. Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, Cano N, Chauveau 
P, Cuppari L, et al. A proposed nomenclature and diagnostic 
criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney 
disease. Kidney Int. 2008;73(4):391-8.

 91. Leinig CE, Moraes T, Ribeiro S, Riella MC, Olandoski M, 
Martins C, et al. Predictive value of malnutrition markers 
for mortality in peritoneal dialysis patients. J Ren Nutr. 
2011;21(2):176-83.

 92. Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, 
Fukushima R, Higashiguchi T, et al. GLIM criteria for the  
diagnosis of malnutrition: a consensus report from the global  
clinical nutrition community. Clin Nutr. 2019;38(1):1-9.

 93. Keller H, de van der Schueren MAE, GLIM Consortium; Jensen 
GL, Barazzoni R, Compher C, Correia MITD, et al. Global 
Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM): Guidance on 
validation of the operational criteria for the diagnosis of 
protein-energy malnutrition in adults. JPEN J Parenter Enteral 
Nutr. 2020;44(6):992-1003.

 94. Hipskind P, Rath M, JeVenn A, Galang M, Nawaya A, Smith E, 
et al. Correlation of new criteria for malnutrition assessment 
in hospitalized patients: AND-ASPEN Versus SGA. J Am Coll 
Nutr. 2020;39(6):518-27.

 95. Ceniccola GD, Okamura AB, Sepúlveda Neta JDS, Lima FC, 
Santos de Deus AC, Oliveira JA, et al. Association between 
AND-ASPEN malnutrition criteria and hospital mortality in 
critically ill trauma patients: a prospective cohort study. JPEN 
J Parenter Enteral Nutr. 2020.

 96. Abahuje E, Niyongombwa I, Karenzi D, Bisimwa JA, 
Tuyishime E, Ntirenganya F, et al. Malnutrition in acute care 
surgery patients in Rwanda. World J Surg. 2020;44(5):1361-7.

 97. Guerra RS, Fonseca I, Pichel F, Restivo MT, Amaral TF. 
Usefulness of six diagnostic and screening measures for under-
nutrition in predicting length of hospital stay: a comparative 
analysis. J Acad Nutr Diet. 2015;115(6):927-38.

 98. Guerra RS, Sousa AS, Fonseca I, Pichel F, Restivo MT, Ferreira 
S, et al. Comparative analysis of undernutrition screening and 
diagnostic tools as predictors of hospitalisation costs. J Hum 
Nutr Diet. 2016;29(2):165-73.

 99. Mosquera C, Koutlas NJ, Edwards KC, Strickland A, Vohra NA, 
Zervos EE, et al. Impact of malnutrition on gastrointestinal 
surgical patients. J Surg Res. 2016;205(1):95-101.

 100. Hiller LD, Shaw RF, Fabri PJ. Difference in composite end 
point of readmission and death between malnourished and 
nonmalnourished Veterans assessed using Academy of Nutri-
tion and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral 
Nutrition Clinical Characteristics. JPEN J Parenter Enteral 
Nutr. 2017;41(8):1316-24.

 101. Hudson L, Chittams J, Griffith C, Compher C. Malnutrition 
identified by Academy of Nutrition and Dietetics/American 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition is associated 
with more 30-day readmissions, greater hospital mortality, 
and longer hospital stays: a retrospective analysis of nutrition 
assessment data in a major medical center. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr. 2018;42(5):892-7.

 102. Yeo HJ, Byun KS, Han J, Kim JH, Lee SE, Yoon SH, et al. 
Prognostic significance of malnutrition for long-term mortality 
in community-acquired pneumonia: a propensity score matched 
analysis. Korean J Intern Med. 2019;34(4):841-9.

 103. Ceniccola GD, Holanda TP, Pequeno RSF, Mendonça VS, 
Oliveira ABM, Carvalho LSF, et al. Relevance of AND-ASPEN 
criteria of malnutrition to predict hospital mortality in critically 
ill patients: a prospective study. J Crit Care. 2018;44:398-403.

 104. Hiura G, Lebwohl B, Seres DS. Malnutrition diagnosis in 
critically ill patients using 2012 Academy of Nutrition and 
Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutri-
tion standardized diagnostic characteristics is associated with 
longer hospital and intensive care unit length of stay and 
increased in-hospital mortality. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 
2020;44(2):256-64.

 105. Burgel CF, Teixeira PP, Leites GM, Carvalho GD, Modanese 
PVG, Rabito EI, et al. Concurrent and Predictive Validity of 
AND-ASPEN Malnutrition Consensus is satisfactory in hospi-
talized patients: a longitudinal study. JPEN J Parenter Enteral 
Nutr. 2020.

 106. Sánchez-Rodriguez D, Marco E, Ronquillo-Moreno N, 
Maciel-Bravo L, Gonzales-Carhuancho A, Duran X, et al. 



Martins C et al.

BRASPEN J 2020; 35 (4): 311-28

328

ASPEN-AND-ESPEN: A postacute-care comparison of the 
basic definition of malnutrition from the American Society of 
Parenteral and Enteral Nutrition and Academy of Nutrition and 
Dietetics with the European Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism definition. Clin Nutr. 2019;38(1):297-302.

 107. Obi Y, Qader H, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K. Latest consensus 
and update on protein-energy wasting in chronic kidney disease. 
Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2015;18(3):254-62.

 108. National Academy of Sciences. Dietary references intakes for 
calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride. 
Washington: National Academy Press; 1997.

 109. National Academy of Sciences. Dietary references intakes for 
thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, 
pantothenic acid, biotin, and choline. Washington: National 
Academy Press; 1998.

 110. National Academy of Sciences. Dietary references intakes for 
vitamin C, vitamin E, selenium, and carotenoids. Washington: 
National Academy Press; 2000.

 111. National Academy of Sciences. Dietary references intakes 
for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, 
iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vana-
dium, and zinc. Washington: National Academy Press; 2001.

 112. National Academy of Sciences. Dietary references intakes 
for energy, carbohydrate, fiber, protein and amino acids. 
Washington: National Academy Press; 2002.

 113. National Academy of Sciences. Dietary reference intakes for 
water, potassium, sodium, chloride, and sulfate. Washington: 
National Academy Press; 2004.

 114. National Academy of Sciences. Dietary references intakes for 
calcium and vitamin D. Washington: National Academy Press; 
2011.

 115. Serra-Majem L, Ortiz-Andrellucchi A, Sánchez-Villegas A. 
Mediterranean diet. Encyclopedia of Food Security and Sustai-
nability. 2019;2:292-301.

 116. Kight CE, Bouche JM, Curry A, Frankenfield D, Good 
K, Guenter P, et al; Academy of Nutrition and Dietetics; 
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; Asso-
ciation of Clinical Documentation Improvement Specialists. 
Consensus Recommendations for Optimizing Electronic 
Health Records for Nutrition Care. J Acad Nutr Diet. 
2020;120(7):1227-37.

 117. American Diabetes Association. 6. Glycemic targets: standards 
of medical care in diabetes-2019. Diabetes Care. 2019;42(Suppl 
1):S61-S70.



Planejamento nutricional da alta hospitalar

BRASPEN J 2020; 35 (4): 329-39

329

Planejamento nutricional da alta hospitalar: breve 
revisão da literatura e proposta de instrumento 
de avaliação
Nutritional planning of hospital discharge: a brief literature review and proposal for an assessment 

instrument

AArtigo Especial

Unitermos: 
Desnutrição. Avaliação nutricional. Tempo de inter-
nação. Nutrição. Alta do Paciente. Readmissão do 
Paciente. Equipe de Assistência ao Paciente. Cuidado 
Transicional.

Keywords: 
Malnutrition. Nutrition assessment. Length of stay. 
Nutrition. Patient Discharge. Patient readmission. 
Patient Care Team. Transitional Care.

Endereço para correspondência
Rodrigo Costa Gonçalves
Avenida 136, 761, sala A- 46 – Setor Sul – Goiânia, 
GO, Brasil – CEP: 74093-250
Email: nutrir.terapianutricional@gmail.com

Submissão
17 de julho de 2020

Aceito para publicação 
15 de dezembro de 2020

RESUMO
Introdução: Em virtude de sua frequência e consequências, a desnutrição é uma condição preocupante 
no âmbito hospitalar, especialmente no caso de adultos internados em unidades de terapia intensiva e 
outros de alto risco, estando associada a maior risco de morbidade e mortalidade, aumento do tempo 
de internação, maior frequência de reinternações e aumento de custos. Embora a falta de planejamento 
para a alta hospitalar possa agravar essas consequências, ainda não há diretrizes para planejamento 
nutricional da alta hospitalar que possam ser adotadas em ampla escala no Brasil. Método: Um painel 
de especialistas foi reunido com o intuito de avaliar os tópicos mais relevantes na literatura relacio-
nada ao planejamento nutricional da alta hospitalar, discutir sua experiência a esse respeito e propor 
um instrumento que possa nortear e justificar a importância da alta nutricional planejada e segura. 
Resultados: O plano de alta organizado traz benefícios clínicos e nutricionais para o paciente, além de 
vantagens para os familiares e o serviço de saúde. O cuidado nutricional e uma melhor comunicação 
e orientação da equipe multiprofissional preparam o paciente e seus familiares para reduzir o tempo 
de internação e evitar reinternação. O planejamento de alta requer o desenvolvimento de um plano 
individualizado, bem como a educação do paciente, familiares e cuidadores, sendo o plano de cuidados 
nutricionais inserido no plano de alta. Com base nestas considerações, propomos um instrumento que 
tem por objetivo sistematizar a alta nutricional por meio da coleta das informações mais relevantes 
ligadas ao risco nutricional e à abordagem terapêutica desse risco, normatizando a comunicação com 
o paciente, seus cuidadores e a equipe de saúde. Conclusões: O instrumento aqui apresentado deverá 
ser testado na prática clínica, e espera-se que ele possa permitir melhor acompanhamento da jornada 
do paciente, conduzindo-o para a alta hospitalar bem-sucedida.

ABSTRACT
Introduction: Due to its frequency and potential consequences, malnutrition is a worrisome condition 
in the hospital environment, especially in the case of adults admitted to intensive care units and others 
at high risk; malnutrition is associated with a higher risk of morbidity and mortality, prolonged hospital 
stay, higher frequency of readmissions, and increased costs. Although the absence of a planning for 
hospital discharge can aggravate these consequences, there are no guidelines for nutritional planning 
for hospital discharge that can be widely adopted in Brazil. Methods: A panel of experts was convened 
to assess the most relevant topics in the literature related to hospital discharge planning, discuss their 
experience in this regard, and propose an instrument that could guide and justify the importance of 
planned and safe nutrition discharge. Results: An organized and explicit discharge plan brings clinical 
and nutritional benefits to the patient, as well as advantages for family members and the health-care 
service. Nutritional care and better communication and guidance from the multiprofessional team 
prepare the patient and family members to reduce length of hospital stay and may avoid readmissions. 
Discharge planning requires the development of an individualized plan, as well as the education of the 
patient, family and caregivers; the nutritional care plan is inserted in the discharge plan. Based on these 
considerations, we propose an instrument that aims to systematize the nutritional discharge through the 
collection of the most relevant information related to the nutritional risk and the therapeutic approach to 
this risk, standardizing the communication with the patient, their caregivers, and the health-care team. 
Conclusions: The instrument presented here should be tested in clinical practice, and it is hoped that 
it can allow a better follow-up of the patient’s journey, leading to a more successful hospital discharge.

1. Médico; Especialista em Medicina Intensiva, Nutrologia e Nutrição Parenteral e Enteral; Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia 
– HUGOL, Hospital Órion, Goiânia, GO, Brasil.

2. Nutricionista chefe da Divisão de Nutrição e Dietética do Instituto Central (IC-HC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP), Coordenadora Administrativa da EMTN-ICHC, Mestre em Nutrição Humana pela Universidade de São 
Paulo, Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela BRASPEN, São Paulo, SP, Brasil.

3. Coordenadora Administrativa e Nutricionista Clínica da EMTN do Hospital Copa D’Or; Mestre em Nutrição Clínica pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro; Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela BRASPEN, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

4. Médica Intensivista; Mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral pela 
BRASPEN; Complexo Hospital de Clínicas UFPR / Hospital das Nações, Curitiba, PR, Brasil.

5. Coordenadora técnica e nutricionista da EMTN da Santa Casa de Misericórdia de Maceió; Especialista em nutrição parenteral e enteral pela 
BRASPEN; Especialista em nutrição clínica e terapêutica nutricional pela UNIGUAÇU; Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Maceió, AL, Brasil.

6. Mestre em Gastroenterologia; Especialista em Nutrição Parenteral e Enteral; Diretora do Ganep - Nutrição Humana; Coordenadora das EMTNs 
do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e Mirante, São Paulo, SP, Brasil.

Rodrigo Costa Gonçalves1

Maria Carolina Gonçalves Dias2

Nara Lucia Andrade Lopes Segadilha3

Ana Cristina Schmidt de Oliveira-Netto4

Maria do Socorro Lira Paes Batista5

Maria de Lourdes Teixeira da Silva6

DOI: 10.37111/braspenj.AE202035402



Gonçalves RC et al.

BRASPEN J 2020; 35 (4): 329-39

330

INTRODUÇÃO

Em virtude de sua frequência e possíveis consequências, a 
desnutrição é uma condição particularmente preocupante no 
ambiente hospitalar, afetando entre 20% e 60% dos pacientes 
adultos internados por diferentes condições clínicas1-3. Nesse 
âmbito, a desnutrição está associada a maior risco de 
morbidade e mortalidade, aumento do tempo de internação, 
maior frequência de reinternações e aumento de custos3-6. 
A preocupação é ainda mais evidente no caso de adultos 
internados em unidades de terapia intensiva (UTIs), onde a 
desnutrição acomete entre 40% e 80% dos pacientes e é tanto 
causa quanto consequência de uma série de alterações fisio-
patológicas associadas a piores desfechos3,7-9. Em um estudo 
brasileiro recente, a piora do estado nutricional na primeira 
semana de hospitalização foi identificada como fator predi-
tivo de maior tempo de hospitalização e de ocorrência de 
reinternação no período de 6 meses após a alta, ressaltando 
a importância do monitoramento nutricional no cuidado10. 
Nesse estudo, o declínio de categoria na Avaliação Subjetiva 
Global (ASG, Subjective Global Assessment) foi associado a 
aumento de 2 vezes na chance de internação prolongada, e 
de 3,6 vezes de readmissão aos 6 meses10.

Assim, a atenção a aspectos nutricionais em resposta a 
doenças agudas e crônicas deve receber ênfase progressiva 
durante a trajetória do paciente em sua totalidade, incluindo 
a alta hospitalar programada11-14. A relevância de tal atenção 
fica ainda mais evidente quando se considera que cerca de 
20% a 45% dos pacientes apresentam desnutrição no momento 
da alta15. Sabe-se que, na prática clínica, o processo de alta 
hospitalar é comumente feito de maneira pouco planejada e 
padronizada, e que tal falta de planejamento pode contribuir 
para a alta precoce, em que o paciente é liberado antes de 
alcançar as condições ideais para a alta, o aumento do risco de 
piora nutricional, o prolongamento da internação e aumento 
de complicações pós-alta e do número de reinternações não 
planejadas, além de acarretar maiores custos ao serviço de 
saúde e pior qualidade de vida ao paciente11,16. 

Diversos estudos demonstraram os benefícios de se 
estabelecer precocemente planos de alta e de cuidado 
estruturados e individualizados, baseados nas necessidades 
e condições clínicas e nutricionais dos pacientes. Em uma 
meta-análise de 30 estudos randomizados, pacientes 
alocados para uma estratégia de cuidado com planejamento 
de alta individualizado tiveram redução do tempo de hospi-
talização e da taxa de reinternação quando comparados a 
pacientes que receberam cuidado padrão, sem plano de alta 
individual17. Naylor et al.18 relataram que pacientes hospi-
talizados, com idade igual ou superior a 65 anos, alocados 
para uma intervenção envolvendo um planejamento de alta 
mais sistematizado e com seguimento domiciliar pós-alta, 
tiveram menor taxa de hospitalização (37,1% vs. 20,3%), 
de múltiplas reinternações (6,2% vs. 20,3%), menor duração 
da internação (1,53 vs. 4,09 dias) e aumento do tempo 
até a reinternação, do que pacientes do grupo controle, 

submetidos ao procedimento de alta padrão. Em um estudo 
randomizado com pacientes portadores de doença pulmonar 
crônica obstrutiva, Lainscak et al.19 também mostraram os 
benefícios de uma intervenção de alta coordenada, visto que 
pacientes que receberam a intervenção tiveram menor taxa 
de hospitalização pela doença (14% vs. 31%) e por qualquer 
causa (31% vs. 44%) do que pacientes em cuidado padrão.  

As etapas necessárias para um planejamento adequado 
da alta vem sendo cada vez mais discutidas na litera-
tura11,13,16,20. As recomendações preconizam que o planeja-
mento da alta seja iniciado de maneira precoce, para que 
sejam identificadas as barreiras e tomadas as devidas ações, 
utilizando uma abordagem multidisciplinar, com um coorde-
nador, e acompanhamento pós-alta. Um posicionamento da 
ANMCO listou dez etapas para um planejamento adequado 
de alta16. Um dos pontos a serem considerados é que, nesse 
processo de planejamento, a alta não é vista como um evento 
isolado, mas como um processo de continuidade do cuidado 
e que depende do engajamento do paciente/cuidador, e 
exige comunicação e ação coordenada da equipe respon-
sável pelo cuidado para garantir o tratamento nutricional e 
acompanhamento adequados16. 

Apesar da existência de diretrizes internacionais e de 
orientações locais em determinadas instituições de nosso 
País, ainda não há consenso sobre um instrumento de plane-
jamento de alta que possa ser aplicado em ampla escala no 
Brasil, especialmente no que diz respeito ao planejamento 
nutricional da alta hospitalar de adultos. Assim, um painel 
multidisciplinar de especialistas médicos e nutricionistas foi 
reunido com o intuito de avaliar os tópicos mais relevantes 
na literatura relacionada ao planejamento nutricional da alta 
hospitalar, discutir sua experiência a esse respeito e propor 
um instrumento que possa ser usado pela equipe de nutrição 
responsável pelo cuidado hospitalar, para nortear e justificar 
a importância da alta nutricional planejada e segura. O 
presente artigo relata o resultado desse trabalho.

MÉTODO

Constituição e Objetivos do Painel
O painel, constituído pelos presentes autores, reuniu-se 

em três ocasiões distintas nos anos de 2018 e 2019, com 
apoio financeiro da Danone Nutrícia. O presente artigo é 
de responsabilidade exclusiva do painel, que contou com 
apoio editorial da empresa Dendrix (São Paulo), financiado 
pela Danone Nutricia. 

Os objetivos do painel foram discutir a jornada do 
paciente adulto em uso de terapia nutricional, desde a UTI até 
a alta hospitalar, abordando as dificuldades da transição da 
UTI para enfermaria e estratégias para reabilitação nutricional 
a médio e longo prazos. Além disso, o painel teve por objetivo 
elaborar um instrumento para auxílio no planejamento de 
alta em terapia nutricional segura, especialmente para uso 
em instituições brasileiras.
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Revisão da Literatura
Foi feita uma revisão narrativa da literatura pertinente, 

com base nos temas discutidos e em apresentações feitas por 
membros do painel, tentando identificar, sempre que possível, 
artigos com maior relevância para o cenário brasileiro. O 
objetivo da revisão foi o de reunir a evidência científica que 
pudesse justificar e servir de base para criação do instrumento 
para planejamento da alta nutricional.

TÓPICOS RELEVANTES DISCUTIDOS PELO 
PAINEL PARA CRIAÇÃO DO INSTRUMENTO

Prevalência de Desnutrição em Pacientes Brasilei-
ros Hospitalizados e Importância do Rastreamento 
Precoce
No Brasil, o estudo epidemiológico IBRANUTRI encontrou 

altas taxas de prevalência de desnutrição e desnutrição grave 
de 48,1% e 12,6%, respectivamente, em pacientes adultos 
hospitalizados no sistema público por causas variadas21. Os 
autores relataram, também, que menos de 20% dos pacientes 
tinham algum registro de informações sobre o estado nutri-
cional em seus prontuários, e apenas 7,3% dos casos fizeram 
uso de terapia nutricional. Esses achados de alta prevalência 
de desnutrição, pouca conscientização sobre o problema da 
desnutrição entre os médicos e a subprescrição de terapias 
nutricionais também foram encontrados em estudos mais 
recentes, incluindo uma revisão sistemática envolvendo 
dados de cerca de 30.000 pacientes hospitalizados em 12 
países latino-americanos em que a taxa de desnutrição na 
admissão variou entre 40% e 60%3. Pinho et al.22 observaram 
uma prevalência de desnutrição entre pacientes brasileiros 
com câncer internados em hospitais públicos de 36,1% a 
55%, dependendo da faixa etária, e recomendaram que o 
screening e a avaliação nutricional sejam realizados imedia-
tamente após a hospitalização, para possibilitar o diagnóstico 
e intervenções precoces. Apesar da alta frequência de desnu-
trição entre pacientes hospitalizados, essa condição perma-
nece subidentificada e subtratada. Um estudo retrospectivo 
com mais de 8.000 pacientes desnutridos, encontrou que 
apenas 3,1% destes receberam suplementação oral. Quando 
comparados aos pacientes que não receberam, aqueles que 
usaram suplementação nutricional oral tiveram 38,8% menos 
reinternações, sendo essa redução ainda maior (46,1%) em 
doentes oncológicos. Além disso, observou-se uma redução 
na duração da hospitalização conforme reduzia o intervalo 
entre a admissão e o início da suplementação oral23.

Embora sabidamente associado a desfechos desfavoráveis 
durante a internação hospitalar, o diagnóstico da desnu-
trição, muitas vezes, não é feito por ocasião da admissão 
e até durante a internação hospitalar24. É possível que tal 
falha seja devida a conhecimento insuficiente por parte 
de profissionais de saúde, uma vez que diversos estudos 
documentaram esse fenômeno entre médicos, enfermeiros e 
até mesmo nutricionistas25-28. Por outro lado, é possível que 

outros fatores contribuam para a falta de reconhecimento de 
casos de desnutrição; tais fatores incluem a incerteza sobre 
atribuição de responsabilidades entre diferentes profissionais 
e setores do hospital, a falta de coordenação das atividades 
entre diferentes serviços e a ausência de instrumentos que 
possam ser usados para avaliar objetivamente o problema e 
guiar suas possíveis soluções em cada instituição29,30. 

A importância da atenção a aspectos nutricionais em 
adultos internados é redobrada quando se considera que 
a prevalência de desnutrição tende a aumentar conforme 
aumenta o período de internação, tornando crucial o seu 
reconhecimento e a intervenção terapêutica precoce3,21. O 
problema é ainda maior quando se consideram pacientes 
idosos, muitos dos quais em mais alto risco nutricional do que 
indivíduos mais jovens em função da frequente combinação 
de ingestão alimentar reduzida e da presença de comorbi-
dades31,32. Da mesma forma, pacientes internados em UTIs 
e aqueles com características especiais, tais como câncer, 
doença gastrintestinal de tratamento cirúrgico, politrauma e 
outros, comumente apresentam risco nutricional elevado33. 

Evidentemente, o rastreamento e a avaliação inicial do 
paciente desnutrido devem ser seguidos por estratégias de 
intervenção e acompanhamento, conforme delineado pela 
iniciativa feedM.E. (Medical Education) Global Study Group34 
e discutido em maiores detalhes adiante.

Diante do cenário atual, a campanha ‘Diga não 
à desnutrição’ foi criada pela Sociedade Brasileira de 
Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN) com o objetivo 
de alertar sobre o problema da desnutrição hospitalar e 
suas consequências, bem como discutir estratégias e ações 
práticas voltadas para o aprimoramento do rastreamento, 
diagnóstico, avaliação e manejo da desnutrição, que 
possam impactar positivamente e reduzir a prevalência de 
desnutrição e suas consequências35. Dentre os 11 passos 
estabelecidos pela campanha para o combate à desnu-
trição, está a orientação à alta hospitalar35. 

Planejamento Nutricional da Alta Hospitalar: Im-
portância, Estratégias e Barreiras Previsíveis
Como mencionado, a alta hospitalar é frequentemente 

mal planejada e feita de modo não padronizado, o que 
pode causar descontinuidade e fragmentação do cuidado 
dispensado ao paciente e colocá-lo sob maior risco após 
a alta. Assim, o planejamento da alta pode ser entendido 
como a tentativa de reduzir o tempo de internação hospi-
talar e reinternação precoce ou não planejada e melhorar 
a coordenação dos serviços após a alta17,35. O plano de 
alta organizado traz benefícios clínicos e nutricionais para o 
paciente, além de vantagens para os familiares e o serviço 
de saúde16,36. O maior envolvimento e dedicação da equipe 
multiprofissional atua como facilitador da transição entre o 
período de hospitalização e o domicílio, e, dessa forma, 
aumenta a segurança da alta hospitalar. O cuidado nutri-
cional efetivo, a melhor comunicação e orientação da equipe 
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multiprofissional preparam o paciente e seus familiares para 
reduzir o tempo de internação e evitar reinternação.

Portanto, contrastando com a alta não planejada, em que 
o tempo de hospitalização é todo dedicado ao tratamento, 
sem ações voltadas para a alta e com a educação do paciente 
acontecendo só ao final da hospitalização, quando se instala 
um procedimento de planejamento de alta, as ações de 
engajamento e educação do paciente/cuidador são feitas 
desde o início, com o intuito de se garantir que a transição 
seja realizada da maneira mais gradual, segura e consciente, 
bem como de acordo com as necessidades individuais. Nesse 
caso, a equipe já trabalha desde o início com uma data 
estimada para a alta, que vai sendo avaliada e ajustada 
durante a internação16. Alguns instrumentos e algoritmos 
com sugestões sobre como desenvolver um protocolo de alta 
para a transição de cuidados UTI – unidade de internação 
estão disponíveis na literatura. Em um estudo de mapea-
mento de intervenção, a importância de uma comunicação 
efetiva e de materiais de suporte na alta foi ressaltada nas 
entrevistas com pessoas que passaram por internação em UTI 
e familiares considerados com grande experiência em UTI. 
A necessidade de maior informação e conhecimento sobre 
sintomas de Síndrome Pós Cuidado Intensivo (Post Intensive 
Care Sindrome – PICS) e delirium foi também apontada e 
reconhecida20. O estudo RECOVER36 comparou as experiên-
cias de pacientes submetidos a uma intervenção complexa de 
cuidados pós-UTI com intensificação de fisioterapia, cuidado 
nutricional e fornecimento de informações versus a experi-
ência de pacientes acompanhados com o cuidado padrão, 
demonstrando que a intervenção melhorou significativamente 
a satisfação dos pacientes com a reabilitação. 

O registro das informações clínicas relevantes, da 
evolução e de procedimentos realizados e em andamento é 
fundamental para o acompanhamento do paciente e para 
garantir a continuidade do cuidado, tanto na transição entre 
unidades do hospital como na transição para casa, dessa 
forma reduzindo os riscos associados à fragmentação ou 
interrupção dos cuidados35,37. Sabe-se que os momentos de 
transição de cuidado, seja entre instituições, unidades de 
atendimento da mesma instituição ou para casa, são uma 
fonte importante de problemas, como erros médicos, eventos 
adversos, ineficiência, custos desnecessários e insatisfação 
dos pacientes, e tais problemas podem ser mitigados por um 
melhor registro e comunicação entre as partes. Em pacientes 
críticos transferidos para outros hospitais, foi observada uma 
associação entre a quantidade de informações disponíveis 
no documento de transferência e a melhora de desfechos 
clínicos. Pacientes com documentações mais completas 
apresentaram redução significativa na mortalidade hospitalar, 
ocorrência de eventos adversos e duplicação de trabalho37. 

Do ponto de vista nutricional, o planejamento de alta 
consiste no desenvolvimento de um plano individualizado, 
bem como na educação e na maior conscientização da neces-
sidade do cuidado do paciente, familiares e cuidadores35. 

Deve-se desenvolver uma cultura institucional de desos-
pitalização, definindo que a terapia nutricional é uma das 
atividades envolvidas no processo de cuidados com a alta 
hospitalar. Após a triagem nutricional, devem ser avaliados 
todos os pacientes que estão em risco e rapidamente imple-
mentar uma intervenção nutricional, que deve ser continua-
mente monitorada. O plano de cuidados nutricionais deve 
estar inserido no plano de alta, e as ações de educação 
devem envolver todas as etapas, como escolha da fórmula, 
uso de equipamento e demais cuidados envolvidos12,16,38,39. 
Os sobreviventes da internação em UTI, os pacientes subme-
tidos a grandes cirurgias, os indivíduos mais idosos e aqueles 
com internações prolongadas devem ser considerados os 
candidatos mais importantes para estratégias de planeja-
mento nutricional da alta. A depender da disponibilidade 
de recursos locais, tal planejamento pode ser estendido a 
pacientes de menor risco nutricional, especialmente quando 
se considera o impacto potencial da terapia nutricional em 
pacientes de enfermarias clínicas40. 

Os pacientes hospitalizados são frequentemente desprepa-
rados para o autocuidado após a alta hospitalar, ocasionando, 
muitas vezes, a readmissão hospitalar não planejada. Cancino 
et al.13 elencaram as principais ações a serem realizadas 
para que o processo de alta hospitalar seja bem realizado. 
Os profissionais envolvidos no planejamento da alta devem 
procurar identificar barreiras de comunicação com a equipe 
de saúde, o paciente e seus cuidadores. Idealmente, deve-se 
determinar o melhor método de transmissão de informações 
conforme o nível de entendimento do paciente e de seus cuida-
dores, incluindo explicações verbais, demonstrações práticas 
e materiais audiovisuais, que devem sempre ser focados no 
paciente. Também é importante identificar a necessidade de 
reforço para melhor compreensão, sendo útil o emprego da 
técnica de teach back, segundo a qual o indivíduo sendo 
instruído explica o que lhe foi orientado. Por fim, a continui-
dade do cuidado e a gestão dos casos após a alta, por meio 
de apoio comunitário, visitas domiciliares, contato telefônico 
e acompanhamento ambulatorial, podem aumentar ainda 
mais as chances de sucesso terapêutico35. A elaboração de 
um relatório de transição e cuidado, a informação sobre 
sinais de alerta e o agendamento de visitas e exames de 
seguimento são pontos importantes para a continuidade do 
cuidado. Existem evidências de que o aconselhamento dieté-
tico individualizado por nutricionistas após a alta hospitalar 
melhora o peso corporal, bem como a ingestão energética 
e proteica em pacientes idosos com risco nutricional41. Um 
estudo recente em pacientes que tiveram infarto agudo do 
miocárdio e apresentavam risco de desnutrição demonstrou 
que, quando comparados a pacientes que receberam cuidado 
padrão, pacientes randomizados para receber tratamento 
nutricional individualizado tiveram maior ingestão de energia 
e maior ganho funcional para realização das atividades diárias 
do que os randomizados para o grupo controle42.

A importância do atendimento pós-hospitalar é uma 
realidade. A European Society for Clinical Nutrition and 
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Metabolism (ESPEN) acaba de publicar diretrizes para 
nutrição domiciliar; entre as várias recomendações, consi-
dera-se de extrema relevância a existência de uma equipe 
multiprofissional responsável por acompanhar, orientar e 
monitorizar os pacientes após a alta43. De maneira seme-
lhante, a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional Domici-
liar também enfatiza a importância de se estabelecer uma 
transição segura do ambiente hospitalar para o domiciliar, 
o que inclui a recomendação do planejamento de alta e o 
estabelecimento de uma boa comunicação entre a equipe 
multiprofissional responsável pelo paciente no atendimento 
hospitalar e quem estará responsável pelo cuidado domici-
liar44. A elaboração e implementação de um plano de alta 
sistematizado é colocada como mandatória para pacientes 
com indicação de terapia nutricional domiciliar para que se 
assegure no ambiente domiciliar a continuidade da assis-
tência do hospitalar. De acordo com as orientações, todas 
as possibilidades de terapia nutricional domiciliar - enteral, 
parenteral e suplemento oral - devem ser contempladas no 
plano de alta hospitalar. Para garantir a qualidade nutricional 
e microbiológica, a legislação brasileira em vigência (Reso-
lução No 63/2000) recomenda que os pacientes hospitali-
zados recebam apenas dietas enterais industrializadas45. Para 
atender a essa demanda, o mercado nacional conta com 
grande número de opções de fórmulas enterais, desenvol-
vidas para cumprir as exigências legais. Assim, equipara a 
terapia nutricional em nosso País com aquela feita em países 
desenvolvidos. Por outro lado, o parágrafo 3o do artigo 8o 
da Portaria No 120, de 2009, define que “as dietas artesa-
nais e/ou semiartesanais deverão ser incentivadas naqueles 
pacientes sob cuidados e/ou internação domiciliar”46.

Alguns estudos relatam que a dieta artesanal é mais 
natural, fisiológica, flexível e econômica, tendo também 
valor sentimental do prazer de se alimentar como o restante 
da família47-49. Entretanto, vários estudos demonstram que a 
dieta artesanal não atinge as necessidades calóricas reais, 
além de ser deficiente em nutrientes isolados ou agrupados, 
especialmente ferro50-52, cálcio50-53, magnésio e vitamina C49,53. 

Outro ponto negativo da dieta artesanal é a contami-
nação, cujo risco aumenta quanto maior a manipulação. 
Estudo de Medina et al.54 demonstrou que houve contami-
nação em 68,7% das amostras de quatro tipos de dietas ente-
rais artesanais feitas no domicílio, indicando que, do ponto 
de vista microbiológico, estas dietas não são tão seguras 
quanto as fórmulas industrializadas. Machado de Souza et 
al.55 analisaram a composição da dieta enteral artesanal, 
e a análise bromatológica isolada das fases demonstrou 
que a sopa teve baixo percentual de adequação para as 
proteínas (22% em relação ao calculado), o que refletiu 
negativamente na adequação proteica do plano dietético 
total (44% em relação ao calculado). Além disso, a sopa 
teve baixa concentração de carboidratos (53% em relação 
ao calculado) e de lipídeos (50% em relação ao calculado), 
o que resultou em inadequação do conteúdo energético 
total e desequilíbrio na distribuição de macronutrientes. Estes 

autores sugerem que as dietas enterais sejam fornecidas 
de forma mista, ou seja, elaboradas a partir da mistura de 
dietas comerciais somadas a alimentos in natura, já que há 
uma dificuldade em estabelecer a adequação nutricional de 
dietas unicamente artesanais55.

Os resultados de uma revisão sistemática sobre a fre quência 
de uso e experiências de dietas caseiras em pacientes ou 
cuidadores e prestadores de cuidados de saúde demonstraram 
que as dietas caseiras devem ser indicadas para pacientes 
estáveis, com gastrostomia e com idade mínima de 6 meses, 
desde que não apresentem distúrbios metabólicos ou alergias 
alimentares múltiplas que proíbam alimentos integrais56. Os 
autores reforçam o treinamento e motivação do cuidador e 
envolvimento dos familiares, bem como as dificuldades para 
manipulação dos equipamentos e espaço para armazena-
mento quando se usam dietas artesanais, sendo fundamental o 
monitoramento e supervisão com nutricionista. Por outro lado, 
Johnson et al.57 comentam sobre a proibição do uso de dietas 
artesanais pelas empresas de home care americanas, pois as 
mesmas temem pela composição nutricional desconhecida da 
fórmula, oclusão da sonda nasoenteral, e aumento do risco de 
infecções. Por fim, as diretrizes da ESPEN para nutrição domi-
ciliar consideram que as dietas artesanais são menos eficazes 
que as dietas industrializadas, não devendo ser utilizadas em 
pacientes em terapia nutricional enteral domiciliar, por serem 
menos seguras. 

Não obstante à discussão acima, diversas barreiras 
podem ser identificadas na tentativa de coordenar esforços 
que possam garantir o adequado planejamento e a imple-
mentação da alta nutricional, especialmente em serviços 
com recursos ainda insuficientes. O Quadro 1 demonstra as 
principais barreiras identificadas pelo painel, juntamente com 
propostas para superá-las. As barreiras podem ter origem no 
paciente e na equipe de nutrição, mas a maior parte delas 
pode ser superada se forem reconhecidas e abordadas de 
maneira proativa e sistemática. 

As estratégias para contornar tais barreiras envolvem a 
educação do paciente e cuidadores para aumentar a compre-
ensão da importância de se alcançar as metas nutricionais 
e seguir as orientações para aumentar a adesão à terapia 
nutricional prescrita; educação continuada dos profissionais 
de saúde envolvidos no cuidado para que se estabeleçam 
todas etapas para a elaboração de um plano de alta efetivo; 
estratégias administrativas voltadas para identificar restrições 
e aprimorar o atendimento e garantir a organização de 
equipes multidisciplinares; e o acompanhamento após a 
alta. As barreiras identificadas na discussão do painel são 
consistentes com as levantadas por outros trabalhos da litera-
tura13,16,58. Um estudo conduzido na Dinamarca baseado em 
entrevistas com profissionais de saúde agrupou as barreiras 
para a terapia nutricional na transição hospital-casa em 
três esferas principais: educacionais (falta de conhecimento, 
treino e experiência), organizacionais (problemas na comuni-
cação e falta de diretrizes e instruções locais) e econômicas 
(falta de tempo e recursos, tempo curto de internação)58. 
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Quadro 1 – Barreiras frequentes identificadas pelos membros do painel e possíveis intervenções nos processos de alta hospitalar.

Barreiras Possíveis intervenções

Relacionadas ao paciente

Falta de entendimento da importância da terapia nutricional Desenvolvimento de lâminas/vídeos/animações demonstrando a importância 
da alimentação para uso nos primeiros dias de internação

Adesivos para fixação em bandejas de alimentação oral e terapia nutricional 
oral com estímulo ao processo de nutrição

Dificuldades de comunicação Desenvolvimento de variadas linguagens de comunicação para alta hospita-
lar (vídeos, pdf para WhatsApp, quiz para tablets ou TVs com possibilidades 
de teach back)

Indefinição do cuidador de referência Definição, nos primeiros dias de internação, do cuidador responsável de 
referência

Problemas financeiros Definição de rede de distribuição de suplementos na rede pública 

Encaminhamentos para acompanhamento nutricional após alta hospitalar

Relacionadas à equipe de terapia nutricional

Ausência de Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) Trabalho junto à administração hospitalar sobre os benefícios técnicos e 
financeiros da implementação de EMTN

Ausência de triagem nutricional, diagnóstico nutricional e avaliação 
nutricional

Subindicação de terapia nutricional

Padronização entre nutricionistas e/ou enfermeiros de ferramentas de tria-
gem a serem aplicadas

Realizar e registrar a avaliação e o diagnóstico nutricional, bem como o 
acompanhamento do estado nutricional

Checklist de critérios para indicação de terapia nutricional 

Falta de entendimento de custo-efetividade da terapia nutricional 
oral e da dieta enteral
Não entendimento do tempo necessário de uso de terapia nutricional oral

Treinamento da equipe de terapia nutricional sobre necessidades nutricionais 
aumentadas mesmo após a alta hospitalar e a necessidade de suplementa-
ção a médio ou longo prazo em determinados pacientes

Terapia nutricional oral não custeada por convênios Comparativo de efetividade e preço entre terapia nutricional oral e alimenta-
ção padrão

Dieta Industrializada x Dieta Artesanal (caseira)

Negociação de terapia nutricional oral junto aos convênios

Baixo tempo disponível dos colaboradores Padronização de rotinas

Desenvolvimento de ferramentas eficazes e rápidas para processos de alta 
hospitalar

Transição de terapia nutricional enteral para via oral sem avaliação 
da necessidade de terapia nutricional oral

Desenvolvimento de sugestão de fluxos de desmame de terapia nutricional 
enteral

Ausência de educação continuada de alta para familiares/pacientes Realização de reconciliação medicamentosa

Definição de compatibilidades e uso de medicações via sonda

Treinamento sobre monitorização de fixação da sonda, cuidados para pre-
venção de obstrução

Ausência de plano multiprofissional de alta e início tardio da elabora-
ção do plano

Altas compartilhadas

Estabelecer previsão da via de terapia nutricional para a alta

Início precoce do processo de alta hospitalar direcionado para a via prevista

Ausência de plano de alta para as altas realizadas em finais de 
semana e feriados 

Garantir que o processo de planejamento efetivo de alta seja implementado 
mesmo em feriados e fins de semana

Não entendimento da importância da terapia nutricional a longo prazo 
após a alta hospitalar

Treinamentos focando na reabilitação muscular após a alta hospitalar 

Melhor conhecimento da linha de produtos de terapia nutricional para uso 
ambulatorial

Importância do acompanhamento nutricional após a alta hospitalar (interromper 
o ciclo: “não atendo consultório, não encaminho”)

Dificuldades na compra de terapia nutricional oral Revendas acessíveis

Melhorar dificuldades em e-commerce
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Proposta de Instrumento para Alta Nutricional 
Planejada
Com base na discussão precedente e na experiência 

dos autores, o instrumento apresentado na Figura 1 é 
proposto para auxiliar equipes de nutrição e outros profis-
sionais de saúde no planejamento da alta nutricional. O 
instrumento tem por objetivo sistematizar a alta nutricional 
por meio da coleta das informações mais relevantes 
ligadas ao risco nutricional e à abordagem terapêutica 
desse risco. Tais informações incluem aspectos relevantes 

da história médica recente durante a internação hospitalar, 
dados antropométricos, presença de critérios fenotípicos 
de desnutrição e características previstas no curto e médio 
prazos que podem influenciar a conduta, tais como 
sarcopenia e dependência funcional, e as modalidades 
de atendimento do paciente em seu domicílio ou serviços 
de saúde. Por fim, o instrumento apresenta checklists que 
têm por objetivo organizar as atividades a serem reali-
zadas e normatizar a comunicação com o paciente, seus 
cuidadores e a equipe de saúde.

Figura 1 - Proposta de instrumento para planejamento nutricional na alta hospitalar.
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Com relação aos critérios de elegibilidade para utilização do 
plano, a proposta é que o instrumento seja utilizado para auxiliar 
o planejamento da transição da UTI - Unidade de Internação - 
Casa para pacientes em risco nutricional por: 1) permanência 
em UTI por período maior do que 48 horas ou 2) permanência 
em unidades de internação não críticas há mais de 5 dias com 
presença de ao menos um dos critérios detalhados na Figura 
1. Tais critérios levam em conta o índice de massa corporal 
(IMC) e a categoria de idade, a faixa de perda de peso, escore 
NUTRIC ≥ 5 ou NRS ≥3, anorexia e/ou VO<60%, disfagia, 
uso de terapia nutricional enteral, parenteral, ou oral, lesão 
por pressão, queda no ano anterior, dependência funcional, 
sarcopenia, ou alguma outra condição que na avaliação da 
equipe possa oferecer risco nutricional35,44,59,60. 

Em termos práticos, a abertura do instrumento será reali-
zada pelo nutricionista que recebe o paciente proveniente da 
UTI ou que acompanha o paciente que está mais de 5 dias 
na unidade de internação não crítica e que apresenta ao 
menos um dos critérios listados. A abertura deve ser feita já no 
momento da admissão ou o mais precoce possível, para que os 
pacientes em risco sejam colocados em alta nutricional plane-
jada. Uma data provável para a alta deve ser estabelecida logo 
no início do plano. A partir de sua abertura, o instrumento traz 
uma série de atividades de preparo para a alta que devem ser 
realizadas junto à equipe que assiste o paciente, bem como 
atividades junto ao próprio paciente e seus familiares/cuida-
dores, para garantir uma alta nutricional segura. As estratégias 
de comunicação devem ser adequadas às necessidades dos 
pacientes, por exemplo, no caso de pacientes com necessi-
dade especial (auditiva/visual) que preencham os critérios de 
elegibilidade para a alta nutricional planejada.A seção “TN na 
alta hospitalar” é destinada à coletada de informações sobre 
a terapia nutricional orientada na alta. A terapia nutricional 
será definida de acordo com as necessidades e condições do 
paciente, seguindo as recomendações44. No caso de terapia 
nutricional oral, a consistência dos alimentos deverá ser 
adequada conforme a condição do paciente e grau disfagia, 
quando presente, seguindo a orientação do nutricionista e/ou 
fonoaudiólogo, em conformidade com as diretrizes61. Pacientes 
com disfagia serão orientados, também, sobre a necessidade 
ou não do uso de espessantes. 

O instrumento coletará também informações sobre o 
destino/local de cuidado pós-alta (casa ou outra instituição) e 
a necessidade de assistência ambulatorial ou home care. Por 
fim, na última seção, há um check list das atividades finais a 
serem realizadas junto ao paciente para a alta hospitalar, que 
incluem a entrega de orientação nutricional individualizada, 
a confirmação do entendimento do paciente com relação 
à sua condição, às orientações e cuidados necessários no 
ambiente domiciliar, incluindo o teach back, orientações 

sobre sinais de alerta, cuidados com o acesso e locais para 
compra de dietas, suplementos e espessantes, e entrega do 
resumo de alta, bem como campos para registro da data 
efetiva da alta e da data prevista para realização do primeiro 
contato telefônico de acompanhamento após a alta, para que 
sirvam como base para contatos telefônicos ou atendimento 
ambulatorial a posteriori e verificação se no período houve 
interrupção da terapia nutricional e/ou reinternação.

Para cada paciente, apenas uma única ficha será aberta, 
devendo ser preenchida/atualizada durante todo o período 
de acompanhamento. Dessa forma, o instrumento permitirá 
que o serviço colete de modo sistematizado informações 
sobre o diagnóstico e antecedentes, os critérios que o levaram 
a ser elegível para a alta nutricional planejada, modalidade 
de terapia nutricional indicada na alta, e também funcionará 
como check-list para que a equipe acompanhe e se certifique 
de que todas as etapas listadas no plano foram executadas 
para uma alta segura. É fundamental que a segurança da alta 
seja garantida também nos casos de alta durante finais de 
semana ou feriados. No momento da alta, é importante que 
o paciente esteja acompanhado de um familiar ou cuidador, 
especialmente, nos casos de pacientes idosos e neuropatas. 

DISCUSSÃO

Diversos fatores institucionais e pessoais podem interferir 
e dificultar a tentativa de oferecer reabilitação nutricional 
e uma transição segura na trajetória que frequentemente 
envolve o ambiente de UTI, a enfermaria e o domicílio do 
paciente. A atenção a esses fatores é uma medida essencial 
na tentativa de prover uma alta hospitalar segura, que pode 
aumentar as chances de sucesso terapêutico e reduzir o risco 
de reinternação. Certamente existem dificuldades em todas 
as etapas, incluindo na transição da UTI para a enfermaria; 
neste caso, a falta de continuidade entre diferentes serviços e 
a troca da equipe profissional podem representar barreiras de 
difícil transposição conforme a natureza do serviço. Esforços 
devem ser empreendidos para que essas barreiras sejam 
contornadas, na tentativa de propor reabilitação nutricional 
efetiva a médio e longo prazos. Além disso, é importante 
considerar que a efetividade dessa estratégia também 
depende da capacidade de acompanhar os pacientes após a 
alta e monitorar eventuais reinternações. Em estudo realizado 
com idosos desnutridos, verificou-se que o planejamento 
da alta hospitalar com acompanhamento nutricional antes 
e após a alta teve um pequeno impacto nos parâmetros 
nutricionais e funcionais, mas não nos desfechos clínicos14.

Uma das medidas que podem representar um fio 
condutor na tentativa de superar esses desafios é a criação 
de mecanismos institucionais para planejamento efetivo da 
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alta nutricional. Para tanto, pode ser útil a adoção de instru-
mentos como aquele aqui proposto que pretende facilitar 
as condutas por parte da equipe de nutrição e de todos os 
profissionais de saúde preocupados em garantir os melhores 
resultados possíveis para pacientes com risco nutricional. O 
instrumento aqui apresentado deverá ser testado na prática 
clínica, com intuito de verificar sua eficácia como ferramenta 
auxiliar no processo de alta e acompanhamento nutricional 
do paciente. Destaque especial deve ser dado aos itens do 
bloco “preparo para alta nutricional planejada”, no qual a 
comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos no 
processo da alta hospitalar é fundamental para o sucesso 
do evento. Outro ponto importante é o acompanhamento 
após a alta, aqui sugerido como “contatos telefônicos pós-
alta”. A partir desses contatos é possível verificar se as metas 
estabelecidas estão sendo cumpridas e, até mesmo, se houve 
reinternação ou qualquer outra intercorrência. Desse modo, 
espera-se que os profissionais tenham um instrumento para 
melhor acompanhamento da jornada do paciente, condu-
zindo para a alta hospitalar bem-sucedida.
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a associação entre as concentrações sanguíneas de proteína C reativa com um 
indicador de massa muscular em pacientes oncológicos hospitalizados. Método: Estudo observa-
cional analítico do tipo transversal, realizado com 110 indivíduos de ambos os sexos, ≥ 18 anos, 
com câncer sólido e/ou líquido e em tratamento clínico e/ou cirúrgico. Os dados clínicos e socio-
econômicos foram obtidos de prontuários médicos. A espessura do músculo adutor do polegar foi 
obtida com o adipômetro. Os pacientes foram divididos em dois grupos, baixa espessura muscular 
(<13,4 mm) e espessura normal (≥13,4 mm). A regressão logística foi realizada para verificar a 
associação entre a espessura do músculo adutor do polegar e a proteína C reativa. Resultados: 
Observou-se que 90% (n=100) dos pacientes foram classificados com baixa espessura muscular, 
maior prevalência de câncer sólido, menor peso usual, peso atual e índice de massa corporal. 
A análise de regressão logística não revelou associação, tanto no modelo sem ajuste (OR: 1,01; 
IC95% [0,94-1,09], p =0,65), quanto no modelo ajustado para sexo e idade (OR: 1,01; IC95% 
[0,94-1,09], p =0,61) e para sexo, idade e índice de massa corporal (IMC) (OR: 1,04; IC95% 
[0,96-1,13], p =0,29). Conclusão: Embora a espessura do músculo adutor do polegar seja um 
método validado para avaliação nutricional, não foi observada associação com o marcador de 
inflamação (proteína C reativa).

ABSTRACT
Objective: To evaluate the association between blood of C-reactive protein concentrations and 
an indicator of muscle mass in hospitalized cancer patients. Methods: A cross-sectional study 
carried out with 110 patients of both sexes, aged ≥18 years, with solid and/or liquid cancer 
undergoing clinical and/or surgical treatment. Clinical and socioeconomic data were obtained 
from medical records. The adductor pollicis muscle thickness was obtained using skinfold caliper. 
Patients were divided into two groups: altered adductor pollicis muscle thickness (<13.4 mm) 
and normal adductor pollicis muscle thickness (≥13.4 mm). Logistic regression was performed to 
verify the association between adductor pollicis muscle thickness and C-reactive protein. Results: 
It was observed that 90% (n = 100) of the patients were classified with reduced adductor pollicis 
muscle thickness, higher prevalence of the solid tumor, low usual weight, current weight, and 
body mass index. The logistic regression analysis showed no association between the adductor 
pollicis muscle thickness and C-reactive protein concentrations, in any of models used: model 
without adjustment (OR: 1.01; 95% CI [0.94-1.09], p = 0.65); adjusted for sex and age (OR: 1.01; 
95% CI [0.94-1.09], p = 0.61); and adjusted model for sex, age and body mass index (BMI) (OR: 
1.04; 95% CI [0.96-1.13], p = 0.29). Conclusion: Although adductor pollicis muscle thickness is 
validated method for nutritional assessment, we did not find an association with the inflammation 
marker (C-reactive protein).
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INTRODUÇÃO

O câncer é considerado um problema de saúde pública 
mundial, apresentando altas taxas de incidência, tornando-
se responsável por aproximadamente 12% das causas de 
morte no mundo1,2. 

Atualmente, estima-se 18,1 milhões de novos casos e 9,6 
milhões de mortes por câncer em todo o mundo. Os cânceres 
de pulmão, mama, colorretal e próstata estão relacionados 
ao aumento da mortalidade neste grupo. Dentre os tipos de 
câncer mais incidentes no sexo masculino estão os de prós-
tata, pulmão, colorretal, seguido pelo câncer de estômago e 
fígado. Já no sexo feminino são os tumores de mama, colo 
do útero, cólon, reto e pulmão3.

O câncer é caracterizado por um conjunto de doenças, 
que têm em comum o crescimento desordenado das células 
invadindo tecidos e órgãos, podendo apresentar um potencial 
metastático4. Dentre os problemas metabólicos induzidos 
pelo câncer, há uma reação inflamatória que se caracteriza 
por uma resposta de fase aguda, na qual ocorre a liberação 
de citocinas pró-inflamatórios, tais como IL-1β, TNF-α, IL-6, 
dentre outros. Essas citocinas promovem alterações nas 
concentrações plasmáticas de inúmeras proteínas, aumen-
tando, assim, a expressão de proteínas de fase aguda, tal 
como a proteína C reativa (PCR)5.

A PCR é um reagente que reflete um dano tecidual, sendo 
um marcador sensível de inflamação. Altos níveis revelam 
a intensidade de vários processos patológicos. A PCR atua 
como indicador prognóstico em locais primários específicos 
e em doenças avançadas6. Valores de PCR acima de 0,5 
indicam aumentado estágio inflamatório7. Análises prévias 
demonstraram que, em pacientes com cânceres sólidos, altas 
concentrações de PCR estão associadas a um pior prognós-
tico, enquanto que, em indivíduos aparentemente saudáveis, 
os níveis elevados de PCR estão associados a maior risco 
para desenvolver câncer8.

Em processos inflamatórios, as concentrações séricas são 
alteradas rapidamente, de forma a auxiliar no diagnóstico 
precoce do aumento do quadro inflamatório. Nos dias de hoje, 
temos um método utilizado para mensurar a quantidade de 
PCR, o qual é chamado de ultrassensível (US), este consegue 
detectar concentrações menores quando comparado ao exame 
de PCR normal9.

Embora haja poucos estudos realizados com pacientes 
oncológicos, os resultados apontam, até o momento, para 
a eficácia na utilização da medida da espessura do músculo 
adutor do polegar (EMAP) na avaliação de quadros de desnu-
trição. Segundo Bragagnolo et al.10, a avaliação da massa 
muscular de pacientes hospitalizados pode ser realizada por 
meio de uma técnica fácil de ser executada, de forma simples 
e rápida. Assim, a EMAP vem sendo um método preciso frente 
aos parâmetros antropométricos.

Ainda que, em pacientes oncológicos em cuidados 
paliativos exclusivos, a EMAP não foi associada à avaliação 
subjetiva global produzida pelo próprio paciente (ASG-
PPP) e à força da preensão manual (FPM), outros estudos 
observaram que a EMAP se associou com a redução da 
mortalidade em 30 dias. Dessa forma, os pacientes que 
vieram a óbito também apresentaram menores valores da 
EMAP, indicando que essa medida pode auxiliar na melhor 
intervenção nutricional dos pacientes11,12.

Sendo assim, este estudo teve como objetivo verificar a 
associação da EMAP com a PCR em pacientes oncológicos. 

MÉTODO

Delineamento e População do Estudo
Estudo observacional analítico do tipo transversal 

realizado com 110 indivíduos, desses 55 homens e 55 
mulheres, internados nas clínicas médica e cirúrgica do 
Hospital das Clínicas do Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Goiás que concordaram voluntariamente 
em participar. 

Os critérios de inclusão adotados foram pacientes de 
ambos os sexos, com qualquer tipo de câncer, idade ≥18 
anos e que estivessem em tratamento clínico e/ou cirúrgico. 
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
sob o protocolo 2.038.651.

 

Avaliação Clínica e Antropométrica
Os dados clínicos foram obtidos a partir da aplicação 

de um questionário padronizado e por meio da análise de 
prontuário. O questionário padronizado contempla: nome 
do paciente, sexo, leito de internação, número do prontu-
ário, diagnóstico principal, data de nascimento, idade (em 
anos), data de admissão hospitalar, data de atendimento, 
se houve perda de peso nos últimos 6 meses, porcentagem 
de perda de peso, peso usual, peso atual, altura, IMC, 
PCR e EMAP.

A massa corporal atual (kg) foi obtida utilizando balança 
calibrada (Welmy®), com capacidade máxima de 300 kg, 
instalada em local plano. A altura (m) foi medida no esta-
diômetro presente na balança, com fração de 0,5 cm para 
altura e extensão máxima de 2 metros. Para realização da 
medida, os pacientes foram posicionados no equipamento, 
descalços, de forma que a cabeça, os ombros, o quadril e a 
panturrilha ficassem paralelos à superfície vertical do mesmo, 
com braços estendidos ao longo do corpo, calcanhares 
juntos e cabeça formando um ângulo de 90º com a base 
superior do estadiômetro. Tais medidas estão de acordo com 
a descrição de procedimentos de Heyward e Stolarczyk13. 
Posteriormente, o índice de massa corporal (IMC, kg/m²) 
foi calculado.  
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Tabela 1 – Caracterização dos pacientes segundo valores da espessura 
do músculo adutor do polegar (EMAP).

Variáveis
(EMAP ≥ 13,4) (EMAP < 13,4)

pn = 10 n = 100

Sexoa

   Masculino 7 48 -0,18

   Feminino 3 52

Tipo de Câncera

   Líquido 1 22

   Sólido 9 78

Idade (anos)b 57,4 ± 18,6 57,1 ± 14,1 0,96

Peso Atual (kg)b 74,8 ± 17,1 60,1 ± 12,8 0,00*

Peso Usual (kg)b 80 ± 14,6 68,3 ± 14,1 0,01*

%PPc 5,3 (3,1-20,3) 9,9 (15,0-44,2) 0,25

Alturab 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,19

IMC (kg/m²)b 26 ± 4,7 22,7 ± 4,7 0,04*

EMAPb 17,6 ± 4,2 6,7 ± 2,6 < 0,00*

PCRb 9,7 ± 9,3 8,3 ± 8,5 0,62

EMAP = espessura do músculo adutor do polegar; PP = perda de peso, IMC = índice de massa 
corporal; PCR = proteína C reativa.
*p <0,05 foi considerado como significante.
aTeste de qui quadrado; bteste t de Student; cteste Mann Whitney.

A aferição da EMAP ocorreu por meio de duas avalia-
doras devidamente treinadas, em que os pacientes eram 
posicionados de forma que os mesmos ficassem sentados 
com a mão dominante sobre o joelho e o cotovelo em 
posição de noventa graus14. Utilizou-se o adipômetro de 
Lange Skinfold Califper®, exercendo uma pressão contínua 
de 10 g/mm², para pinçar o músculo adutor no vértice de um 
ângulo imaginário. O procedimento foi realizado por meio 
de três aferições e, posteriormente, fez-se uma média final, 
a qual foi utilizada como resultado. Como não há um ponto 
de corte definido para pacientes oncológicos, utilizou-se o 
ponto de corte de EMAP de 13,4 mm para mão dominante 
de Bragagnolo et al.10, na qual o valor inferior ao mesmo 
indica má nutrição.

Avaliação da Proteína C Reativa
Para análise da PCR foi coletado 1 ml de sangue, este 

colocado em um tubo BD Vacutainer (ref. 367983), em 
seguida direcionado para o Laboratório de Análises Clínicas 
do Hospital das Clínicas, na qual foram realizadas as análises 
pelo método Imunoturbidimétrico com látex. 

Análise Estatística
Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. 

Para comparar variáveis não-paramétricas utilizou-se o 
teste Mann-Whitney e para variáveis paramétricas, o teste 
T Student. O teste qui-quadrado foi utilizado para verificar 
a diferença entre as variáveis categóricas. A análise de 
regressão logística usando o modelo Crude (não ajustado) 
e modelo 1 (ajustado para sexo e idade), e modelo 2 (ajus-
tado para sexo, idade, IMC) foi aplicada para avaliar o odds 
ratio (associação) da EMAP com PCR. Os testes estatísticos 
foram realizados no software MedCalc®, Bélgica, e adotou-se 
p < 0,05 como estatisticamente significante.

RESULTADOS

Participaram do estudo 110 pacientes oncológicos hospi-
talizados, destes, 55 homens e 55 mulheres. A caracterização 
da população está demonstrada na Tabela 1. 

Dentre os pacientes estudados, 100 apresentaram EMAP 
<13,4, sendo 48 homens e 52 mulheres. Em relação à EMAP 
normal (n=10), a amostra foi composta na sua maioria 
por homens. Dentre os pacientes com a EMAP alterada, 
observou-se que o tipo de câncer sólido (n=78) é o de maior 
prevalência, porém sem diferença entre os grupos.

Os pacientes com EMAP <13,4 também apresentaram 
menor peso atual (EMAP <13,4 = 60,1 ± 12,8 kg vs. EMAP 
≥ 13,4 = 74,8 ± 17,1 kg, p 0,001), peso usual (EMAP 
<13,4 = 68,3 ± 14,1 kg vs. EMAP ≥ 13,4 = 80 ± 14,6 
kg, p 0,015) e IMC (EMAP <13,4 = 22,7 ± 4,7 kg/m2 vs. 

Tabela 2 – Regressão logística (OR, odds ratio) entre EMAP e PCR.

Variável Análise OR 95%CI p

EMAPa x PCR Sem ajuste 1,01 0,94 – 1,09 0,65

EMAPa x PCR Modelo 1b 1,01 0,94 – 1,09 0,61

EMAPa x PCR Modelo 2c 1,04 0,96 – 1,13 0,29

EMAP = espessura do músculo adutor do polegar, PCR = proteína C reativa.
Modelo 1 = Ajustado para sexo, idade.
Modelo 2 = Ajustado para sexo, idade, índice de massa corporal.
ateste t de Student; bAjustado para sexo, idade; cAjustado para sexo, idade, índice de massa 
corporal (IMC).

EMAP ≥ 13,4 = 26,0 ± 4,7 kg/m2, p 0,041). As demais 
variáveis, como idade, percentual de perda de peso (%PP), 
altura e PCR, não diferiram entre os grupos.

Na análise de regressão logística, a EMAP não demons-
trou associação com a PCR, tanto no modelo sem ajuste 
(EMAP x PCR OR: 1,01; IC95% [0,94-1,09], p =0,65), 
quanto no modelo 1 ajustado para sexo e idade (EMAP x 
PCR OR: 1,01; IC95% [0,94-1,09], p =0,61) e no modelo 
2 ajustado para sexo, idade e IMC (EMAP x PCR OR: 1,04; 
IC95% [0,96-1,13], p =0,29) (Tabela 2).
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DISCUSSÃO

O principal achado do nosso estudo é que a EMAP não 
se associou com a PCR. Entretanto, até o momento, não há 
estudos prévios que avaliaram essa associação, sendo este 
um pioneiro. Outro achado do nosso estudo foi que 90% dos 
pacientes apresentaram EMAP alterada e menores valores 
de IMC, peso usual e atual. Do mesmo modo, ao avaliar 
pacientes paliativos com câncer, Silva et al.12 encontraram 
EMAP alterada em 73% dos indivíduos, considerando-os 
desnutridos. Estudos prévios demonstram que a EMAP 
apresenta correlação positiva com peso e IMC15,16. Dentre 
essas, o peso é o principal determinante da EMAP em uma 
população saudável15.

A EMAP sofre as alterações decorrentes da depleção 
de massa muscular, de forma similar aos demais músculos 
corporais. Porém, além de quantificar as mudanças na 
massa muscular, também possibilita o seu monitoramento. 
Embora não exista um ponto de corte para ser usado em 
pacientes oncológicos, Bragagnolo et al.10 mostraram que, 
em pacientes cirúrgicos, a EMAP menor que 13,4 mm é 
indicativo de desnutrição. Nesse sentido, a desnutrição 
ocasionada pela doença reduz a atividade de vida diária, 
acarretando na perda de massa muscular14,17.Em pacientes 
com câncer é comum a presença de atrofia muscular 
desencadeada pela própria doença, bem como pelo 
tratamento (quimioterápico/radioterápico) e surgimento 
de outras comorbidades. Tais fatores se associam a piores 
desfechos clínicos e exigem rápida identificação10. Além 
da perda de peso e da EMAP, os pacientes com câncer 
apresentam aumento da resposta inflamatória sistêmica 
de forma crônica e que pode ser facilmente usada para 
rastrear o prognóstico a partir da concentração sanguínea 
de PCR18. 

A dosagem de PCR possibilita determinar e monitorar a 
presença de inflamação9,19. Portanto, na prática clínica, o uso 
da PCR para monitorar a inflamação é um ótimo parâmetro, 
desde que sua execução seja de baixo custo.

Embora a associação entre EMAP e PCR não foi encon-
trada em nosso estudo, os dados possibilitam o desenvol-
vimento de estudos futuros que associam a EMAP a outras 
variáveis antropométricas e laboratoriais de fácil utilização na 
prática clínica, tendo em vista que a EMAP apresenta baixo 
custo, fácil aferição e análise que contribuem na identificação 
prévia de fatores ligados a piores prognósticos clínicos, como 
a perda muscular. Do mesmo modo, a associação com mais 
de um valor de PCR aferido em dias alternados pode ser 
mais eficaz tendo em vista que a PCR pode ser alterada por 
estímulos agudos9.

Dentre as limitações do estudo destacamos: i) o desenho 
do estudo transversal que não permite estabelecer uma 
relação de causa e efeito, ii) coleta de dados em um único 

hospital, pois não permite a generalização dos achados, 
e iii) a não utilização do PCR ultrassensível (PCR-us) para 
detecção mais precisa de quadros inflamatórios. Como 
pontos positivos, esse é o primeiro estudo a avaliar a EMAP 
como uma medida prática e simples para mensurar a massa 
muscular e a sua relação com a PCR. Sendo assim, no que 
se refere a hospitais públicos, se torna válida a utilização 
de métodos com custo acessível, como EMAP e PCR na 
identificação prévia de alterações desfavoráveis no quadro 
de saúde dos pacientes.

Portanto, não houve associação entre EMAP e PCR; 
estudos futuros no ambiente hospitalar, com pacientes com 
câncer, são necessários para considerar a influência de outras 
variáveis que possam se relacionar a EMAP e também a PCR, 
em especial a PCR-us, no intuito de estabelecer a relevância 
de métodos de baixo custo na predição de alterações desfa-
voráveis na muscular em pacientes oncológicos. Além disso, 
faz se necessário o estabelecimento de um ponto de corte 
para EMAP em pacientes oncológicos para que não ocorra 
sub ou superestimação das alterações na massa muscular. 

Embora a EMAP não se associou à PCR, as análises 
evidenciaram a importância da continuidade de utilização 
desses parâmetros em demais pesquisas, tendo em vista que 
existem outras variáveis a serem analisadas nessa compa-
ração. Além disso, estudos com um tamanho amostral maior 
seriam necessários para a determinação de um ponto de 
corte para EMAP sensível na avaliação de pacientes com 
câncer hospitalizados. Do mesmo modo, investigações futuras 
poderão utilizar a PCR-us ligada à maior precisão da situação 
inflamatória dos indivíduos hospitalizados.
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RESUMO
Introdução: A desnutrição hospitalar caracteriza-se como um expressivo problema de saúde 
pública, por isso, a triagem nutricional se destaca como uma ferramenta prévia para identificar 
o indivíduo em risco nutricional ou desnutrido, possibilitando uma intervenção mais adequada. 
Método: Estudo descritivo transversal, onde foram utilizados três instrumentos de triagem nutri-
cional: Avaliação Subjetiva Global (ASG), Nutritional Risk Screening -2002 (NRS-2002), Malnutrition 
Universal Screening Tool (MUST), aplicados nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar, pelo 
mesmo pesquisador. Resultados: Foram avaliadas 150 mulheres, com idade de 42,69 +11,84 
anos (20 - 83 anos), com diagnóstico principal de miomatose (70%) nas adultas e, nas idosas, 
de neoplasias ginecológicas (50%). A maioria das adultas não apresentava comorbidades asso-
ciadas (80%), enquanto a hipertensão arterial foi a mais prevalente nas idosas (30%). O MUST 
detectou 41,3% de risco nutricional, enquanto o NRS-2002 apenas 21,3%. Comparando o MUST 
e NRS-2002 com a ASG como padrão ouro, a maior sensibilidade ocorreu com o MUST (42,4%), 
Kappa 3,4%. Conclusão: O MUST evidenciou maior sensibilidade para detectar risco nutricional 
nesta população, e teve significativamente menor tempo de aplicação.

ABSTRACT
Introduction: Hospital malnutrition is characterized as a significant public health problem, 
so nutrition screening stands out as a prior tool to identify the individual at nutritional risk or 
malnourished, enabling a more appropriate intervention. Methods: Cross-sectional descriptive 
study, where three nutritional screening tools were used: ASG, Nutritional Risk Screening-2002 
(NRS-2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), applied in the first 48 hours of 
hospital admission by the same researcher. Results: 150 women aged 42,69 ±11,84 years 
(20 - 83 years) were evaluated, in adults the major diagnosis was myomatosis (70%) and elderly, 
gynecological malignancies (50%). Most adults did not have associated comorbidities (80%), 
while arterial hypertension was the most prevalent in the elderly (30%). MUST detected 41.3% 
nutritional risk, while NRS-2002 only 21.3%. Comparing the MUST and NRS-2002 with the 
ASG as gold standard, the greatest sensitivity occurred with the MUST (42.4%), Kappa 3,4%. 
Conclusion: MUST showed greater sensitivity to detect nutritional risk in this population and 
had significantly shorter application time.
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INTRODUÇÃO 

A desnutrição hospitalar caracteriza-se como um 
expressivo problema de saúde pública, estando asso-
ciada à elevação de morbidade, à suscetibilidade a 
infecções e ao aumento da mortalidade de indivíduos 
hospitalizados1,2. 

De acordo com revisão sistemática que avaliou 66 
estudos, incluindo 29.474 pacientes de 12 países da 
América Latina, cerca de 40-60% eram considerados 
desnutridos no momento da admissão e esse percentual 
aumentava à medida que o período de permanência se 
prolongava3. Os dados obtidos pelo Inquérito Brasileiro 
de Avaliação Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI) revelou 
que 48,1% dos 4 mil pacientes hospitalizados na rede 
pública do Brasil apresentavam algum grau de desnutrição, 
sendo que 31,8% destes já se encontravam desnutridos 
nas primeiras 48 horas de admissão4. 

Estudos relatam a importância do cuidado nutricional 
no momento da admissão hospitalar, o que pode contri-
buir para melhorar e/ou manter o bom estado nutricional, 
evitando ou minimizando complicações. A identificação 
precoce do risco nutricional (RN) ou desnutrição possibilita 
uma intervenção de cuidados mais adequados5-7.

O RN é definido pela presença de fatores que 
aumentam a probabilidade de acarretar a deterioração do 
estado nutricional, sendo importante não só identificar a 
desnutrição, como também o risco de ela vir a acontecer6. 
Neste sentido, a triagem nutricional se destaca como uma 
ferramenta prévia para identificar o indivíduo em RN ou 
desnutrido, necessitando posteriormente de uma avaliação 
nutricional mais específica ou complementar5,6.

Atualmente, existem diversas ferramentas de triagem 
nutricional validadas e disponíveis na literatura. Dentre 
elas, destacam-se a Avaliação Subjetiva Global (ASG), 
o Instrumento de Triagem Universal para Desnutrição 
(MUST - Malnutrition Universal Screening Tool) e a Triagem 
de Risco Nutricional (NRS-2002 - Nutritional Risk Scree-
ning), tendo cada uma suas particularidades. Entretanto, 
no Brasil, ainda não há um consenso quanto ao melhor 
método a ser utilizado1. 

A ASG é um método considerado padrão ouro, desen-
volvida por Baker et al.8 e padronizada por Detsky et al.9. 
Este método inicialmente era utilizado exclusivamente 
para pacientes cirúrgicos e, posteriormente, passou a ser 
utilizado nas demais especialidades clínicas. O MUST 
foi desenvolvido por um grupo multidisciplinar britânico 
Malnutrition Advisory Group (MAG), um comitê perma-
nente da British Association for Parenteral and Enteral 
Nutrition e apoiado por órgãos envolvidos em nutrição 
humana10. Este método é aplicado em adultos e idosos, 

em ambulatórios ou hospitais. A The European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) criou o 
NRS-2002, que pode ser utilizado em adultos ou idosos, 
no contexto hospitalar11. 

Hertlein et al.12 foram os primeiros pesquisadores 
a adaptarem NRS 2002 para avaliar a desnutrição em 
pacientes de ginecologia, eles realizaram uma mínima 
alteração da NRS relativo à categorização dos diagnósticos 
das doenças ginecológicas, sendo a gravidade da doença 
um dos componentes desta ferramenta12. Atualmente, não 
existe uma ferramenta específica validada para pacientes 
ginecológicas hospitalizadas, como também existem 
poucos dados sobre a prevalência da desnutrição nesta 
população.

De acordo com Soares13, a eficiência do método da 
triagem nutricional pode ser analisada por meio de duas 
medidas denominadas sensibilidade e especificidade. A 
sensibilidade mede a capacidade do exame de identificar 
a desnutrição. Por outro lado, a especificidade mensura 
a capacidade do exame de excluir de forma correta os 
indivíduos que não apresentam a desnutrição13.

Contudo, torna-se essencial a escolha de um método 
mais sensível, simples e de fácil aplicação, que permita 
aos profissionais identificar os indivíduos em RN ou desnu-
trição, adequando-o com as especificidades da população 
atendida.

MÉTODO

Estudo descritivo transversal, de natureza quantitativa, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Ciência da Saúde Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), sob o CAAE: 51415815.9.0000.5208, desen-
volvido na enfermaria de ginecologia, de um hospital 
universitário de Recife, PE. 

A coleta foi realizada com até, no máximo, 48 
horas do início do internamento, no período de março 
a agosto de 2016. A captação das mulheres foi feita a 
partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), após serem detalhados os objetivos 
do estudo. Dados referentes à idade e ao motivo da 
internação foram coletados no prontuário, posterior-
mente sendo aplicados os três instrumentos de triagem: 
MUST, NRS-2002 e ASG. 

Na padronização dos resultados da triagem nutri-
cional para análise estatística, foi utilizada a classificação 
adaptada por Bezerra et al.14. No MUST, foi usada a 
classificação: sem risco (baixo risco, de acordo com a 
classificação original) e com RN (médio e alto risco da 
classificação original), enquanto para NRS-2002 manteve-
se a classificação legítima. Na ASG, as pacientes foram 
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Tabela 1 – Avaliação das patologias e comorbidades, segundo a idade de 
pacientes do Hospital Universitário da UFPE, 2016. 

Faixa etária n % Valor de p(1)

Patologias

   Miomatose 98 70,0 < 0,001*

      Neoplasias 18 12,9

   Hemorragia genital 14 10,0

   Outras 10 7,1

Comorbidade

   Nenhuma 112 80,0 < 0,001*

   HAS (***) 23 16,4

   DM (****) 2 1,4

   HAS + DM 3 2,1

   TOTAL 140 100,0

Patologias

   Miomatose 3 30,0 < 0,001*

   Neoplasias 5 50,0

   Hemorragia genital 1 10,0

   Outras 1 10,0

Comorbidade

   Nenhuma 3 30,0 = 0,006*

   HAS (***) 3 30,0

   DM (****) 2 20,0

   HAS + DM 2 20,0

   TOTAL 10 100,0

(*) Diferença significativa ao nível de 5,0%. (**) Outras doenças: Doença Inflamatória Pélvica; 
Síndrome de Fournier; Bartholinite; Teratoma; Cistocele e Retocele; Abscesso ovariano; Cisto 
simples de ovário. (1): Através do teste Qui-quadrado para uma amostra.

categorizadas como aquelas com RN: desnutrida leve, 
moderada ou grave na classificação original; e sem risco, 
aquelas bem nutridas na classificação original. 

Na análise estatística, os dados foram expressos por 
meio de frequências absolutas e percentuais para as 
variáveis categóricas e média, desvio padrão e mediana, 
para as variáveis numéricas. Para avaliar diferenças signi-
ficativas entre os percentuais das categorias foi utilizado 
o teste Qui-quadrado para uma amostra; para avaliar 
associação entre variáveis categóricas foi utilizado o teste 
Exato de Fisher e, para a comparação entre as categorias 
do risco nutricional em relação às variáveis numéricas foi 
utilizado o teste de Kruskal-Wallis para três categorias ou 
o teste t-Student com variâncias iguais, para a compa-
ração de duas categorias. No estudo de diagnóstico do 
risco dos instrumentos NRS-2002 e MUST, em relação 
ao considerado padrão ouro ASG, foram calculadas as 
medidas: sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
positivo (VPP), valor preditivo negativo (VNP) e acurácia. 
Para avaliar o grau de concordância foi obtido o valor 
de Kappa. A utilização do teste Exato de Fisher ocorreu 
porque não foi verificada a condição para utilização do 
teste Qui-quadrado de Pearson. O teste de Kruskal-Wallis 
foi usado devido à falta de normalidade dos dados e, o 
teste t-Student, quando a distribuição dos dados se mostrou 
normal. A verificação da hipótese de normalidade foi reali-
zada por meio do teste de Shapiro-Wilk e, da igualdade 
de variâncias através do teste F de Levene. A margem 
de erro utilizada nas decisões dos testes estatísticos foi 
de 5%. Os dados foram digitados na planilha EXCEL e o 
programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos 
foram o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
na versão 23.

RESULTADOS

Foram avaliadas 150 mulheres, predominantemente 
adultas (93,3%), com idade média de 42,69 +11,84 anos 
e, as idosas com faixa etária até 83 anos. O IMC foi de 
25,89 + 5,84 kg/m2, com classificação distinta pela NRS 
2002 e o MUST.

O principal motivo de internação nas adultas foi a 
miomatose (70%) e, nas idosas, as neoplasias (50%). 
Na avaliação estatística, foi detectada diferença entre o 
grupo de patologias do internamento e as comorbidades 
encontradas, nas duas faixas etárias (Tabela 1).

Na triagem nutricional, realizada pelas três ferramentas 
(Tabela 2), identificou-se maior frequência de risco pela 
ASG, independente da faixa etária. Do mesmo modo, foi 
o instrumento de triagem com maior tempo de aplicação, 
variando em torno de 2 minutos.

Ad
ul

ta
s

Id
os

as

Em relação à comparação entre faixas etárias e instru-
mentos de risco nutricional, foi observado que as idosas 
apresentaram maior risco pela NRS-2002 e ASG, enquanto 
as adultas, maior risco pelo MUST (Tabela 3), sem, no 
entanto, revelar diferença estatística (p>0,05) entre os dois 
grupos etários. 

Na Figura 1, está demonstrada a prevalência de risco 
de desnutrição, de acordo com os três métodos, onde a 
ASG revelou maior risco e a NRS 2002, menor risco.

Na Tabela 4, observa-se que o MUST apresentou elevada 
sensibilidade (42,4%) e especificidade (83,3%), quando 
comparado ao ASG como padrão ouro. Ao mesmo tempo, 
detectou-se baixa sensibilidade na NRS-2002 (22,2%) e 
elevada especificidade, porém com reduzido quantitativo.
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Figura 1 - Prevalência do risco nutricional, segundo o instrumento de triagem nutricional no Hospital Universitário da UFPE, 2016.
NRS-2002 = Nutritional Risk Screening – 2002; ASG = Avaliação Subjetiva Global; MUST = Malnutrition Universal Screening Tool.

Tabela 2 – Distribuição dos pacientes quanto ao risco nutricional diferentes instrumentos de triagem, e seu respectivo tempo de aplicação no Hospital 
Universitário da UFPE, 2016.

Instrumento de 
triagem nutricional

Risco nutricional Média do tempo de 
aplicação (minutos)Sem risco Com risco

n % n %
Adulto
   NRS-2002** 112 80,0 28 20,0 1:11(A)

   ASG*** 6 4,3 134 95,7 2:39(B)

   MUST**** 82 58,6 58 41,4 0:55(C)

   Valor de p p(1) < 0,001*
Idoso
   NRS-2002** 6 60,0 4 40,0 1:16(A)

   ASG*** __ __ 10 100,0 2:13(B)

   MUST**** 6 60,0 4 40,0 0:54(C)

   Valor de p p(1) < 0,001*
Adulto + Idoso
   NRS-2002** 118 78,7 32 21,3 1:11(A)

   ASG*** 6 4,0 144 96,0 2:37(B)

   MUST**** 88 58,7 62 41,3 0:55(C)

   Valor de p p(1) < 0,001*
(*) Diferença significativa a 5%. (1) Por meio do teste de Friedman com comparações do referido teste. Obs. Se as letras entre parênteses são distintas, se comprova diferença significativa entre os 
instrumentos correspondentes. (**) Nutritional Risk Screening. (***) Avaliação Subjetiva Global. (****) Malnutrition Universal Screening Tool.

Tabela 3 – Avaliação do risco nutricional por instrumento utilizado, segundo o grupo etário, por instrumento de triagem nutricional no Hospital Universitário da UFPE, 2016.

Risco nutricional
Variável Idade Sem risco Com risco TOTAL Valor de p

n % n % n %

NRS-2002* Adulto 112 80,0 28 20,0 140 100,0 p(1) = 0,222
Idoso 6 60,0 4 40,0 10 100,0
Grupo Total

118 78,7 32 21,3 150 100,0
ASG** Adulto 6 4,3 134 95,7 140 100,0 p(1) = 1,000

Idoso __ __ 10 100,0 10 100,0
Grupo Total

6 4,0 144 96,0 150 100,0
MUST*** Adulto 82 58,6 58 41,4 140 100,0 p(1) = 1,000

Idoso 6 60,0 4 40,0 10 100,0
Grupo Total

88 58,7 62 41,3 150 100,0
(1): Por meio do teste Exato de Fisher. (*) Nutritional Risk Screening. (**) Avaliação Subjetiva Global. (***) Malnutrition Universal Screening Tool.
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DISCUSSÃO

Neste estudo, os resultados oriundos da ASG em adultas 
e idosas detectaram percentuais semelhantes de RN. Por 
carência de estudos utilizando estas ferramentas exclusiva-
mente em patologias ginecológicas, a discussão foi realizada 
com populações mistas. 

Bezerra et al.14, comparando diferentes instrumentos de 
triagem nutricional em população de hospital geral, com 
pacientes predominantemente mulheres adultas, observou 
que o MUST, independente da faixa etária, conseguiu 
detectar melhor o RN. Quando separados por grupos, 
constataram 19,6% de RN nos adultos e 34,6% nos 
idosos14, valores inferiores ao deste estudo (41,4% e 40%, 
respectivamente).

Estudo realizado no Brasil em um hospital público, 
com semelhantes características demográficas (mulheres 
adultas), reportou RN de 35,3% e 28,5% segundo o MUST e 
NRS-2002, respectivamente, valores próximos ao encontrado 
neste estudo. Por outro lado, a ASG detectou RN em 32,9%, 
resultado oposto a esta pesquisa, fato explicado provavel-
mente por se tratar exclusivamente de mulheres, portadoras 
na sua maioria de miomatose e neoplasias, doenças com 
alto risco de desnutrição1.

Sanches et al.15, analisando 111 pacientes clínicos e cirúr-
gicos, encontraram RN de 73% e 70,3%, segundo NRS-2002 
e MUST, respectivamente, valores muito elevados em relação 
aos nossos achados, o que pode ter sido devido ao tempo 
elevado para aplicação da triagem, pois havia pacientes que 
foram admitidos em 72 horas sendo triados. 

Koren-Hakin et al.16, utilizando o MUST e o NRS-2002 em 
clínica geriátrica ortopédica, identificaram o RN pelo MUST 
de 20% (14,4% de RN médio e 6% de alto risco), valor inferior 
ao encontrado neste estudo, com 40% de RN. Ao mesmo 
tempo em que o NRS-2002 revelou percentual de 37,6% 
(32,5% RN médio e 5,1% alto risco), índices semelhantes 
aos nossos achados (40%)16.

Hertlein et al.12, utilizando NRS-2002 em ginecologia, 
com idade > 18 anos, internadas em hospital na Alemanha, 
detectaram 35,8% de RN, valores superiores ao identificado 
nesse grupo, fato provavelmente explicado pelas alterações 
realizadas no método relativas à categorização dos diagnós-
ticos, que pontua a gravidade da doença12.

O tempo de aplicação do método é fator importante 
na escolha da ferramenta de triagem, visto que a rotina 
do ambiente hospitalar é intensa e, ao mesmo tempo, 
atendemos pacientes com baixo nível de escolaridade. Um 
método que requer mais tempo poderá acarretar enfado e 
desconforto aos pacientes/ familiares, podendo provocar 
viés nas respostas14.

Em relação ao tempo médio de aplicação das ferra-
mentas, nota-se divergência com Stratton et al.17 em relação 
MUST, onde encontraram uma média de 3-5 minutos e seme-
lhança com Bezerra et al.14, com achados de 1,1 minutos. 
Do mesmo modo, na aplicação do NRS-2002, Li et al.18 
encontraram uma média 7,3 minutos, enquanto Bezerra et 
al.14 referiram 1,4 minutos, valor próximo ao encontrado 
(1,11 minutos). Por falta de resultados na literatura referindo 
tempo de aplicação com a ASG, ficamos impossibilitados de 
comparar os nossos resultados com outros autores. Consta-
tamos nesta pesquisa que o tempo de aplicação do MUST 
por ter sido menor pelo fato de ser o último instrumento 
a ser aplicado, além de algumas respostas já terem sido 
respondidas nos questionários anteriores.

Dados de Soares13, no Distrito Federal, em clínica cirúr-
gica, sendo a maioria do sexo feminino e com predomínio 
de adultos, relata adequada especificidade e reduzida 
sensibilidade do NRS-2002, concordando com este estudo, 
no entanto, vale ressaltar o reduzido n, para esta análise 
estática. A especificidade do NRS-2002 pode ser devido ao 
fato de verificar a gravidade da doença, visto que o MUST 
caracteriza automaticamente pacientes com doenças graves 
como de alto risco.

Revisão que investigou pesquisas de validação de ferra-
mentas de triagem nutricional, com ênfase nos valores de 
sensibilidade e especificidade, encontrou 20 artigos sobre 
o tema, sendo 12 estudos de validação selecionada. Os 
autores concluíram que as diferentes metodologias empre-
gadas com diferentes padrões de referências impossibilitam 
uma análise adequada de valores de sensibilidade e espe-
cificidade para essas ferramentas19.

Eleger um instrumento de triagem nutricional para ser 
adotado na rotina do serviço de nutrição, em clínica gineco-
lógica, requer atenção especial em relação aos instrumentos 
disponíveis e já validados, na facilidade e menor tempo de 
aplicação.

Tabela 4 – Avaliação das medidas (percentuais) sensibilidade, especificidade, dos instrumentos NRS-2002 e MUST em relação ao 
padrão ouro (ASG) no Hospital Universitário da UFPE, 2016.

Instrumento Sensibilidade Especificidade VPP* VPN** Acurácia Kappa
(n1/n) (n1/n) (n1/n) (n1/n) (n1/n)

NRS-2002*** 22,2 (32/144) 100,0 (6/6) 100,0 (32/32) 5,1 (6/118) 25,3 (38/150) 2,2
MUST**** 42,4 (61/144) 83,3 (5/6) 98,4 (61/62) 5,7 (5/88) 44,0 (66/150) 3,4

*Valor preditivo positivo. (**) Valor preditivo negativo. (***) Nutritional Risk Screening. (****) Malnutrition Universal Screening Tool.
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CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram que o NRS-2002 e o MUST, 
quando comparados à ASG, evidenciaram maior sensibi-
lidade do MUST e maior especificidade do NRS-2002, na 
detecção do RN de mulheres adultas e idosas. Além disso, 
o MUST mostrou-se mais prático e apresentou menor tempo 
de aplicação, em ambas as faixas etárias. Dessa forma, 
sugere-se o MUST para triagem nutricional de pacientes 
ginecológicas hospitalizadas. 
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RESUMO
Introdução: A perda de peso durante a internação é um fato prevalente no ambiente hospitalar, 
que afeta um número significativo de pacientes internados. A perda de peso acentuada pode levar 
a desnutrição e elevar o risco de infecções, diminuição da capacidade de cicatrização de feridas, 
aumento do tempo de internação e, consequentemente, aumentar os custos hospitalares e até o 
óbito. O presente estudo avaliou a prevalência da perda de peso em pacientes cardiopatas inter-
nados pelo SUS. Método: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo e analítico, 
realizado em um hospital filantrópico no município de Vila Velha, ES, com dados obtidos por meio 
de prontuário eletrônico de pacientes adultos cardiopatas, relacionados à triagem nutricional e de 
outras variáveis, no período de janeiro a dezembro de 2018. Resultados: Foram analisados dados 
de 62 pacientes, sendo 58,1% do sexo masculino e 69,4% idosos. Dentre os pacientes avaliados, 
41,9% foram detectados com risco nutricional na admissão e 43,5% na alta hospitalar. Perda de 
peso durante a internação hospitalar foi observada em 46,6% dos pacientes; em relação ao IMC, 
14,5% dos pacientes estavam desnutridos e 32,3% eram obesos. Conclusão: É preocupante a 
frequência da perda de peso em pacientes cardiopatas internados e o fato de uma grande parcela 
já adentrar o ambiente hospitalar com risco nutricional, ressaltando a importância da avaliação 
e intervenção nutricional precoce, independentemente do tipo de doença apresentada.

ABSTRACT
Introduction: Weight loss during hospitalization is a prevalent fact in the hospital environment that 
affects a significant number of hospitalized patients. Marked weight loss can lead to malnutrition 
and increase the risk of infections, decreased wound healing capacity, increased hospital stay and, 
consequently, increase hospital costs and even death. The present study assessed the prevalence of 
weight loss in cardiac patients hospitalized by SUS. Methods: This is a quantitative, cross-sectional, 
descriptive and analytical study carried out in a philanthropic hospital in the city of Vila Velha, ES, 
with data obtained through electronic medical records of adult heart disease patients, related to 
nutritional screening and other variables in the period from January to December 2018. Results: 
Data from 62 patients were analyzed, 58.1% male and 69.4% elderly. Of the evaluated patients, 
41.9% were detected with nutritional risk at admission and 43.5% at hospital discharge. 46.6% 
of the patients had weight loss during hospitalization and in relation to BMI, 14.5% of patients 
were malnourished, 32.3% were obese. Conclusion: The frequency of weight loss in hospitalized 
cardiac patients is worrisome and the fact that a large portion is already entering the hospital 
environment with nutritional risk highlights the importance of early nutritional assessment and 
intervention regardless of the type of pathology presented.
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INTRODUÇÃO

A cardiopatia pode ser definida por qualquer tipo 
de doença que atinja o músculo cardíaco, coração, 
veias, artérias e vasos capilares. Dentre estas doenças, 
as mais comuns são: angina pectoris, infarto agudo do 
miocárdio (IAM) e acidente vascular cerebral. Uma das 
complicações recorrentes do ponto de vista nutricional é 
a caquexia cardíaca, cuja definição é a perda de massa 
livre de gordura do músculo cardíaco, e o percentual de 
perda de peso pode auxiliar no diagnóstico da doença. A 
caquexia pode ser diagnosticada quando ocorre perda de 
peso corporal maior que 6% do peso habitual, na ausência 
de outras doenças1. 

A avaliação do percentual de perda de peso ainda não 
é muito bem documentada pela literatura2. A perda de peso 
intra-hospitalar está relacionada à desnutrição, ao tipo de 
patologia e ao tipo de terapia nutricional empregada. De 
acordo com a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e 
Parenteral3, os pacientes que apresentam perda de peso 
não intencional têm maior risco de sofrer complicações pré-
operatórias, intra-operatórias e pós-operatórias. De acordo 
com o estudo Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional 
Hospitalar4, 50% dos pacientes internados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) encontram-se desnutridos de forma 
moderada a grave. 

É sabido que a população que utiliza os serviços do 
SUS se concentra em camadas mais pobres da sociedade 
e com maiores necessidades de saúde1. Desse modo, esses 
indivíduos ao necessitarem de internação hospitalar podem 
apresentar algum grau de risco nutricional já pré-existente, 
o que exige maiores cuidados durante a internação5. 

Nesse sentido, o profissional nutricionista tem grande 
relevância, visto que seus cuidados com o paciente incluem 
avaliação nutricional, prescrição dietética adequada com o 
acréscimo de terapia nutricional, quando necessário, ações 
de educação nutricional que auxiliam em uma ingestão 
alimentar adequada durante a internação, tendo como 
principal objetivo a recuperação clínica e a prevenção da 
perda de peso6.

Considerando os prejuízos à saúde da perda de peso não 
intencional em ambiente hospitalar, prevalência de compli-
cação nutricional em indivíduos cardiopatas e fragilidade 
nutricional pré-existente em pacientes internados pelo SUS, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar prevalência da perda de 
peso em pacientes cardiopatas atendidos pelo SUS de uma 
instituição filantrópica.

MÉTODO 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo 
e analítico realizado em um hospital filantrópico no município 
de Vila Velha, ES. Foram inclusos no estudo: pacientes adultos, 
internados pelo SUS, que possuíam história atual ou pregressa 
de doença cardíaca e que tivessem em prontuário triagem 
nutricional registrada em até 72 horas da sua admissão.

A coleta de dados ocorreu por meio da busca em 
prontuário eletrônico do formulário de triagem nutri-
cional da equipe de nutrição e de outras variáveis, como: 
diagnóstico médico, história pregressa de doenças, tipo 
de dietoterapia empregada e sua aceitação, risco social 
e presença de re-internação, no período de janeiro a 
dezembro de 2018. 

A Nutritional Risk Screening (NRS 2002) foi o instrumento 
utilizado para a triagem nutricional, no qual os indivíduos 
são classificados em: “sem risco nutricional” ou “com risco 
nutricional7”. O percentual de perda de peso foi calculado 
e classificação proposta pela fórmula8: 

% Perda de peso = Peso inicial (kg) – Peso final (kg) x 100
Peso inicial

Os dados foram tabulados no programa Microsoft 
Office Excel versão 2007 e a análise estatística realizada no 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)® 
(versão 21.0). Os dados foram analisados pelo teste de 
Friedman (post hoc Tukey) ou ANOVA uma via para medidas 
repetidas (post hoc Holm-Sidak), correlações com o teste 
exato de Fisher e expressos como média ± desvio padrão 
ou mediana (intervalo interquartil), conforme a natureza 
dos dados.

Foram consideradas estatisticamente significativas as dife-
renças em que a probabilidade foi menor que 5% (p<0,05).

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética da Faculdade Multivix de Vitória (parecer nº 
99503218.2.0000.5066).

RESULTADOS

Foram avaliados os dados de 62 pacientes, sendo 
58,1% do sexo masculino, e 41,9% do sexo feminino. 
Destes, 69,4% eram idosos, com idade média de 69,7 ± 
7,4 anos e 30,6% eram adultos, com idade média de 52 
± 7,1 anos (Tabela 1).

A Tabela 2 apresenta os motivos das internações dos 
indivíduos avaliados, ou seja, o seu diagnóstico médico 
principal: 33,9% foi devido ao IAM, seguida de angina 
instável com 22,6%, insuficiência cardíaca (IC) com 8,1% e 
fibrilação atrial com 6,5%.  

Com relação à avaliação do risco nutricional, 41,9% dos 
avaliados foram classificados com risco nutricional e 58,1% 
sem risco nutricional (Figura 1). 

A Tabela 3 traz dados do diagnóstico nutricional segundo 
IMC, a média do IMC da população avaliada foi de 26,09 
± 5,33 kg/m². A desnutrição estava presente em 14,5% dos 
avaliados, sendo que a média do IMC foi menor para os 
idosos com 25,47 ± 5,21 kg/m² e 27,5 ± 5,47 kg/m² para 
os adultos. O sobrepeso e a obesidade foram mais preva-
lentes, com 12,9% e 32,3%, respectivamente, englobando 
ambas as faixas etárias mencionadas (Figura 2).
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Tabela 1 – Estratificação por gênero e faixa etária.

Gênero N* % Faixa Etária N % Variável Média± DP**

Masculino 36 58,1 Adulto 19 30,6
Feminino 26 41,9 Idoso 43 69,4 Idade 64,35 ± 10,94
Total 62 100,0 Total 62 100

*N: Número da amostra; **DP: Desvio-padrão.

Tabela 2 – Diagnóstico da população avaliada.

Diagnóstico Frequência (n) Percentual (%)

Infarto agudo do miocárdio 21 33,9
Angina instável 14 22,6
Insuficiência cardíaca 5 8,1
Flutter - fibrilação atrial 4 6,5
Doença aterosclerótica 3 4,8
Estenose mitral 3 4,8
Infecção bacteriana 2 3,2
Estenose aórtica 1 1,6
Dor aguda 1 1,6
Miocardiopatia isquêmica 1 1,6
Erisipela 1 1,6
Hematúria 1 1,6
Endocardite aguda 1 1,6
Aneurisma aórtico 1 1,6
Hipertensão essencial 1 1,6
Dor torácica 1 1,6
Taquicardia supraventricular 1 1,6
Total 62 100,0

Com relação à aceitação da dieta oral e tolerância da 
dieta enteral, foi possível constatar que 77,4% dos pacientes 
tinham ingestão satisfatória e 17,7%, parcial aceitação da 
dieta oral (Figura 3). Quanto ao tipo de dieta prescrita, 64,5% 
dos pacientes receberam dieta hipossódica, 16,1%, dieta 
para diabético, 8,1%, dieta para insuficiência renal crônica 
(dieta para IRC), 3,2%, dieta liquida-pastosa e apenas 4,8% 
dos pacientes internados receberam dieta enteral, onde se 
teve boa tolerância.

Figura 1 - Avaliação do risco nutricional pela NRS 2002.

Figura 2 - Diagnóstico nutricional, segundo IMC.

Figura 3 - Aceitação da dieta ou tolerância dos pacientes avaliados.

C O M  R I S C O  N U T R I C I O N A L S E M  R I S C O  N U T R I C I O N A L
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Com relação ao risco social (Figura 5), 71% dos pacientes 
obtiveram a classificação de risco social leve, 21% risco social 
moderado e 8,1% dos pacientes não tinham registro no 
prontuário. E, até o momento final da avaliação, a maioria 
dos pacientes (58,1%) apresentou reinternação hospitalar.

Quando se avaliou a perda de peso hospitalar, 56,5% 
dos pacientes não apresentaram perda de peso, 32,3% dos 

pacientes tinham perda de peso grave, 11,3%, perda de peso 
leve, totalizando 43,6% de perda de peso durante o período 
internado (Figura 4). 

O Quadro 1 traz a associação da perda de peso com 
outras variáveis, sendo demonstrada associação significativa 
(p<0,05) com a classificação de risco nutricional e IMC, risco 
social e reinternação.

Figura 4 - Avaliação da perda de peso durante o tempo de internação.

Quadro 1 – Associação da perda de peso com outras variáveis.

Sem Perda de Peso Perda Leve Perda Grave Valor de p

Variáveis N % N % N %

Sexo Masculino 22 35,5% 3 4,8% 11 17,7% 0,528

Feminino 13 21,0% 4 6,5% 9 14,5%

Idade Idoso 22 35,5% 4 6,5% 17 27,4% 0,165

Adulto 13 21,0% 3 4,8% 3 4,8%

Classificação 
quanto ao risco 
nutricional

Com Risco Nutricional 8 12,9% 3 4,8% 15 24,2% 0,001*

Sem Risco Nutricional 27 43,5% 4 6,5% 5 8,1%

Classificação 
IMC

Desnutrição 1 1,6% 1 1,6% 7 11,3% 0,004*

Eutrofia 15 24,2% 1 1,6% 9 14,5%

Sobrepeso 7 11,3% 1 1,6% __ 0,0%

Obesidade 12 19,4% 4 6,5% 4 6,5%

Aceitação da 
dieta oral

Baixa __ __ __ __ 1 1,6% 0,084

Parcial 4 6,5% 2 3,2% 5 8,1%

Adequada 31 50,0% 5 8,1% 12 19,4%

Boa Tolerância Enteral __ __ __ __ 2 3,2%

Leve 29 46,8% 2 3,2% 13 21,0% 0,013*

Risco social Moderado 3 4,8% 4 6,5% 6 9,7%

Sem Informação 3 4,8% 1 1,6% 1 1,6%

Reinternação Sim 15 24,2% 5 8,1% 16 25,8% 0,015*

Não 20 32,3% 2 3,2% 4 6,5%
Teste exato de Fisher. *Diferença significativa (p<0,05).
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Por fim, quando se avaliou o desfecho nutricional, foi 
possível identificar que 56,5% dos pacientes não apresen-
taram risco nutricional e 43,5% estavam tendo alta hospitalar 
com risco nutricional (Figura 5). Se compararmos com os 
dados iniciais de avaliação do risco nutricional (já mencio-
nado na Figura 1), pode-se concluir que o risco nutricional 
entre os pacientes aumentou. 

DISCUSSÃO

No presente estudo, quase metade dos pacientes (41,9%) 
foi classificada com risco nutricional e esses dados vão de 
acordo com uma publicação realizada em 2018, onde se 
buscou avaliar o estado nutricional e a prevalência de indi-
cadores de qualidade em terapia nutricional de pacientes 
hospitalizados, que detectou que 55,3% dos internados eram 
classificados como apresentando risco nutricional9. Chama 
atenção, ainda que foi possível identificar o risco nutricional 
aumentado na alta hospitalar passando para 43,5%. E a asso-
ciação significativa com a perda de peso apresentada durante 
a internação também já foi apresentada em outro estudo, 
que avaliou a perda de peso aos 15 dias após a internação. 

No presente estudo, quase metade da população 
estudada apresentou perda de peso durante a internação 
hospitalar. Outro estudo que avaliou esta condição apontou 
que cerca de 70% de todos os pacientes hospitalizados 
apresentam perda de peso durante a internação e estão 
subnutridos. Este fato se associa com o aumento da taxa 
de infecções, má cicatrização de feridas, perda de massa 
muscular, retardo no desmame da ventilação mecânica, 
levando a períodos prolongados de internação, aumento 
de custos hospitalares e qualidade de vida comprometida10 
e esta perda de peso se torna mais significativa, quando os 
mesmos permaneciam internados em períodos de 15 dias 
ou mais.. Além disso, algumas DCV’s, como a insuficiência 

Figura 5 - Desfecho nutricional dos pacientes avaliados.

cardíaca, aceleram a perda de peso, podendo levar à desnu-
trição hospitalar mais facilmente, com prevalência mundial 
entre 20% e 50%10.

A perda de peso durante a hospitalização é ocasionada 
por vários fatores, como o aumento das necessidades nutri-
cionais, diminuição da capacidade de digestão, absorção e 
metabolismo dos nutrientes, períodos prolongados de jejum, 
restrições alimentares, inapetência, entre outros fatores. Isto 
pode predizer aumento no risco de complicações, redução 
na resposta ao tratamento, na qualidade de vida, aumento 
dos custos e tempo de hospitalização11. 

No âmbito hospitalar, é de suma importância detectar os 
pacientes em risco nutricional, pois, desta forma, pode-se 
realizar intervenção nutricional, evitando a instalação da 
desnutrição por meio de medidas preventivas12. Estudo que 
analisou o estado nutricional de 156 pacientes durante a 
internação, em um hospital no Irã, identificou que a desnu-
trição esteve presente em 5,8% dos pacientes na admissão 
e em 10,9% na alta hospitalar13.

A prescrição e o acompanhamento adequado da 
ingestão dietética são de grande relevância no âmbito 
hospitalar, a fim de evitar as complicações já citadas decor-
rentes da desnutrição. A aceitação da dieta neste estudo 
foi, na sua maioria, adequada e em uma pesquisa que 
também verificou a aceitação de dietas hospitalares em 
cardiopatas foi possível detectar que 88% dos pacientes 
avaliados referiram não ter alterações de apetite14. Em 
verificação de repercussões nutricionais em pacientes com 
insuficiência cardíaca, verificou-se que 61,2% não apre-
sentaram modificações de apetite15.

Ao avaliarmos o estado nutricional através do IMC, 
o sobrepeso e a obesidade foram mais prevalentes nesta 
população estudada. De acordo com pesquisa realizada por 
Santana et al.16, onde se avaliou a relação entre sarcopenia 
e obesidade sarcopênica como preditores de prognóstico 
em pacientes idosos hospitalizados com IAM, foi encon-
trada menor prevalência de desnutrição (11,1%), enquanto 
o excesso de peso e a obesidade foram encontrados em 
41,4% e 52,4% da amostra, respectivamente, demonstrando, 
assim como no presente estudo, que a realidade do estado 
nutricional dos pacientes vem se alterando ao longo das 
últimas décadas. 

As reinternações são consideradas problemas comuns 
nos serviços de saúde. De acordo com um estudo interna-
cional, foi identificado que a taxa de internação pode variar 
de 18% a 25%, sendo que as doenças cardiovasculares e 
respiratórias são as mais frequentes entre os idosos. Este 
dado é alarmante, pois se sabe que as doenças crônicas em 
idosos apresentam maior complexidade quando se trata de 
tratamento, maior mortalidade hospitalar, bem como custos 
hospitalares mais elevados5.
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Com relação aos motivos que levam à reinternação 
precoce, a condição social está diretamente ligada com 
reinternações, o que não pode ser ignorado como um 
fator de risco para aumento de custos hospitalares, bem 
como aumento do risco de morte. Dessa forma, um alerta 
epidemiológico deve desencadear estratégias de seguimento 
adequadas e integradas entre as diferentes categorias profis-
sionais envolvidas no atendimento17-19.

CONCLUSÃO

É preocupante a frequência da perda de peso em 
pacientes cardiopatas internados e o fato de uma grande 
parcela já adentrar o ambiente hospitalar com risco nutri-
cional. Além disso, mesmo que ocorra uma boa aceitação 
da dietoterapia empregada, a perda de peso está presente 
nestes pacientes. Este trabalho, além de colaborar com a 
visão do cenário da desnutrição hospitalar grave, que há 
muitas décadas vem sendo discutido, também ressalta a 
importância da avaliação e intervenção nutricional precoce, 
incluindo o emprego de terapia nutricional individuali-
zada e precoce, independentemente do tipo de doença 
apresentada para que não ocorram déficits nutricionais e, 
consequentemente, um leque de complicações e prejuízos 
à recuperação da saúde.
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RESUMO
Introdução: O monitoramento da terapia de nutrição parenteral (TNP) em neonatos críticos é 
essencial para o desfecho clínico, sendo fundamental quantificar a TNP infundida comparada com 
a quantidade prescrita e preparada. O objetivo deste estudo é contabilizar as perdas monetárias 
devido ao descarte de TNP não administrada. Método: Os neonatos foram estratificados em dois 
grupos. Grupo A (n=6): prematuros de baixo peso; Grupo B (n=6): prematuros de muito baixo 
peso e extremo baixo peso < 1.000 g, sendo acompanhados por 167 dias de TNP, comparados 
pelas diferenças percentuais dos volumes, calorias e média das perdas monetárias dos volumes 
desprezados. Resultados: A diferença percentual entre volume prescrito e preparado para o 
grupo A foi de 42,49 ± 18,27% e para o grupo B foi de 86,82 ± 63,52% (p= 0,003). Entre volume 
preparado e infundido, a diferença foi de 63,15 ± 15,11% para o grupo A e 47,98 ± 17,25% para 
o grupo B (p= 0,003). Entre calorias prescritas e infundidas, a diferença foi de 22,61 ± 8,69% 
para o grupo A e 13,92 ± 3,45% para o grupo B (p=0,04). As médias de perdas monetárias dos 
volumes desprezados foram R$ 992,68 e R$ 1.296,81 (p= 0,0129), respectivamente. Conclusão: 
A TNP infundida foi inferior à prescrita, resultando em menor aporte calórico para os neonatos 
e perdas financeiras significativas associadas ao descarte de TNP.

ABSTRACT
Introduction: Monitoring of parenteral nutrition therapy (NPT) in critical neonates is essential 
for clinical outcome, and it is indispensable to quantify the infused NPT compared to the pres-
cribed and prepared amount. The purpose of this study is to account for monetary losses due 
to unmanaged NPT disposal. Methods: Neonates were stratified into two groups. Group A (n 
= 6): low birth weight preterm infants; Group B (n = 6): preterm infants of very low weight 
and extreme low weight <1,000 g, followed by 167 days of NPT, compared to the percentage 
differences in volumes, calories and average monetary losses of the despised volumes. Results: 
The percentage difference between volume prescribed and prepared for group A was 42.49 ± 
18.27% and for group B it was 86.82 ± 63.52% (p = 0.003). Between volume prepared and 
infused, the difference was 63.15 ± 15.11% for group A and 47.98 ± 17.25% for group B (p 
= 0.003). Among prescribed and infused calories, the difference was 22.61 ± 8.69% for group 
A and 13.92 ± 3.45% for group B (p = 0.04). The average monetary losses of the despised 
volumes were R$ 992.68 and R$ 1,296.81 (p = 0.0129), respectively. Conclusion: Infused NPT 
was lower than prescribed, resulting in lower caloric intake for neonates and significant financial 
losses associated with NPT disposal.
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INTRODUÇÃO

A terapia nutricional parenteral (TNP) é essencial para 
suprir as necessidades calóricas, repor elementos nutricionais 
e modular as respostas inflamatórias de pacientes críticos 
hospitalizados. Em neonatos prematuros ou gravemente 
doentes, exerce papel fundamental nas funções do sistema 
imunológico, além de promover o crescimento e desenvol-
vimento das estruturas imaturas1. 

A terapia nutricional deve ser iniciada o mais precoce-
mente possível (24 a 48 horas), em recém-nascidos admitidos 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. Geral-
mente é observada em três fases distintas: fase de nutrição 
parenteral exclusiva, fase de transição, quando a nutrição 
parenteral está associada à nutrição enteral, e a fase de 
nutrição enteral isolada, quando a alimentação do neonato 
está bem estabelecida de forma enteral, preferencialmente 
com o leite materno2-5.

Para uma TNP segura em pacientes críticos, vários 
processos essenciais devem ser avaliados. O cálculo exato 
das necessidades do paciente, a composição adequada da 
TNP e o rígido controle da administração devem ser acom-
panhados, pois, diferenças podem colaborar para possíveis 
complicações relacionadas à TNP, inclusive estabelecer uma 
desnutrição intra-hospitalar4,6-9.

Segundo Cotogni6, falhas no processo de administração 
da TNP estão relacionadas, principalmente, às taxas de 
infusão discordantes da prescrita. Alterações metabólicas 
graves podem ocorrer, hiperglicemia, sobrecarga de lipídeos 
ou, eventualmente, redução do volume infundido, com 
déficit nutricional, manutenção de um balanço de nitrogênio 
negativado e, consequentemente, um agravo nutricional10.

Apesar da administração da TNP (associada ou não à 
enteral) ser tecnicamente controlada no ambiente hospitalar, 
a literatura descreve que, de forma significativa, a quantidade 
administrada é, em grande percentual de pacientes, inferior 
ao volume determinado na prescrição e, consequentemente, 
também para as calóricas calculadas como necessárias aos 
pacientes9-11.  

A solução de TNP, prescrita e preparada de forma indi-
vidualizada para cada paciente, é uma formulação extem-
porânea, ou seja, possui tempo limitado de conservação. 
Quando preparada e não administrada no paciente, deve 
ser descartada no intervalo de 24 horas12. Isto pode impactar 
negativamente para a Instituição e, assim, este indicador 
fármaco-econômico deve ser mensurado e avaliado, obje-
tivando a redução de custos e minimização dos prejuízos 
econômicos para a unidade hospitalar.

Dock-Nascimento et al.9, avaliando pacientes adultos, 
relatam que aproximadamente 30% do que é prescrito da 
TNP não é ofertado, ou seja, ocorrem perdas quantitativas do 
material preparado, fato que implica em uma oferta parcial 

das necessidades. Pressupõe-se que esta realidade deve ser 
estendida para todos os pacientes críticos, independente da 
sua idade e unidade onde o serviço é prestado. Assim sendo, 
faz-se necessário um estudo orientado para avaliação dos 
volumes (mL) e das calorias (kcal) da TNP que são prescritos, 
preparados na farmácia e infundidos no paciente neonatos 
críticos. Concomitantemente, este estudo busca contabilizar 
possíveis perdas monetárias para a Instituição devido ao 
descarte de TNP preparada e não administrada.

MÉTODO

Estudo prospectivo, observacional e analítico, realizado 
no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com CAAE nº 
59580316.8.0000.5541. Este hospital atende a pacientes 
neonatos prematuros críticos, geralmente com infecção 
grave. Aproximadamente 40% dos pacientes internados na 
UTI Neonatal recebem TNP. A farmácia do HUJM é respon-
sável pela produção da solução de nutrição parenteral, 
com preparo médio de 100 bolsas de TNP para neonatos 
prematuros/mês, número este que corresponde a 59% do 
total produzido no serviço.

Os critérios de elegibilidade para participar desta 
pesquisa foram: pacientes neonatos prematuros, com idade 
gestacional de até 36 semanas e 6 dias, com peso máximo 
ao nascer de 2.499 g, internados na UTI Neonatal, em TNP 
exclusiva ou associada de outra terapia nutricional conco-
mitante, seja enteral ou amamentação com leite materno ou 
artificial. Foram excluídos os RNs transferidos para o HUJM.

A estratificação dos neonatos foi realizada conforme 
orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
sendo classificados quanto à prematuridade, respectiva-
mente, em: pré-termos extremos (idade gestacional - IG < 
30 semanas); muito prematuros (IG de 30 a 33 semanas 
e 6 dias); pré-termos tardios (IG de 34 a 36 semanas e 6 
dias); e com relação ao peso de nascimento em: extremo 
baixo peso (recém-nascidos < 1.000 g); muito baixo peso 
(recém-nascidos com peso entre 1.000 a 1.499 g); baixo 
peso (recém-nascidos com peso entre 1.500 a 2.499 g)13.

Os pacientes foram diariamente avaliados em relação 
às seguintes variáveis: volume prescrito, volume preparado, 
volume infundido, diferença entre volume prescrito e infun-
dido, diferença entre volume preparado e infundido, perdas 
monetárias dos volumes desprezados, calorias prescritas, 
infundidas e diferença entre elas.

O estudo foi elaborado em duas etapas. Inicialmente, a 
diferença entre as variáveis (média ± DP) foi avaliada usando 
dados coletados em cada dia de administração da TNP, ou 
seja, uma somatória de dias, independentemente do paciente 
e do número de dias de sua participação. Posteriormente, foi 
realizada uma avaliação estratificada por grupo de pacientes. 
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Tabela 1 – Dados demográficos e características clínicas dos participantes.

Características Nº participantes 
(n=15)

(%)

Sexo 

   Feminino 8 53,33

   Masculino 7 46,67

Conforme a prematuridade

   Pré-termos extremos 8 53,33

   Muito prematuros 4 26,67

   Pré-termos tardios 3 20,00

Conforme o peso de nascimento

   Extremo baixo peso 5 33,33

   Muito baixo peso 3 20,00

   Baixo peso 7 46,67

Tipo de parto

   Vaginal 2 13,33

   Cesáreo 13 86,67

Surfactante pulmonar

   Sim 12 80,00

   Não 3 20,00

Tipo de acesso venoso

   Cateter umbilical 8 53,33

   Cateter de PICC 6 40

   Periférico 1 6,67

Dieta enteral, aleitamento
materno ou artificial

   Sim 12 80,00

   Não 3 20,00

Desfecho clínico

   Alta melhorada 12 80,00

   Óbito 3 20,00

A variação de interesse no estrato foi um número de dias 
consecutivos de uso de TNP em que fosse incluída a maior 
camada de representantes (tempo uniforme de TNP – 6 dias). 

Após a definição da amostra, os RNs elencados foram 
subdivididos em dois grupos, conforme o peso de nasci-
mento: grupo A (n=6): prematuros de baixo peso (1.500 a 
2.499 g) e grupo B (n=6): prematuros de muito baixo peso 
(1.000 a 1.499 g) e extremo baixo peso (< 1.000 g).

Os grupos foram comparados e avaliados estatistica-
mente quanto às seguintes variáveis: diferença percentual 
entre volume prescrito e preparado, prescrito e infundido, 
preparado e infundido, diferença de calorias prescritas e 
infundidas nos seis dias iniciais de terapia, diferença percen-
tual de peso corpóreo do início da terapia ao 6° dia de terapia 
e média diária das perdas monetárias nos seis dias de TNP. 
Nesta etapa, três pacientes foram excluídos do estudo por 
não completarem os seis dias iniciais consecutivos de terapia.

Foi avaliada a média das perdas diárias representada 
pelo volume (mL) preparado e o volume não administrado 
(desprezado) e, posteriormente, calculado o valor (R$) da 
fração eliminada. Utilizou-se o valor de R$ 5,12 (cinco reais 
e doze centavos) para cada mL da solução de TNP, conforme 
cotação realizada em uma empresa privada local. Para deter-
minar este valor, considera-se todo o múltiplo aparato que 
permite a complexa administração da TNP, envolvendo os 
macros e micronutrientes da sua composição, como também 
todos os equipamentos e componentes necessários para uma 
segura e contínua infusão da solução.

Na farmácia do HUJM, são preparadas diariamente as 
soluções de TNP, em única etapa para 24 horas. O protocolo 
de manipulações de TNP para pacientes neonatos estabelece, 
em adição à solução prescrita, um volume de 55 mL para 
cada formulação. O protocolo vigente justifica este rotineiro 
avolumar para cumprir com as finalidades elencadas a seguir: 
25 mL para preenchimento do equipo de bomba de infusão; 
10 mL para testes de controle de qualidade (amostras de 
prova e contraprova); e os demais 20 mL para possíveis 
perdas de solução durante o processo. Sendo assim, após 
a manipulação da TNP, são aspirados 10 mL de cada bolsa, 
destinados aos testes de controle de qualidade das soluções12. 

Na estatística descritiva, foram calculadas as médias, 
medianas, mínimo, máximo e desvio-padrão de todas as 
variáveis. Para o cálculo das diferenças entre os volumes 
prescritos, preparados e infundidos, bem como das diferenças 
entre calorias prescritas e infundidas, utilizou-se o teste t de 
Student para dados pareados. A homogeneidade das variân-
cias foi testada pelo teste de Levene, enquanto para o teste de 
normalidade utilizou-se o método de Kolmogorov-Smirnov. 

Após a estratificação dos grupos, como todas as distribui-
ções satisfizeram os pressupostos de homocedasticidade e 
normalidade, as diferenças das médias foram avaliadas por 

meio do teste ANOVA fator duplo com repetição e teste post 
hoc através do método de Tukey. Para o cálculo das perdas 
monetárias dos volumes desprezados, percentagem da dife-
rença de calorias prescritas e infundidas e percentagem da 
diferença de peso do início ao 6º dia de terapia, utilizou-se 
o teste t de Student para dados não pareados.

RESULTADOS 

Etapa 1 – Análise Considerando Dias de TNP

Participaram deste estudo um total de 15 pacientes, que 
foram acompanhados por 167 dias de TNP, no período de 
outubro a dezembro de 2016. O peso médio dos neonatos 
ao nascer foi de 1.3476 gramas (± 0,559 gramas). A Tabela 
1 apresenta os dados demográficos e características clínicas 
dos participantes.
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A Tabela 2 apresenta os dados coletados quanto aos 
volumes prescritos, preparados e infundidos, as diferenças 
médias entre volume prescrito e infundido e volume prepa-
rado e infundido, bem como as perdas monetárias conforme 
volumes desprezados de TNP preparada e não administrada.

Observam-se volumes significativos de TNP despre-
zados, os quais foram preparados, porém não foram 

Quanto às perdas calóricas, verificam-se diferenças entre 
calorias prescritas e infundidas que, apesar de pequenas, são 
significantes (p<0,001) e importantes para esta população de 
pacientes, em virtude de sua condição intrínseca relacionada 
ao seu baixo peso corpóreo ao nascer (Tabela 3).

Etapa 2 – Análise Considerando Amostra de Pa-
cientes com Seis Dias Completos de TNP

Quando estudados os RN que completaram 6 dias de 
TNP e realizada a estratificação dos participantes em grupo 
A (prematuros de baixo peso) e grupo B (prematuros de muito 
baixo peso e extremo baixo peso), foi possível compará-
los, com resultados expressos em percentagem, quanto às 

Tabela 2 – Volumes prescritos, preparados e infundidos (média ± DP) e avaliação das perdas monetárias (volumes desprezados) nos 167 dias de TNP.

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Valor-p

Volume prescrito* 111,9 ± 56,1 106,8 19,0 260,4

Volume preparado* 166,2 ± 56,8 160,5 74,0 315,4

Volume infundido* 87,1 ± 49,3 83,4 __ 228,2

Diferença entre volume prescrito e
infundido*

24,3 ± 18,9 18,5 0,2 184,4 0,0001

Diferença entre volume preparado e 
infundido*

79,1 ± 17,9 74,3  -12,3 210,6 < 0,001

Perdas monetárias dos volumes 
desprezados

R$ 203,1 ± 56,6** R$ 198,9 R$ 26,9 R$ 953,2

TNP = terapia nutricional parenteral; *dados em mililitros; **perdas em reais (R$).

administrados nos pacientes. Este fato pode ser confirmado 
na variável diferença entre o volume preparado e infun-
dido, com consequentes perdas monetárias importantes 
(Tabela 2).

A Tabela 3 apresenta as médias de calorias prescritas, 
calorias infundidas e a diferença entre calorias prescritas e 
infundidas.

Tabela 3 – Diferença entre calorias (média ± DP) prescritas e infundidas nos 167 dias de TNP.

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Valor-p

Calorias prescritas (kcal/kg) 50,6 ± 10,1 51,5 19,6 73,7

Calorias infundidas (kcal/kg) 37,7 ± 15,0 42,1 -38,1 67,6

Diferença entre calorias prescritas e infun-
didas (kcal/kg)

12,9 ± 7,0 9,4 2,0 83,1 < 0,001

médias das diferenças de volumes: prescritos, preparados e 
infundidos (Figura 1 e Tabela 4).

A Tabela 4 apresenta as diferenças em percentagem dos 
volumes prescritos, preparados, infundidos do grupo A e 
do grupo B, bem como a diferença de calorias prescritas e 
infundidas, a diferença de peso corpóreo de ambos os grupos 
do início ao sexto dia de TNP e as médias diárias das perdas 
monetárias dos volumes desprezados.

As variáveis relacionadas aos volumes e às calorias estu-
dadas foram diferentes entre o grupo A e o grupo B (p<0,05). 
Observam-se perdas monetárias significativas entre os dois 
grupos (p=0,0129), sendo apresentadas as médias diárias 
das perdas monetárias em reais (R$), no período de seis dias 
de TNP (Tabela 4).
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Figura 1 - Fluxograma do estudo estratificado com pacientes que completaram 6 dias consecutivos de TNP.

Tabela 4 – Diferença em percentagem (%) de volumes prescritos, preparados, infundidos, calorias prescritas e infundidas, peso corpóreo em grupos de 
pacientes prematuros e avaliação das perdas monetárias (volumes desprezados) – 12 pacientes acompanhados por 6 dias de TNP.

Variável Média Valor-p

Diferença entre volume prescrito e preparado*

   Grupo A 42,49% ± 18,27 0,0003

   Grupo B 86,82% ± 63,52

Diferença entre volume prescrito e infundido*

   Grupo A 88,72% ± 19,91 0,0732

   Grupo B 80,92% ± 17,76

Diferença entre volume preparado e infundido*

   Grupo A 63,15% ± 15,11 0,0003

   Grupo B 47,98% ± 17,25

Diferença de calorias prescritas e infundidas nos 6 dias iniciais de terapia*

   Grupo A (-)22,61% ± 8,69 0,04

   Grupo B (-)13,92% ± 3,45

Diferença de peso do início da terapia e 6° dia de terapia*

   Grupo A (-)3,98% ± 6,57 0,7928

   Grupo B (-)5,10% ± 7,69

Perdas monetárias dos volumes desprezados

   Grupo A R$ 992,68** 0,0129

   Grupo B R$ 1.296,81**

DISCUSSÃO 

Neste estudo, foi demonstrado que, no procedimento 
diário da TNP em neonatos críticos, os volumes infundidos 
são menores que os prescritos, resultando em provável 
prejuízo do aporte calórico para os pacientes. Do mesmo 
modo, perdas financeiras significativas são associadas ao 
descarte de TNP preparada e não administrada.

De acordo com o consenso Australiano14, de 2012, a 
necessidade calórica nutricional recomendada varia de 89 

a 120 kcal/kg/dia em RNs prematuros, mesmo assumindo 
que as necessidades energéticas mínimas podem ser aten-
didas com 50 a 60 kcal/kg/dia14. Um RN recebendo TNP 
necessita menos calorias que um RN alimentado por via 
enteral, porque não há energia perdida nas fezes, há menos 
termogênese, além de gasto energético com a sucção em 
casos de aleitamento materno. Da mesma forma, Pappoe et 
al.15 demonstraram, em um estudo clínico randomizado, que 
o aporte calórico energético precoce em bebês prematuros, 
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com início de TNP de 49 kcal/kg/dia, aumentando para 
75–80 kcal/kg/dia no segundo dia, resultaram significativa-
mente em menos perda de peso pós-natal, e melhor ganho 
de peso na primeira semana de vida dos pacientes prema-
turos de muito baixo peso, associado a balanço nitrogenado 
positivo e tolerância à glicose15.

Neste estudo, foram identificadas a média das calorias 
prescritas em 50,6 ± 10,1 kcal/kg e a média das calorias 
infundidas de 37,7 ± 15 kcal/kg (Tabela 3), sendo consta-
tadas perdas calóricas de 12,9 ± 7 kcal/kg (média das dife-
renças entre calorias prescritas e infundidas), com p<0,001, 
confirmando que as necessidades calóricas mínimas diárias 
dos pacientes não foram totalmente atingidas. Esta menor 
infusão do volume de TNP e, consequentemente, menor 
ingesta de nutrientes, pode desencadear provável desnutrição 
intra-hospitalar, gerando perdas assistenciais.

Quando estratificados os participantes em dois grupos, 
grupos A (n=6) e grupo B (n=6), e avaliados pelos 6 
primeiros dias de TNP, as diferenças de volumes e conse-
quentes perdas calóricas ficam mais evidentes.

As perdas calóricas podem influenciar diretamente na 
perda de peso ou no não ganho de peso esperado nos parti-
cipantes. Esta condição pode ser observada com a variável 
diferença de peso corpóreo no início e 6° dia de terapia, 
resultando em perdas de -3,98% e -5,10%, respectivamente, 
nos grupos A e B. Entretanto, deve-se ressaltar que não houve 
seleção de pacientes com uso exclusivo de TNP, sendo que, 
em sua maioria, receberam concomitantemente leite materno, 
fórmulas artificiais ou outro tipo de dieta enteral. Logo, a perda 
de peso corpóreo nos 6 primeiros dias de TNP pode estar 
relacionada a outras variáveis. A condição de menor aporte 
energético pela TNP, somada ao período de transição dos 
recém-nascidos (em média 5 dias de vida), justifica a perda 
de peso, que pode atingir até 15-20%, reflexo da contração 
do volume extracelular16. Além disso, há uma perda conside-
rável de água através da pele, trato respiratório, função renal 
imatura e espaço extracelular expandido17. Portanto, o fator 
intrínseco de perda de peso pós-natal deve ser considerado. 
No estudo de Guzmán et al.17, foram comparadas e detec-
tadas as perdas de peso em 11,22% e 14,0% para o grupo 
A (< 1000 g) e grupo B (1000-1250 g), respectivamente, e 
determinada a perda máxima de peso no período de 5,23 ± 
2,31 dias após o nascimento17. 

Verifica-se que, quanto mais prematuro e menor o peso 
de nascimento do paciente (grupo B), maior é a diferença 
entre os volumes prescritos e preparados (p=0,0003), pois 
o volume acrescido no preparo mantém-se constante (55 
mL), independente do volume necessário ao paciente. Como 
resultado, mantém-se as diferenças de volume prescrito 
e infundido (p=0,0732) e volume preparado e infundido 
(p=0,0003) devido à padronização de acréscimo no 

preparo. Estas três variáveis são estatisticamente diferentes 
entre o grupo A e o grupo B, como visualizado na Tabela 4.

Os estudos relacionados às análises econômicas de 
custos hospitalares com terapia nutricional são escassos e 
contemplam pacientes adultos. Entretanto, identifica-se que 
os principais custos em saúde ocorrem devido às internações 
hospitalares (60% dos custos) e às terapias (10% dos custos), 
sendo que 57,7% dos custos com internações estão relacio-
nados a materiais e medicamentos, incluindo os insumos 
para terapia nutricional16. 

Nas contas hospitalares, verifica-se, também, que aproxi-
madamente 35,44% do valor total dos custos estão relacio-
nados às terapias nutricionais, sendo 40,18% na modalidade 
parenteral16. Confirma-se a representatividade financeira das 
terapias nutricionais nas contas hospitalares, principalmente 
quando se observam os gastos importantes com a TNP na 
administração em pacientes neonatos.Analisando os volumes 
médios preparados (166,2 mL) obtém-se um custo médio 
por bolsa de TNP de R$ 850,94. Quando comparado com 
os valores encontrados das perdas monetárias dos volumes 
desprezados (média de R$ 203,10), verifica-se um percentual 
de 23,87% de perdas no decorrer do processo de preparo 
e administração.

Quanto às limitações do estudo, algumas condições 
foram observadas. Trata-se de um estudo observacional e 
uma amostra pequena, com pacientes apresentando estado 
crítico, porém portadores de doenças com morbidades dife-
rentes. O uso de TNP isolada ou associada a outras estra-
tégias de terapia nutricional, aliado a um tempo reduzido 
de dias consecutivos de TNP dos participantes do estudo, 
prejudicou uma avaliação correta das perdas do ponto de 
vista nutricional. 

Conjuntamente, o parâmetro financeiro utilizado para 
mensurar as perdas monetárias foi considerado o valor 
comercializado em empresa privada local, enquanto a coleta 
dos dados foi realizada em um hospital público, que presta o 
serviço de preparo da TNP, impossibilitando a apuração real 
dos custos e perdas no processo. Entretanto, em consulta ao 
Setor de Avaliação e Controladoria do hospital, foi possível 
uma estimativa de apuração dos custos médios das TNP 
(insumos e mão de obra direta) por meio do método de 
custeio variável. Foi apurado um valor de R$ 1,99 (um real 
e noventa e nove centavos) por mL de solução preparada. 
Contudo, os custos fixos e custos relacionados a equipa-
mentos e manutenção da estrutura predial, assim como a 
tecnologia e material usados no preparo e administração, 
não foram imputados. 

A escassez de trabalhos relacionados à TNP em RNs 
prematuros, principalmente quanto à apuração da suple-
mentação energética adequada, dificultou a discussão dos 
resultados em vários tópicos. 
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Local de realização do estudo: Hospital Universitário Júlio Muller/ Universidade Federal de Mato Grosso, Programa de Mes-
trado Profissional, Cuiabá, MT, Brasil.

Conflito de interesse: Os autores declaram não haver.

Diante dos resultados obtidos, constatado o acréscimo 
excessivo do volume de 55 mL padronizado para todas 
as preparações, e consequentes quantitativos de volumes 
descartados devido a este protocolar excesso, o que 
determina conseguinte perdas monetárias quantificadas 
por este estudo, será recomendado aos setores envolvidos 
a reavaliação e readequação dos volumes de preparo da 
TNP, além da revisão do protocolo institucional padronizado. 
A gestão na área da saúde tem o foco centrado na assis-
tência e na segurança dos pacientes, porém sem deixar de 
considerar custos desnecessários que podem comprometer 
a sua própria sustentabilidade. Assim, acredita-se que tal 
medida proporcionará contribuição econômica positiva 
para a Instituição.

Recomendam-se novos estudos de análise econômica 
para avaliar os custos relacionados ao preparo de TNP e 
respectivas perdas, comparados aos valores faturados pela 
Instituição.

CONCLUSÃO 

Os volumes de TNP infundidos são menores que os 
prescritos, resultando em provável prejuízo do aporte caló-
rico para os pacientes neonatos críticos. Do mesmo modo, 
perdas financeiras significativas são associadas ao descarte 
de nutrição parenteral preparada e não administrada.
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RESUMO
Introdução: As doenças crônicas degenerativas são comuns em idosos, dentre elas destacam-se 
doença cardiovascular (DCV) e doença de Alzheimer (DA). Ambas afetam o estado nutricional com 
mudanças na ingestão e no hábito alimentar. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi avaliar 
o risco para DCV e outros fatores em idosos com DA. Método: Estudo retrospectivo realizado 
entre 2015 a 2017, em Guarapuava – PR, com aplicação da mini avaliação nutricional (MAN), 
cálculo e classificação do índice de massa corporal (IMC). Para avaliação de risco para DCV, 
foi aferida a circunferência da cintura (CC), razão cintura estatura (RCE) e índice de conicidade 
(IC). Foi aplicado o recordatório de 24 horas (R24). Foram empregados testes de associação e 
regressão logística ordinal, com valores significantes quando p<0,05. Resultados: Participaram 
do estudo 39 pacientes, com média de idade de 78,9 anos, 53,8% eram do sexo masculino, 41% 
encontravam-se em eutrofia pelo IMC e 53,8%, bem nutridos pela MAN. O risco para DCV foi 
considerado alto em 36,8% dos pacientes, segundo a CC. Houve diferença significativa entre os 
idosos com risco e alto risco, quando comparadas à pontuação da MAN, IMC, RCE e IC (p<0,05). 
A dieta foi considerada adequada para carboidrato, proteína e lipídeo em 48,7%, 61,5% e 
48,7%, respectivamente. O consumo de proteína aumentou o risco para DCV em 2,57 vezes 
(IC=1,26-5,24; p<0,05). Conclusões: O risco foi alto para DCV tanto pela CC quanto pela RCE 
e IC. Os pacientes estavam em sua maioria com dieta hipocalórica e os valores de proteína se 
relacionaram com o risco para DCV. 

ABSTRACT
Introduction: Degenerative chronic diseases are common in the elderly, among which stand out 
cardiovascular disease (CVD) and Alzheimer’s disease (AD). Both affect nutritional status with 
changes in intake and eating habits. Thus, the aim of this study was to evaluate the risk for CVD 
and other factors in elderly with AD. Methods: Retrospective study conducted between 2015 and 
2017, in Guarapuava – PR, Brazil, where it was applied the mini nutritional assessment (MAN), 
calculated and classified the body mass index (BMI). To assess CVD risk, waist circumference (WC), 
waist height ratio (WHtR) and conicity index (CI) were measured. The 24-hour recall was applied 
(R24). Association tests and ordinal logistic regression were used with significant values when p 
<0.05. Results: 39 patients participated in the study, the average age was 78.9 years, 53.8% 
were male, 41% were eutrophic by BMI and 53.8% well-nourished by MAN. The risk for CVD was 
considered high at 36.8% according to WC. There was a significant difference between at-risk and 
high-risk elderly compared to MAN, BMI, WHtR and CI scores (p <0.05). The diet was considered 
adequate for carbohydrate, protein and lipid in 48.7%, 61.5% and 48.7%, respectively. Protein 
intake increased the risk for CVD by 2.57-fold (CI = 1.26-5.24; p <0.05). Conclusions: The risk 
was high for CVD by both WC, WHtR and CI. Most patients were on a low-calorie diet and protein 
values were related to CVD risk.
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno global. 
No Brasil, os dados apontados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística indicam para o futuro um “país de 
idosos” devido à transição demográfica, com aumento 
significativo da população que envelhece e, também, da 
expectativa de vida1. Na diferenciação por sexo, as mulheres 
já ultrapassaram 78,8 anos de idade como expectativa de 
vida e os homens chegaram aos 71,6 anos de idade1.

As doenças crônico-degenerativas destacam-se, com 
predominância em indivíduos idosos, entre elas está a 
doença cardiovascular (DCV). De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,5 milhões de pessoas 
morrem todos os anos vítimas de DCV, sendo a principal 
causa de morte no mundo. Além da idade, outros fatores de 
risco estão relacionados, como hipertensão, diabetes mellitus, 
fumo, dislipidemias, sedentarismo e obesidade2.

Atualmente, 30,4% dos óbitos no Brasil são por DCV. 
É evidente a associação entre a mortalidade por DCV e o 
avançar da idade, uma vez que a grande maioria das mortes 
por essa categoria de doenças ocorre em pessoas acima de 
65 anos. Fatores dietéticos têm papel importante na gênese 
das DCV associada à aterosclerose, doença coronariana, 
acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca1,3.

Ainda, no envelhecimento, a nutrição fica condicionada às 
mudanças fisiológicas, metabólicas e na capacidade funcional. 
Além disso, a população idosa é heterogênea pela diversidade 
social, cultural, econômica e idade fisiológica, que resultam na 
alteração das necessidades nutricionais e no desenvolvimento 
de outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes 
mellitus, DCV e obesidade, importantes fatores de risco 
também no desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA)3.

A DA é uma enfermidade neurodegenerativa irreversível, 
atualmente é a causa principal de demência, que atinge comu-
mente os idosos4. Pode ser dividida em 3 fases, leve, moderada 
e grave, de acordo com a sua progressão. Na fase leve, os 
sintomas são perda de memória, desorientação no tempo e no 
espaço, perda da espontaneidade e da iniciativa, alterações 
de humor e de concentração. A fase moderada apresenta 
dificuldades na linguagem, em aprender coisas novas e lidar 
com situações inesperadas, agitação, ansiedade, não reco-
nhecimento de pessoas e lugares. Na última fase da doença, 
o paciente pode perder totalmente a sua independência, 
ficando acamado, necessitando de cuidados permanentes, 
na medida em que surgem problemas ao nível da deglutição, 
sinais neurológicos, incontinência fecal e urinária5.

Pacientes com DA necessitam de um aumento do aporte 
calórico devido a algumas alterações de demanda energética 
e agitação. Com o avanço da doença, ocorre uma mudança 
do hábito alimentar, aumentando a ingestão de carboidratos 
simples e a diminuição de proteínas, devido à dificuldade 
na mastigação, deglutição e diminuição da digestibilidade 
gástrica, que podem acometer estes pacientes6.

As condições nutricionais de idosos portadores de DA são 
afetadas de maneira irreversível, por uma provável inaptidão 
na aceitação, mastigação, deglutição e assimilação dos 
alimentos. Para tal, uma alimentação adequada ao longo 
do prognóstico da doença é essencial na preservação do 
estado clínico, físico e nutricional, elevando ao máximo as 
funções orgânicas vitais, além de poder contribuir para a 
estabilidade e melhorar a qualidade de vida do paciente7.

Portanto, devido às alterações fisiológicas consequentes no 
processo de envelhecimento, os idosos ficam mais suscetíveis 
ao desenvolvimento de DCV, que ocorrem principalmente em 
indivíduos cujos hábitos alimentares são, em sua maioria, 
constituídos por alimentos ricos em gorduras e carboidratos, 
de alto valor calórico, pobre em micronutrientes e baixa quali-
dade nutricional. Os idosos diagnosticados com DA têm maior 
dificuldade em se alimentar de forma equilibrada, devido às 
falhas de memória e demência progressivas que a doença 
causa. Diante disso e tendo em vista a escassez de estudos que 
avaliaram o risco para DCV e fatores associados em idosos com 
DA, se faz necessária a avaliação antropométrica, dietética e 
clínica, visando ao monitoramento e à melhora da qualidade 
de vida dessa população em particular. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar o risco para DCV, fatores clínicos, dietéticos 
e antropométricos em idosos com DA em Guarapuava, Paraná.

MÉTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo, realizado com banco 
de dados da equipe multidisciplinar que atende a idosos com 
DA, avaliados durante os anos de 2015 a 2017. A coleta 
de dados foi realizada com idosos residentes na cidade de 
Guarapuava, Paraná, Brasil, com diagnóstico clínico de DA 
realizado por médico neurologista ou geriatra. Os pacientes 
foram convidados a participar da pesquisa, por intermédio 
da Associação de Estudos, Pesquisa e Auxílio às pessoas com 
Alzheimer (AEPAPA), com sede no mesmo município (http://
www.aepapa.org.br.

A mini avaliação nutricional (MAN) foi aplicada para 
avaliar o risco nutricional dos pacientes com DA. A MAN é um 
instrumento composto por medidas antropométricas, avaliação 
global e de alimentação. A pontuação de 24 a 30 pontos 
indicou estado nutricional normal, 17 a 23,5 pontos risco 
de desnutrição e menos de 17 pontos indicou desnutrição8. 

O peso foi aferido com balança digital com capacidade 
de 150 kg, estando o paciente com o mínimo de roupa 
possível e com os pés descalços. Na impossibilidade de 
aferir o peso, o mesmo foi estimado conforme Chumlea et 
al.9. A altura do paciente foi aferida com fita inelástica fixada 
em parede sem rodapés, ou na impossibilidade foi aferida 
altura recumbente na cama em que o paciente estava. Foi 
calculado o índice de massa corporal (IMC) com o peso e 
altura do paciente e classificado conforme Lipschitz10, sendo 
considerado magro (<22 kg/m2); eutrófico (22-27 kg/m2) e 
com excesso de peso (>27 kg/m2).
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Para estimar o risco para DCV, foi aferida a circunferência 
da cintura (CC), no ponto médio aproximado entre a margem 
inferior da última costela palpável e a parte superior da crista 
ilíaca, ao final de uma expiração normal. A CC foi classifi-
cada conforme recomendações estabelecidas pela OMS11. 
Foi questionada aos cuidadores dos idosos a presença de 
comorbidades associadas, como diabetes mellitus e hiper-
tensão arterial sistêmica.

A razão cintura estatura (RCE) foi realizada a partir da CC 
(em centímetros) dividida pela medida da estatura (centíme-
tros). A classificação foi feita seguindo critérios de Ashwell 
e Gibson12, onde o valor maior de 0,5 é sugerido como 
ponto de corte para o risco de desenvolvimento de DCV, em 
indivíduos de ambos os sexos.

Para o cálculo do índice de conicidade (IC) utilizou-se a 
fórmula preconizada por Valdez13, a classificação de risco 
para DCV foi determinada conforme valores acima de 1,25. 
Determinou-se o IC por meio das medidas de peso, estatura 
e CC, utilizando-se uma equação matemática. 

A taxa metabólica basal (TMB) e gasto energético total 
(GET) foram calculados de acordo com o preconizado por 
Harris e Benedict14. Para o cálculo do GET, utilizou-se fator de 
injúria 1,4; fator térmico 1,0; e fator atividade para paciente 
confinado ao leito: 1,2; acamado, porém móvel: 1,25; e 
para paciente que deambula: 1,3.

Para análise dietética, foi aplicado ao cuidador do 
paciente o recordatório de 24 horas, um método retrospectivo 
em que o cuidador relatou tudo que o paciente consumiu 
no dia anterior. Avaliaram-se as calorias totais e percentuais 
de carboidrato, proteína e lipídeo, com auxílio do software 
DietWin 2008®. De acordo com as Dietary Reference Intakes 
(DRIs), o percentual recomendado para ingestão de prote-
ínas diárias é de 10% a 35%, carboidratos de 45% a 65% e 
lipídeos de 20% a 35% do GET15.

O Clinical Dementia Rating (CDR) foi utilizado para 
analisar o grau de demência dos idosos, onde avalia o 
comportamento, além da influência das perdas cognitivas na 
capacidade de realizar adequadamente as atividades de vida 
diária. O CDR é constituído por três categorias numéricas, 
onde: 1 - indica demência leve, 2 - demência moderada e 
3 corresponde a demência grave16.

As variáveis foram analisadas descritivamente e por 
análise inferencial. Inicialmente, para verificar a normalidade 
da amostra foi aplicado o teste de Shapiro Wilk. Para associa-
ções não-paramétricas foi utilizado o teste de qui-quadrado e 
teste de Kruskal-Wallis. Além disso, foi calculada a análise da 
variância (ANOVA) para dados paramétricos e, em resultados 
significativos, foi aplicado o post-hoc de Bonferroni para testar 
o dado divergente. Ainda, as associações foram testadas 
em análises bivariadas. Um modelo de regressão logística 
ordinal foi utilizado para estimar os valores das razões de 
chance (RC) e respectivos intervalos de confiança (IC95%) 

para cada um dos níveis do desfecho, simultaneamente, com 
programa SPSS® 22.0.

Nesta pesquisa foram respeitados todos os princípios 
éticos estabelecidos na Resolução nº 466/2012, a pesquisa 
foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), 
sob o número 2.200.768/2017.

RESULTADOS

Foram inclusos no estudo 39 pacientes idosos com 
diagnóstico clínico de DA. A média de idade observada 
foi 78,97± 7,17 anos, a maioria (53,8%) era do sexo 
masculino, e nesse mesmo percentual foram classificados 
na faixa etária de 65-79 anos. De acordo com o IMC, 41% 
da amostra encontravam-se em eutrofia, conforme a MAN 
53,8%, foram classificados como bem nutridos. O risco para 
DCV foi alto, conforme a CC, para 36,8% dos pacientes. Já 
para as classificações de risco conforme RCE e IC, ambos 
perfizeram 84,2%. Conforme apresentado na Tabela 1, não 
houve diferença estatística quando estratificados os grupos 
por faixa etária (p>0,05).

Tabela 1 – Comparação de classificações de estado nutricional e risco para 
doenças cardiovasculares com a faixa etária de doente com Alzheimer. 
Guarapuava, 2018.

Variáveis Total 65-79 anos 
(n=21)

≥80 anos 
(n=18)

p-valora

Classificação IMC

   Magreza 10 (25,6) 6 (28,6) 4 (22,2) 0,88

   Eutrofia 16 (41,0) 8 (38,1) 8 (44,4)

   Excesso de peso 13 (33,3) 7 (33,3) 6 (33,3)

Classificação MAN

   Desnutrição 5 (12,8) 3 (14,3) 2 (11,1) 0,79

   Risco de 
   desnutrição

12 (33,3) 6 (28,6) 7 (38,9)

   Bem nutrido 21 (53,8) 12 (57,1) 9 (50,0)

Classificação CC**

   Sem risco 11 (28,9) 5 (25,0) 6 (33,3) 0,71

   Risco 13 (34,2) 8 (40,0) 5 (27,8)

   Alto risco 14 (36,8) 7 (35,0) 7 (38,9)

Classificação RCE**

   Sem risco 6 (15,8) 3 (15,0) 3 (16,7) 0,64

   Risco 32 (84,2) 17 (85,0) 15 (83,3)

Classificação IC**

   Sem risco 6 (15,8) 2 (10,0) 4 (22,2) 0,38

   Risco 32 (84,2) 18 (90,0) 14 (77,8)
CC = circunferência da cintura; IC = índice de conicidade; IMC= índice de massa corporal; MAN 
= mini avaliação nutricional; RCE = razão cintura-estatura. 
aQui-quadrado. **não foi aferida circunferência da cintura em um paciente.
Para as classificações de MAN, CC, RCE e IC foram considerados 38 indivíduos.
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Tabela 2 – Comparação dos valores médios das variáveis do estudo com o risco para doenças cardiovasculares em pacientes com doença de Alzheimer. 
Guarapuava, 2018.

Risco para DCV

Total (n= 39) Alto risco (n=14) Risco (n=13) Sem risco (n=11) p-valor

Idade 

   (média; DP) 78,97±7,17 79,29±7,82 78,69±5,04 79,64±8,84 0,95a

Sexo (n; %)

   Feminino 18 (46,2) 9 (64,3) 6 (46,2) 2 (18,2) 0,07b

   Masculino 21 (53,8) 5 (35,7) 7 (53,8 9 (81,8

CDR* (n; %)

   Leve 14 (35,9) 5 (35,7) 6 (46,2) 3 (27,3) 0,34b

   Moderado 13 (33,3) 5 (35,7) 5 (38,5) 3 (27,3)

   Grave 11 (28,2) 3 (21,4) 2 (15,4) 5 (45,5)

Pontuação MAN  (média; DP) 22,95±4,36 24,08±3,14 24,81±3,47£ 20,64±3,43£ 0,01a

Peso (média; DP) 66,86±14,39 72,10±17,59 68,23±13,40 59,42±7,63 0,08a

IMC (média; DP) 25,31±4,33 27,97±4,22£ 25,85±3,04 21,75±3,17£ 0,001a

RCE (média; DP) 0,58±0,07 0,65±0,04£ 0,57±0,04 0,49±0,04£ 0,001a

IC (média; DP) 1,34±0,11 1,43±0,11£ 1,32±0,07 1,26±0,08£ 0,001a

Calorias totais (média; DP) 1416,82±507,45 1369,14±382,33 1427,31±549,43 1492,27±638,54 0,84a

CHO (média; DP) 57,58±14,64 56,97±14,66 55,75±11,64 64,52±10,86 0,21a

PTN (média; DP) 19,51±9,32 21,03±8,27 21,11±8,78£ 12,99±2,58£ 0,01a

LIP (média; DP) 22,97±9,09 22,19±8,92 23,11±8,79 22,47±9,79 0,97a 

CDR = Clinical Dementia Rating; CHO = carboidrato; DCV = doenças cardiovasculares; DP = desvio-padrão; IC= índice de conicidade; IMC= índice de massa corporal; LIP= lipídio; MAN = Mini avaliação 
nutricional; PTN = proteína; RCE = razão cintura-estatura. 
*Ausência de dados de CDR de um paciente.
aAnálise da Variância (ANOVA); bteste Kruskal-Wallis; £Diferem estatisticamente pelo teste de Bonferroni com 95% de confiança.

De acordo com o estadiamento da DA, 35,9% dos 
pacientes apresentaram CDR 1, que corresponde a DA 
leve, 33,3% apresentaram CDR 2 ou DA moderada e 
28,2% foram classificados em CDR 3 ou DA grave. Eram 
hipertensos 41% da amostra e 10,3% eram diabéticos. 
Quando houve estratificação da amostra conforme o 
risco para DCV segundo a CC, pode-se perceber uma 
diferença significativa entre os idosos com risco e alto 
risco quando comparadas a pontuação da MAN, o IMC, 
a RCE e o IC (p<0,05). Em contrapartida, os pacientes 
sem risco para DCV apresentaram consumo de proteína 
menor quando comparados aos grupos de risco (p<0,05) 
(Tabela 2).

A média da TMB foi 749,04 ± 214,13 kcal, já o 
GET foi 1326,59 ± 385,28 kcal. A maioria (59%) dos 

pacientes apresentou adequação calórica em relação às 
necessidades energéticas no R24h. A dieta foi considerada 
adequada para carboidrato, proteína e lipídeo em 48,7%, 
61,5% e 48,7% da amostra, respectivamente. As variáveis 
idade, sexo, presença de hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, CDR, calorias totais, carboidrato e 
lipídeo não tiveram associação quando estratificadas 
conforme o risco para DCV de acordo com a CC. Entre-
tanto, o consumo de proteína obteve uma associação 
2,57 vezes maior quando o paciente apresentava risco 
para DCV (IC=1,26-5,24; p<0,05). Quando comparados 
valores descritivos de proteína em gramas foi observado 
que o grupo com risco para DCV (média: 71,12±27,83 
gramas) foi significativamente maior que o grupo sem risco 
(média: 45,42±13,59) (p<0,05) (Tabela 3).
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Organização Mundial da Saúde2 e a Alzheimer’s Disease 
International17, a prevalência de mulheres idosas que 
desenvolvem DA é maior que dos homens. Além disso, a 
maior taxa de mortalidade também está entre as mulheres, 
principalmente aquelas acima de 80 anos. Isso ocorre 
porque os homens apresentam maiores taxas de comor-
bidades associadas, assim como mortalidade precoce por 
DCV, enquanto as mulheres têm uma expectativa de vida 
maior, apresentando maior declínio funcional nas fases mais 
avançadas da vida18. Assim, esses dados não corroboram 
com esta pesquisa, já que a maioria dos idosos avaliados 
era composta de homens.

No presente estudo, a maioria dos idosos avaliados 
apresentou eutrofia pelo IMC e foi classificada como bem 
nutrida pela MAN. Estudos comprovam o aumento do risco 
de desnutrição em idosos com DA, comparados àqueles que 
não são afetados por esta demência, devido à ocorrêcia de 
sinais e sintomas, principalmente da disfagia19. Entretanto, 
sabe-se que o IMC tem limitações em relação à compo-
sição corporal, não sendo capaz de avaliar o percentual 
de gordura corporal e massa muscular que os indivíduos 
apresentam4.

Neste estudo, a maioria dos idosos com DA apresenta 
risco para DCV, segundo os diferentes métodos utilizados. 
Acredita-se que esse resultado esteja associado a diferentes 
fatores de risco, entre eles a hereditariedade, sedentarismo, 
hábitos alimentares inadequados, baixa procura pelo serviço 
de saúde, tabagismo e a presença de comorbidades, como 
hipertensão e diabetes.

Considera-se a doença arterial coronariana como 
um fator de risco para DA, sendo ela caracterizada pela 
obstrução do fluxo sanguíneo do coração devido ao desen-
cadeamento de aterosclerose das artérias subjacentes, 
causada pela hipertensão arterial sistêmica, tabagismo e 
diabetes mellitus20. De acordo com Lee et al.21, a prevalência 
de hipertensão arterial vem crescendo devido ao aumento 
da população geriátrica, e atinge cerca de um bilhão de 
pessoas no mundo, sendo o principal fator de risco para 
infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, 
doença renal e insuficiência cardíaca. Assim como no 
presente estudo, identificou-se que grande parte dos 
pacientes avaliados era hipertensa, o que já pode ser um 
risco isolado para DCV. 

Segundo Teixeira et al.18, a prevalência de DCV e diabetes 
é alta em idosos com DA. O diabetes tem a capacidade de 
aumentar o risco para DCV em cinco vezes, por consequência 
de alguns fatores associados, como sedentarismo, dieta, 
obesidade, dislipidemias e hipertensão21.

Verificou-se que os idosos com DA apresentaram uma 
dieta hipocalórica em comparação às suas necessidades 
energéticas diárias. Contudo, há evidências científicas sobre a 

Tabela 3 – Resultado da regressão logística ordinal bivariada do risco para 
doenças cardiovasculares segundo idade, sexo, presença de comorbida-
des, escore da doença e variáveis dietéticas em doentes com Alzheimer. 
Guarapuava, 2018.

Risco para DCV p-valor

Sim (n=27)
RC – IC95%

Não (n=11)
RC – IC95%

Idade 

   ≥80 anos 1 1 0,71

   65-79 anos 1,12 (0,74-1,70) 0,75 (0,27-2,04)

Sexo 

   Feminino 1 1 0,03

   Masculino 1,54 (1,03-2,35) 0,27 (0,07-1,10)

Hipertensão 

   Sim 1 1 0,72

   Não 1,10 (0,74-1,64) 0,79 (0,28-2,24)

Diabetes

   Sim 1 1 0,67

   Não 1,06 (0,58-1,95) 0,85 (0,14-5,02)

CDR

   Leve + Moderada 1,55 (0,81-2,98) 0,44 (0,17-1,14) 0,12

   Grave 1 1

Calorias totais 

   Adequadas 0,78 (0,52-1,16) 1,94 (0,61-6,19) 0,29

   Não adequadas 1 1

CHO

   Adequado 1,08 (0,72-1,62) 0,83 (0,31-2,27) 0,72

   Não adequado 1 1

PTN

   Adequado 2,57 (1,26-5,24) 0,13 (0,03-0,52) 0,001

   Não adequado 1 1

LIP

   Adequado 1,25 (0,83-1,89) 0,57 (0,20-1,63) 0,48

   Não adequado 1 1

CDR = Clinical Dementia Rating; CHO = carboidrato; IC= intervalo de confiança; LIP= lipídio; PTN 
= proteína; RC = razão de chances.
* Ausência de dados de risco para doença cardiovascular de um paciente.

DISCUSSÃO 

Neste estudo, a maioria dos pacientes foi classificada com 
eutrofia e bem nutrida. O risco para DCV esteve presente em 
36,8% dos pacientes, de acordo com o parâmetro tradicional 
(CC). A maioria estava em CDR 1 e boa parte da amostra 
era hipertensa. 

A maior parte (53,8%) dos pacientes deste estudo era 
do sexo masculino.  Diferentemente do que apresenta a 
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adesão da dieta mediterrânea que seria uma opção favorável 
para esses pacientes, pois relaciona-se com a diminuição do 
declínio cognitivo e da mortalidade, em pacientes portadores 
da DA. Ela consiste no aumento do consumo de ômega 3 
proveniente de peixes, óleos vegetais, alimentos com baixo 
índice glicêmico, carboidratos complexos, carnes magras e 
baixa ingestão de açúcares, que atuam como efeito protetor 
da progressão da demência22.

No estudo realizado por Taylor et al.23, que avaliou a 
associação entre o consumo de alimentos com alto índice 
glicêmico e a carga de proteína beta-amieloide cerebral, em 
128 idosos cognitivamente normais, evidenciou que uma 
dieta com alto índice glicêmico contribui para o acúmulo de 
amieloide cerebral e, como consequência, o desenvolvimento 
da DA. Entretanto, neste estudo, não foi possível avaliar o 
índice glicêmico da dieta. 

Neste estudo, verificou-se que o consumo de proteína 
foi mais elevado nos pacientes que apresentaram risco para 
DCV. A proteína é um macronutriente que disponibiliza 4 
kcal/grama normalmente, os alimentos ricos em proteínas 
de alto valor biológico, principalmente os de origem animal, 
são também fontes de gordura saturada e colesterol e, se 
consumidos em excesso, são responsáveis pelo aumento do 
risco para DCV4.

Ainda, o desempenho cognitivo de idosos pode ser 
reduzido com o excesso de gordura saturada na dieta. 
Entretanto, o consumo de gorduras polinsaturadas, e a baixa 
ingestão de gorduras trans amenizam o declínio cognitivo4. A 
qualidade da dieta dos idosos não foi avaliada neste estudo, 
sendo um fator limitante para análise do consumo de lipídeos 
consumidos, de acordo com o recordatório de 24 horas.

Os dados relacionados às calorias totais, quantidades 
de proteínas, carboidratos e lipídeos desse estudo foram 
embasados no recordatório de 24 horas, um fator limitante 
para a adequada avaliação dietética dos idosos, exigindo 
memória do cuidador entrevistado. Além disso, sabe-se 
que há variações nos grupos de alimentos consumidos no 
dia-dia, sendo mais eficaz para avaliação dietética o diário 
de consumo alimentar, que não foi aplicado no presente 
estudo. Portanto, são necessários mais estudos relacionados 
à qualidade da dieta desses idosos portadores da DA para 
relacionar com os achados do presente estudo.

CONCLUSÃO 

Foi observado que os pacientes com DA estavam em 
sua maioria com risco para DCV, conforme a CC, RCE e 
IC. Ainda, a maioria foi classificada em CDR 1. A dieta 
foi considerada hipocalórica, porém com valores médios 
de macronutrientes adequados. Grande parte da amostra 
estava em eutrofia pelo IMC e bem nutrida pela MAN. 
Dentre as associações apresentadas, destacam-se os valores 

adequados de proteína que tiveram relação com o risco para 
DCV. Os resultados aqui apresentados devem ser melhor 
elucidados com novas pesquisas longitudinais, multicêntricas 
e com maior número de pacientes, para confirmação das 
inferências aqui expostas.
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RESUMO
Introdução: A sarcopenia é caracterizada pela associação da perda de massa magra e da 
funcionalidade e, em pacientes oncológicos, é uma situação frequente. Assim, o estudo teve 
como objetivo avaliar a presença de sarcopenia em pacientes hospitalizados com câncer do 
trato gastrointestinal, utilizando avaliações alternativas para análise força e funcionalidade do 
paciente. Método: Para avaliação da sarcopenia em pacientes com câncer, foram coletadas a 
espessura do músculo adutor do polegar (MAP), dinamometria para avaliar a força de preensão 
palmar e Escala de Barthel para analisar funcionalidade, associando-se o MAP e o dinamômetro 
e MAP com escala de Barthel, em pacientes com câncer. Resultados: Participaram do estudo 20 
pacientes, sendo que os moderadamente desnutridos apresentaram maior força no dinamômetro 
em relação aos bem nutridos e que os indivíduos obesos possuíam maior MAP em relação aos 
outros estados nutricionais. Em relação à funcionalidade, a maioria dos pacientes 80% foi clas-
sificada como independente. Os pacientes com câncer de esôfago apresentaram MAP inferior às 
outras localidades do corpo avaliadas, porém comparando com o dinamômetro apresentaram 
resultados melhores. Conclusões: Não foi encontrada alta prevalência de sarcopenia entre os 
pacientes com câncer do trato gastrointestinal a partir dos métodos utilizados MAP, dinamômetro 
e escala de Barthel.

ABSTRACT
Introduction: Sarcopenia is characterized by the association of loss of lean mass and function-
ality, and in cancer patients it is a frequent situation. Thus, the study aims to assess the presence 
of sarcopenia in hospitalized patients with cancer of the gastrointestinal tract using alternative 
assessments to analyse the patient’s strength and functionality. Methods: To assess sarcopenia 
in cancer patients, the thickness of the adductor pollicis muscle (APM), dynamometry to assess 
handgrip strength and the Barthel Scale to analyse functionality were collected, associating 
APM and dynamometer and MAP. with Barthel scale in cancer patients. Results: Twenty patients 
participated in the study, with moderately malnourished patients showing greater strength in the 
dynamometer in relation to the well-nourished ones and that obese individuals had greater APM 
in relation to other nutritional states. Regarding functionality, most patients 80% were classified 
as independent. Patients with esophageal cancer had MAP inferior to the other locations of the 
body evaluated, but compared with the dynamometer they presented better results. Conclusions: 
There was no high prevalence of sarcopenia among patients with cancer of the gastrointestinal 
tract using the methods used APM, dynamometer and Barthel Scale.
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INTRODUÇÃO

O câncer do trato gastrointestinal apresenta alta preva-
lência de casos no Brasil, sendo um dos mais incidentes tipos 
de câncer. O número de casos novos no trato gastrointestinal 
estimados para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-
2022, é para o câncer colorretal 20.520 casos, em homens, 
e 20.470, em mulheres, câncer de estômago são 13.360, 
em homens, e 7.870, em mulheres, e câncer de esôfago, 
será de 8.690 casos, em homens, e de 2.700, em mulheres1.

Esses pacientes são acometidos por importante impacto 
no estado nutricional. Entre os principais sinais dos pacientes 
oncológicos estão a perda de peso e a desnutrição, acome-
tendo em sua maioria os tumores colorretal, de esôfago e 
gástrico, pela falta de apetite gerada pela doença e efeitos 
colaterais associados ao tratamento2.

A presença do tumor, bem como as terapias antineoplá-
sicas, afetam diretamente o estado nutricional do paciente 
oncológico. Sinais e sintomas devidos à intensidade da 
terapia antineoplásica podem afetar a função gastroin-
testinal, com a presença de náuseas, êmese, diarreia, 
constipação, má absorção de nutrientes e mucosites. 
Esses fatores conduzem a desnutrição e pior prognóstico 
do paciente3.

O desenvolvimento da desnutrição aumenta as chances 
de perda de massa muscular e força muscular reduzida no 
paciente oncológico, gerando um quadro de sarcopenia4. 
Existem várias condições para o desenvolvimento da sarco-
penia, como alteração endócrina, imobilidade, deficiências 
nutricionais, resistência à insulina, doenças e inflamação 
crônica, com maior intensidade em pacientes idosos3,5. A 
caquexia pode ser desenvolvida a partir da perda de massa 
muscular esquelética, com ou sem perda de gordura, sendo 
essa muitas vezes relacionada à inflamação sistêmica decor-
rente da doença. Essa condição pode acometer cerca de 
metade dos pacientes oncológicos6.

A sarcopenia está relacionada à perda progressiva e 
generalizada de massa muscular esquelética, que está 
associada à redução do desempenho físico. Essa acarreta 
maior número de quedas, pior qualidade de vida, incapaci-
dade funcional e maior mortalidade7, levando à diminuição 
da mobilidade, marcha, perda da resistência física, fadiga 
autorrelatada, incapacidade funcional e dependência. Além 
da diminuição da massa muscular, pode ocorrer, também, 
aumento de massa gorda e gordura visceral8,9. 

A perda de peso acentuada associada à redução da 
força e funcionalidade é capaz de potencializar morbidades, 
podendo interferir na resposta terapêutica do paciente 
oncológico. Nesse sentido, torna-se importante a verificação 
da funcionalidade do paciente por meio de métodos que 
consigam observar se o paciente apresenta perda de massa 
magra. 

Diversos métodos diretos e indiretos têm sido utilizados 
para a determinação de sarcopenia. Atualmente vem sendo 
recomendado o método que utiliza uma imagem de tomo-
grafia computadorizada a nível da região da L3, capaz de 
avaliar a perda de massa muscular e o tecido adiposo dos 
pacientes, sendo um método que consegue avaliar o tecido 
muscular e, assim, determinar se o paciente apresenta sarco-
penia10. Contudo, esse método não é de fácil acessibilidade 
em todos os serviços de saúde, pelo fato de apresentar um 
custo mais elevado e necessitar de um equipamento de 
tomografia computadorizada e um software especializado, 
além de profissional treinado para reconhecer a diminuição 
da massa magra no resultado de imagem.

Nesse contexto, o presente estudo buscou aplicar métodos 
alternativos de fácil acessibilidade para identificar perda de 
massa magra e diminuição da funcionalidade, avaliando a 
presença de sarcopenia em pacientes com câncer no trato 
gastrointestinal.

MÉTODO

Trata-se de estudo de caráter transversal do tipo censo, 
no qual foram avaliados todos os pacientes admitidos no 
setor de oncologia de um hospital público da cidade de 
Guarapuava – PR. Os pacientes foram avaliados no período 
de março a julho de 2018, durante o atendimento nutricional 
dos pacientes internados.

Participaram da pesquisa pacientes com diagnóstico 
de câncer do trato gastrointestinal (colorretal, esôfago e 
gástrico), com idade superior a 20 anos. Foram excluídos 
do estudo os pacientes em que não foi possível realizar 
as avaliações nutricionais. Após aceitarem participar da 
pesquisa, os pacientes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, parecer n° 1.593.833/2016.

Os métodos abordados no estudo, para avaliação do 
estado nutricional foram avaliação antropométrica, triagem 
nutricional Nutritional Risk Screening (NRS, 2002)11, sendo 
na primeira etapa da triagem avaliadas quatro questões: 1. 
O IMC é < 20,5 kg/m2?; 2. O paciente perdeu peso nos 
últimos 3 meses?; 3. O paciente teve sua ingestão dietética 
reduzida na última semana? e 4. O paciente é gravemente 
doente? (ex.: em terapia intensiva). Se a resposta for posi-
tiva para qualquer uma das questões, segue-se à segunda 
etapa, que consiste na quantificação de cada critério de 
acordo com o estado nutricional e gravidade da doença, 
e para paciente com idade ≥ 70 anos, um ponto era 
adicionada ao escore, e escore total < 3 classificado sem 
risco nutricional ou escore total ≥ 3 com risco nutricional11. 
Se o paciente apresentasse risco nutricional, prosseguiu-
se à Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Paciente 
(ASG-PPP)2, na parte inicial do formulário, há perguntas 
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Tabela 1 – Características clínicas de pacientes hospitalizados com diag-
nóstico de câncer do trato gastrointestinal. Guarapuava/PR.

Variáveis

Idade (anos) Média ±DP 59,5 ±9,1

Sexo - % (n) Feminino
Masculino

7 (35%)
13 (65%)

Estádio doença - % (n) II
III
IV

3 (15%)
3 (15%)
14 (70%)

Localização - % (n) Colorretal
Gástrico
Esôfago

12 (60%)
5 (25%)
3 (15%)

Tempos de diagnóstico 
(meses) - média / DP

Média ±DP 6,9 ± 7,1

Terapêutica - % (n) Cirurgia
Quimioterapia

Cirurgia + Quimioterapia

9 (45%)
5 (25%)
6 (30%)

% = porcentagem; n = número de pacientes; DP = desvio- padrão; ± = mais ou menos.

sobre alterações recentes no peso corporal, execução de 
atividades cotidianas, mudanças na ingestão alimentar e 
sintomas que a influenciam e é preenchida com informações 
geradas pelo paciente participante da pesquisa. Quando 
o entrevistado era analfabeto ou encontrava dificuldade 
em responder ao formulário, o pesquisador auxiliava no 
preenchimento2.

Dados sobre o estádio da doença, tratamento oncoló-
gico e data do diagnóstico da doença foram consultados no 
prontuário eletrônico do hospital.

A avaliação do músculo adutor do polegar (MAP) foi reali-
zada com o intuito de avaliar a atrofia muscular. O MAP foi 
avaliado com o paciente à beira do leito, utilizando o plicô-
metro científico da marca Cescorf®, para pinçar o músculo 
adutor no vértice de um triângulo imaginário, formado pela 
extensão do polegar e indicador. O método foi realizado 
preferencialmente na mão dominante, aferindo duas vezes 
e realizando a média entre os valores para confirmação 
resultado obtido12. 

A funcionalidade dos pacientes foi avaliada por meio 
da força do aperto de mão, sendo utilizado o dinamômetro 
da marca Saehan®, de acordo com o preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) (1995) e Sociedade 
Americana de Terapeutas da Mão (ASHT)13,14. 

Outra metodologia para avaliar a funcionalidade dos 
pacientes foi a análise da Escala de Barthel, que avalia as 
atividades da vida diária e mede a independência funcional 
no cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e elimina-
ções14. Na avaliação, cada item foi pontuado de acordo 
com a capacidade do paciente em realizar tarefas de forma 
independente, com alguma ajuda ou de forma dependente. 
A pontuação varia de 0 a 100, onde as pontuações mais 
elevadas indicam maior independência15.

A presença de sarcopenia foi identificada por meio da 
associação dos métodos, MAP e Escala de Barthel, MAP e 
dinamômetro. 

Para tabulação e análise estatística descritiva dos dados 
utilizou-se o software Excel®, com médias, desvio padrão, 
medianas, valores mínimos, valores máximos, frequências 
relativas e absolutas.

RESULTADOS

Participaram do estudo 20 pacientes, sendo 65% (n=13) 
do sexo masculino. A média de idade dos pacientes foi de 
59,55 ± 9,08 anos. O estádio IV da doença 70% (n=14) e 
a localização do câncer colorretal 60% (n=12) prevaleceram 
no estudo. Verificou-se que 45% (n=9) realizaram cirurgia 
como forma de tratamento (Tabela 1). 

A maioria dos pacientes no estádio IV apresentou 
eutrofia (45%) na avaliação do IMC, mas estava em risco 

Tabela 2 – IMC, NRS, 2002 e ASG-PPP, segundo o estádio da doença.

Variáveis Estádio II
n (%)

Estádio III
n (%)

Estádio IV
n (%)

IMC
   Magreza __ __ 2 (10)
   Eutrofia 1 (5) 3 (15) 9 (45)
   Sobrepeso 1 (5) __ 2 (10)
   Obesidade 1 (5) __ 1 (5)
NRS 2002
   Risco nutricional 1 (5) 3 (15) 11 (55)
   Sem risco nutricional 2 (10) __ 3 (15)
ASG-PPP
   Bem nutrido 2 (10) 1 (5) 4 (20)
   Moderadamente desnutrido 1 (5) 1 (5) 7 (35)
   Gravemente desnutrido __ 1 (5) 3 (15)

nutricional (55%) e moderadamente desnutrida (35%) pela 
classificação da NRS 2002 e ASG-PPP, respectivamente 
(Tabela 2).

Em relação ao MAP, 75% (n=15) dos avaliados apre-
sentavam ausência de depleção, 20% (n=4), depleção 
moderada e 5% (n=1), depleção grave. Segundo a Escala 
de Barthel, 80% (n=16) e 20% (n=4) dos indivíduos 
foram avaliados como independentes e dependentes, 
respectivamente.

Quando comparada Escala de Barthel ao MAP, não 
identificou-se sarcopenia nos pacientes, porém ao associar 
o MAP com o dinamômetro encontrou-se, em 5% (n=1) dos 
avaliados, perda de massa muscular (Figura 1).
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O MAP dos pacientes com câncer de esôfago foi infe-
rior ao de outras localidades avaliadas, com mediana de 
13,9 mm, mínimo de 13,4 mm e máximo de 14,5 mm. 
Em relação à força do aperto de mão, 50% (n=10) dos 
pacientes apresentaram melhor desempenho, enquanto 
a outra metade obteve performance mais baixa na força 
esperada, sendo os pacientes com câncer de esôfago os 
que apresentaram menor valor (16,27) também para esse 
critério (Tabela 3).

Avaliando o IMC dos pacientes, 10% (n=2) apresentavam 
magreza, 65% (n=13), eutrofia, 15% (n=3), sobrepeso 
e 10% (n=2), obesidade. Em relação ao NRS, 75% dos 

pacientes apresentavam risco nutricional e 25%, ausência de 
risco nutricional. De acordo com a avaliação da ASG-PPP, 
40% dos pacientes estavam com desnutrição moderada e/
ou suspeita de desnutrição, 35% estavam bem nutridos/
anabólicos e 20%, gravemente desnutridos. 

Os pacientes com obesidade apresentaram MAP supe-
rior, comparado aos outros estados nutricionais avaliados, 
com mediana de 14,5 mm, mínimo de 14 mm e máximo de 
15 mm. Foi observado que o grupo de indivíduos modera-
damente desnutridos apresentou maior média de força na 
avaliação com o dinamômetro quando comparado ao de 
indivíduos bem nutridos (Tabela 4).

Figura 1 - Classificação da sarcopenia de acordo com diferentes critérios avaliados (n=20). Guarapuava/PR.

Tabela 3 – Avaliação de características clínicas e sarcopenia dos pacientes internados. Guarapuava/PR.

MAP (mm) Dinamômetro (kg/f) Escala de Bathel (pontuação) (MAP + DN) (MAP + Escala de Barthel)

Estádio
   II e III
   IV

5 (9-10)
13,75 (12,5-15)

29,25 (28,5-30)
20 (5-35)

7 (7-7)
7 (7-7)

1 (5%)
__

__
__

Idade
   > 60 anos
   < 60 anos

16,5 (14-19)
12,5 (10-15)

33 (16-50)
31,75 (28,5-35)

5,5 (5-6)
7 (7-7)

1 (5%)
__

__
__

Localização
   CCR
   Gástrico
   Esôfago

14,5 (14-15)
14,5 (10-19)

13,95 (13,4-14,5)

25,5 (16-35)
39,25 (28,5-50)
16,27 (0,55-32)

6 (5-7)
6,5 (6-7)
7 (7-7)

1 (5%)
__
__

__
__
__

Tempo de diagnóstico
   > 6 meses
   < 6 meses

13,25 (12,5-14)
12,5 (10-15)

14,5 (5-24)
31,75 (28,5-35)

6,5 (6-7)
7 (7-7)

1 (5%)
__

__
__

< = menor; > = maior; % = porcentagem; CCR = câncer colorretal.
MAP = músculo adutor do polegar, expresso em valores médios, mínimos e máximos.
DN =Dinamômetro, expresso em valores médios, mínimos e máximos.
Escala de Barthel; expresso em valores médios, mínimos e máximos.
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Tabela 4 – Avaliação do estado nutricional dos pacientes internados com diagnóstico de câncer do trato gastrointestinal, e avaliação da sarcopenia. Guarapuava/PR.

Variáveis MAP Dinamômetro Escala de Barthel (MAP+DN) (MAP+Barthel)

IMC
   Magreza
   Eutrofia
   Sobrepeso
   Obesidade

13,95 (13,4-14,5)
12,5 (10-15)
14,3 (9,6-19)
14,5 (14-15)

16,27 (0,55-32)
31,75 (28,5-35)

31,5 (23-40)
17 (16-18)

7 (7-7)
7 (7-7)
7 (7-7)
6 (5-7)

__
1 (5%)

__
__

__
__
__
__

NRS
   Risco nutricional
   Sem risco nutricional

12,5 (10-15)
16 (13-19)

31,75 (28,5-35)
18 (13-23)

7 (7-7)
7 (7-7)

1 (5%)
__

__
__

ASG -PPP
   Bem nutrido
   Moderado desnutrido
   Gravemente desnutrido

16 (13-19)
12,5 (10-15)
12 (10-14)

18 (13-23)
31,75 (28,5-35)

27,5 (20-35)

7 (7-7)
7 (7-7)

6,5 (6-7)

1 (5%)
__
__

__
__
__

< = menor; > = maior; % = porcentagem; CCR = câncer colorretal; kg/f = quilograma-força; mm = milímetro. 
MAP = Músculo adutor do polegar, expresso em valores médios, mínimos e máximos.
DN = Dinamômetro, expresso em valores médios, mínimos e máximos.
Escala de Barthel: expresso em valores médios, mínimos e máximos.

DISCUSSÃO

A maioria dos pacientes estudados estava em estádio avan-
çado da doença, confirmando que, no Brasil, apenas 10% a 
15% dos casos de câncer gastrointestinal são diagnosticados 
precocemente, com níveis de sobrevida inferiores a 30%16. 
Estudo que avaliou pacientes com câncer colorretal em está-
dios II-IV observou que os pacientes sarcopênicos apresentam 
diminuição no desempenho físico, levando à diminuição da 
força e da marcha, gerando maior tempo de reabilitação 
pós-tratamento cirúrgico17, sendo relacionado ao presente 
estudo, onde a maioria dos pacientes após diagnóstico da 
doença realizou alguma cirurgia como forma de tratamento. 

O estudo buscou avaliar sarcopenia nos pacientes por 
meio de associação de métodos que fossem simples, de baixo 
custo, não-invasivos e capazes de classificar o paciente de 
acordo com sua massa muscular, força e funcionalidade 
individual. A tomografia computadorizada, mesmo sendo 
capaz de analisar com precisão a massa muscular e o tecido 
adiposo, é caracterizada por manuseio complexo, alto custo 
e que deve ser realizado apenas com finalidade diagnóstica 
de enfermidades18, e não avalia a funcionalidade (função 
ou força) do paciente.

A utilização do MAP apresenta vantagens, pois é medida 
objetiva, não-invasiva, rápida, além de apresentar baixo 
custo. Ao analisar os dados do MAP, foi possível verificar a 
presença de depleção muscular nos pacientes que partici-
param do estudo, sendo um método fácil, de rápida aplica-
bilidade e não-invasivo. 

Ao avaliar a funcionalidade por meio da escala de Barthel 
associada ao MAP, não foi observada redução de massa 
muscular nos pacientes, porém, segundo Wakabayashi et 
al.18, em seu estudo com 111 indivíduos avaliados com diag-
nóstico de câncer utilizando a escala de Barthel, foi encon-
trada sarcopenia e incapacidade funcional nos pacientes, 

salientando-se a necessidade de cuidados nutricionais para 
melhora desse quadro. Essa diferença entre os estudos pode 
estar relacionada à média de idade elevada, onde no estudo 
de Wakabayashi et al.18 foi de 70 anos, enquanto no presente 
estudo foi de 59,5 anos.

Em relação ao uso do dinamômetro para obter os valores 
de força de preensão palmar, observa-se que a avaliação 
da força é de suma importância em pacientes com doenças 
graves, como o câncer, devido à descompensação no 
metabolismo proteico, gerando perda de força muscular 
com o agravo da doença19. No entanto, em estudo com 23 
pacientes onde a maioria possuía câncer do trato gastroin-
testinal, obteve-se associação entre a diminuição na força 
nos pacientes que apresentavam quadros de desnutrição 
moderada20. Contudo, a medição da força é um método 
simples, que favorece informações importantes para os 
pacientes, pois com a força diminuída, ocorre perda de massa 
magra, a qual pode representar consequências negativas 
para recuperação do paciente.

Pacientes moderadamente desnutridos apresentaram 
maior força em relação aos bem nutridos, isso pode ser 
justificado pela ASG-PPP, ser um método subjetivo baseado 
em variáveis de alterações agudas e crônicas2. Assim, 
sugere-se que, no momento da avaliação, o paciente pode 
ter apresentado maior força, porém identificaram-se alte-
rações nutricionais de caráter crônico que impactaram na 
compreensão de moderada desnutrição.

O MAP foi superior em indivíduos com obesidade, isso 
pode estar relacionado às limitações do uso do MAP em 
pacientes com excesso de gordura corporal, essa torna-se 
mais difícil, podendo comprometer a exatidão da medida. No 
entanto, salienta-se a necessidade de avaliar as alterações de 
massa muscular, em situações de obesidade, visto que é uma 
das variáveis que podem caracterizar a sarcopenia, pela perda 
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de massa magra, mesmo com a manutenção do excesso de 
gordura. Essa redução de massa magra faz com que ocorra 
diminuição da mobilidade e aumento das chances de morta-
lidade. A obesidade sarcopênica pode estar relacionada à 
diminuição da qualidade muscular, afetando a funcionalidade, 
diminuindo a capacidade de marcha e força, sendo essa 
possível de identificar por meio de métodos simples, como a 
força de preensão manual21. Dessa forma, a avaliação desses 
pacientes mostra-se necessária, pelo fato de avaliar se eles 
apresentavam as alterações citadas anteriormente. 

Pode-se observar que métodos simples e de fácil aplica-
bilidade são capazes de identificar perda de massa magra 
e diminuição de funcionalidade nos pacientes oncológicos, 
não sendo invasivos e apresentando baixo custo, podendo 
ser aplicado por qualquer profissional da área da saúde, 
sem dificuldade, particularmente o nutricionista, que pode 
utilizar esses métodos práticos na rotina da avaliação nutri-
cional nos pacientes internados com diagnóstico de câncer 
do trato gastrointestinal.  

O estudo possui limitações, sendo a principal o número 
amostral limitado, devido ao curto período de coleta. 
Destaca-se a importância em se realizar novas pesquisas com 
um número amostral maior, a fim de diagnosticar perda de 
massa magra e funcionalidade nos pacientes com câncer do 
trato gastrointestinal, devido ao crescente número de casos 
a cada ano dessa doença.

CONCLUSÃO

Não foi encontrada alta prevalência de sarcopenia entre 
os pacientes com câncer do trato gastrointestinal a partir dos 
métodos utilizados (MAP, dinamômetro e Escala de Barthel). 
Assim, sugerem-se mais estudos que avaliem o emprego 
desses métodos associados e que sejam estabelecidos a partir 
desses pontos específicos, para caracterizar a sarcopenia.
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RESUMO
Introdução: O suporte nutricional precoce é estratégia terapêutica em pacientes críticos, contudo, 
tem se mostrado controverso em relação aos desfechos clínicos. O objetivo do estudo foi investigar 
os efeitos da terapia nutricional enteral (TNE) precoce e da oferta calórico-proteica inicial nos 
desfechos clínicos de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Sudoeste 
Baiano. Método: Estudo de coorte prospectiva, aprovado pelo comitê de ética. Foram coletadas 
informações sobre triagem nutricional, avaliação antropométrica, necessidades nutricionais 
estimadas e metas nutricionais. O tempo de introdução da TNE foi classificado como precoce, 
quando iniciada nas primeiras 48 horas da admissão e tardia. Foram monitorados o volume e 
as características da dieta enteral diariamente, bem como os tempos de internação na UTI e de 
ventilação mecânica e a mortalidade. Os pacientes foram acompanhados até a alta da UTI ou 
óbito. Para testar associação entre os desfechos tempo de ventilação mecânica e permanência 
na UTI e as variáveis nutricionais foi empregada a regressão linear, enquanto para mortalidade, 
a regressão logística. Resultados: Foram incluídos 88 pacientes, dos quais 96,6% apresentaram 
risco nutricional na admissão, determinado pela gravidade do quadro. A TNE precoce foi rece-
bida por 67 pacientes, com média de 39 ± 11,69 horas para o início e variação significativa 
em relação à TNE tardia (77,76 ± 32,11 horas), sem associação com os desfechos. As médias 
calóricas e proteicas recebidas nos três primeiros dias da TNE foram significativamente maiores 
no grupo TNE precoce (p=0,000), as quais se associaram com maior tempo de permanência em 
UTI e de ventilação mecânica, mesmo com frequência elevada de inadequação proteica. Nenhum 
paciente da TNE tardia apresentou adequação proteica até o terceiro dia. Conclusão: A TNE 
precoce não foi associada aos desfechos clínicos de pacientes críticos, contudo a maior oferta de 
energia elevou os tempos de permanência em UTI e de ventilação mecânica.  

ABSTRACT
Introduction: Early nutritional support is a therapeutic strategy in critically ill patients, however, 
it has been shown to be controversial in relation to clinical outcomes. The aim of the study was to 
investigate the effects of early enteral nutritional therapy (ENT) and the initial caloric-protein supply 
on the clinical outcomes of patients in Intensive Care Units (ICU) of a hospital in Southwest Bahia. 
Methods: Prospective cohort study approved by the ethics committee. Information was collected 
on nutritional screening, anthropometric assessment, estimated nutritional needs and nutritional 
goals. The time of introduction of NET was classified as early, when started in the first 48 hours 
of admission and late. The volume and characteristics of the enteral diet were monitored daily, 
as well as the length of stay in the ICU and mechanical ventilation and mortality. Patients were 
followed up until discharge from the ICU or death. To test the association between the outcomes 
of mechanical ventilation time and ICU stay and nutritional variables, linear regression was used, 
while, for mortality, logistic regression. Results: 88 patients were included, of which 96.6% had 
nutritional risk at admission, determined by the severity of the condition. Early NET was received 
by 67 patients, with a mean of 39 ± 11.69 hours to onset and significant variation in relation 
to late NET (77.76 ± 32.11 hours), with no association with outcomes. The caloric and protein 
averages received in the first three days of NET were significantly higher in the early NET group (p 
= 0.000), which were associated with longer ICU stays and mechanical ventilation, even with a high 
frequency of protein inadequacy. No late ENT patient presented protein adequacy until the third 
day. Conclusion: Early NET was not associated with the clinical outcomes of critically ill patients, 
however, the greater energy supply increased the ICU stay and mechanical ventilation times.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o suporte nutricional tem emer-
gido como elemento fundamental no cuidado de pacientes 
críticos. As atuais diretrizes1-4 preconizam a nutrição enteral 
precoce e individualizada, iniciada dentro de 24 a 48 horas, 
na impossibilidade de manter ingestão alimentar voluntária. 
Embora existam fórmulas especializadas que promovam 
atenuação das complicações em pacientes críticos, o 
momento ideal para o início da terapia nutricional enteral 
(TNE) e as necessidades calóricas e proteicas destes pacientes 
são controversos5,6.

O suporte nutricional enteral precoce é visto como estra-
tégia terapêutica proativa, que pode reduzir a gravidade da 
doença e complicações, diminuir o tempo de permanência 
hospitalar e da ventilação mecânica e tem impacto favo-
rável no prognóstico dos pacientes7. Contudo, em pacientes 
hemodinamicamente instáveis, a TNE tem sido considerada 
problemática, pelo risco de isquemia intestinal e desvio do 
fluxo sanguíneo para o trato gastrointestinal, sem o aumento 
no débito cardíaco. Apesar dos impactos desses fenômenos 
na evolução clínica dos pacientes não estarem claros, a 
instabilidade hemodinâmica tem sido uma contraindicação 
ao início da TNE8.

Claramente, a primeira semana após a admissão na UTI 
é o período mais controverso da hospitalização em relação 
à TNE. É sugerido evitar ou reduzir a alimentação nesse 
período, devido ao auge da gravidade da doença, porém, 
outro argumento válido se opõe a essa sugestão e recomenda 
que a alimentação seja fornecida na primeira semana, para 
promover os benefícios da TNE precoce9.

A despeito de alguns estudos que avaliaram a TNE 
precoce em terapia intensiva, permanecem ainda contro-
versas algumas definições, razão que motivou a realização 
desse trabalho, cujo objetivo foi investigar os efeitos da TNE 
precoce e da oferta calórico-proteica inicial nos desfechos 
clínicos de pacientes hospitalizados em unidades de terapia 
intensiva (UTI). Além disso, a maioria dos estudos encon-
trados na literatura sobre essa temática não traz correlação 
dessas informações com as adequações energéticas e 
proteicas da terapia nutricional instituída, conferindo origi-
nalidade ao trabalho. 

MÉTODO

Trata-se de uma coorte prospectiva realizada nas UTI 
de um hospital do Sudoeste Baiano. Todos os pacientes 
internados nas UTI nesse período foram julgados quanto 
aos critérios de inclusão, pacientes com idade superior a 14 
anos, com permanência mínima na UTI por dois dias e que 
tiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
assinado pelo responsável foram incluídos. Para pacientes 
menores de idade, acrescentou-se o termo de assentimento. 
Pacientes que receberam algum tipo de nutrição em ambiente 
hospitalar prévio à admissão na UTI, aqueles cuja nutrição 
inicial na UTI foi por via oral ou parenteral ou com prontuários 
incompletos, sem o SAPS 3 foram excluídos. 

A previsão da amostra foi baseada em dados anteriores 
que mostravam que a média mensal de admissão era de 
20 pacientes por unidade, totalizando 240 em seis meses 
de estudo. Foi considerada perda de 50% das informações 
dos prontuários frente à constatação da falta de rotina dos 
profissionais em realizar o sistema prognóstico SAPS3 na 
admissão do paciente, variável fundamental para análise 
dos resultados. Desta forma, eram esperados 120 pacientes 
elegíveis. 

Foi realizada triagem nutricional nas primeiras 24 horas 
admissionais pelo Nutritional Risk Screening (NRS) 2002. 
Este método é recomendado pela European Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) e pela American 
Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), para 
identificar o risco nutricional do paciente, de modo a 
verificar aqueles com maior probabilidade de se benefi-
ciarem da terapia nutricional precoce. O paciente com 
pontuação igual ou superior a três foi considerado em 
risco nutricional2,3.

A avaliação antropométrica inicial foi realizada conside-
rando o peso em quilogramas (kg) estimado pela equação 
de Chumlea et al.10 ou o peso referido para os pacientes com 
idade inferior a 19 anos, visto que as fórmulas para estima-
tiva de peso não contemplam indivíduos dessa faixa etária. 
Para todos os participantes, a estatura (cm) foi estimada pela 
equação de Chumlea et al.11. O índice de massa corporal 
(IMC; kg/m²) foi calculado com base nos dados de peso 
e estatura estimados ou referidos e classificado conforme 
idade do paciente.

Dados epidemiológicos e clínicos foram coletados do 
prontuário dos pacientes com auxílio de um instrumento 
padronizado, no qual foram inseridas informações sobre 
idade, sexo, diagnóstico de internação na UTI e Simpli-
fied Acute Physiology Score III (SAPS 3)12. De acordo 
com os diagnósticos admissionais mais frequentes 
nessas unidades, os pacientes foram categorizados em 
pós-operatório, doenças neurológicas, doenças respi-
ratórias ou outras causas, quando não se inseriam nas 
anteriores. 

O tempo decorrido até a introdução da TNE foi cole-
tado das fichas de controle de cada paciente utilizadas 
nas UTI. As necessidades energéticas e proteicas foram 
estimadas individualmente. A meta calórica foi de 30 kcal/
kg/dia para pacientes desnutridos, 25 kcal/kg/dia para 
eutróficos e 15 kcal/kg/dia para pacientes com sobrepeso 
ou obesidade. A meta da oferta de proteínas foi de 1,2 a 
2 g/kg/dia de acordo o IMC2,13. A partir dos dados cole-
tados das fichas de controle sobre os volumes de dieta 
administrados, foi realizada a conversão em calorias e 
proteínas, de acordo com a composição de cada fórmula 
de nutrição enteral, para cálculo da adequação individual 
do valor energético total (VET) e da ingestão de proteína 
na primeira semana de internação, sendo considerado 
adequado quando recebido, no mínimo, 80% do valor 
prescrito4.
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Os pacientes foram agrupados de acordo com o 
tempo de introdução da TNE, embasados em recomen-
dações2 e à semelhança de outros estudos que avaliaram 
a relação entre tempo de iniciação da terapia nutricional 
e desfechos clínicos em pacientes críticos6. O primeiro 
grupo, TNE precoce, foi constituído pelos pacientes 
cuja dieta foi iniciada nas primeiras 48 horas após 
admissão em UTI e os demais pacientes constituíram 
o segundo grupo, considerado TNE tardia. As médias 
calóricas e proteicas foram calculadas considerando os 
três primeiros dias de recebimento da TNE, visto que a 
dieta foi iniciada em momentos diferentes da internação 
para cada paciente.  

Os dados referentes à nutrição enteral foram analisados 
até a alta da UTI ou óbito, sendo considerado o período 
máximo para análise até o sétimo dia para aqueles pacientes 
que permaneceram por mais de uma semana em terapia 
intensiva. Esse período foi definido tendo em vista que as 
diretrizes sugerem que os benefícios da TNE precoce são 
alcançados na primeira semana de internação1-4, possibili-
tando a associação entre o tempo de introdução da dieta e 
os desfechos avaliados. 

Os desfechos tempo de internação em UTI, tempo de 
ventilação mecânica, alta ou mortalidade na UTI foram 
computados com base nos dados referenciados em prontu-
ário até o último dia de internação. 

Foram realizadas análises descritivas para as variáveis 
clínicas e epidemiológicas, para os desfechos clínicos 
avaliados e variáveis de controle. Para esta finalidade, foram 
aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov, T de Student, 
ANOVA e Qui-quadrado de Pearson, ou correspondentes 
não paramétricos.

Foram realizadas análises multivariadas de associação 
entre a introdução precoce da TNE e os desfechos clínicos 
avaliados, bem como associação entre o valor energético 
médio recebido nos três primeiros dias da TNE tardia 
ou precoce com os tempos de permanência na UTI e de 
ventilação mecânica. Para associação entre o desfecho 
mortalidade e a TNE precoce foi empregada a regressão 
logística binária, com os resultados apresentados em 
odds ratio (OR). Para os desfechos tempo de internação 
e de ventilação mecânica, foi utilizada a regressão linear 
simples e múltipla, com os resultados apresentados em 
beta (β). Foram realizadas análises brutas e ajustadas 
para as variáveis de controle que entraram no modelo a 
partir do teste de Wald (p-valor < 0,20). O intervalo de 
confiança (IC) utilizado nas análises foi de 95%. Foi utili-
zado o software Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS)® versão 21.0.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto Multidisciplinar em Saúde da Universidade 
Federal da Bahia, consoante à Declaração de Helsinki e com 
as normas estabelecidas pela resolução nº 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Número de parecer 2.712.842 
e CAAE  80799217.2.0000.5556.

RESULTADOS

Por conta do baixo número de pacientes elegíveis no 
período previsto do estudo, as coletas foram ampliadas para 
nove meses, de março a novembro de 2018. Durante este 
período, foram admitidos 471 pacientes, porém apenas 88 
atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos no 
estudo, com perda superior a 80% da amostra, em especial 
pela ausência do registro do SAPS3.

A amostra foi composta, majoritariamente, por indivíduos 
do sexo masculino, faixa etária entre 19 e 59 anos e com 
diagnóstico de doenças neurológicas. Não houve diferença 
significativa do escore prognóstico SAPS 3 entre os grupos 
TNE precoce e tardia, indicando semelhante perfil de gravi-
dade entre os mesmos (Tabelas 1 e 2).

Cerca de 97% dos pacientes apresentaram risco nutricional 
à admissão, embora quase metade deles estivesse com diag-
nóstico nutricional de sobrepeso ou obesidade. A TNE precoce 
foi recebida por 76% dos pacientes, com média de 39 ± 11,69 
horas para o seu início, o que variou, significativamente, em 

Tabela 1 – Características epidemiológicas e clínicas dos pacientes, segun-
do o tempo de introdução da Terapia Nutricional Enteral (TNE). 

Variáveis TNE
Precoce 

(67)

TNE
Tardia 

(21)

p-valor

N % n %

Sexo
   Masculino
   Feminino

44
23

65,7
34,3

13
8

61,9
38,1

0,753

Faixa etária (anos)
   ≤ 18 anos
   19 a 59 anos
   ≥ 60 anos

6
43
18

9
64,1
26,9

2
12
7

9,5
57,2
33,3

0,832**

Diagnóstico admissional
   Pós-operatório
   Doenças neurológicas 
   Doenças respiratórias 
   Outras causas

8
39
10
10

11,9
58,3
14,9
14,9

3
10
2
6

14,3
47,6
9,5
28,6

0,844**

Estado nutricional 
 admissional
   Eutrofia 
   Desnutrição 
   Sobrepeso/ Obesidade

25
8
34

37,4
11,9
50,7

10
2
9

47,6
9,5
42,9

0,725**

Risco nutricional
   Sem risco nutricional
   Com risco nutricional

2
65

3
97

1
20

4,8
95,2

0,695*

Adequação calórica da TNE 
   ≥ 80%
   < 80%

15
52

22,4
77,6

1
20

4,8
95,2

0,068*

Adequação proteica da TNE 
   ≥ 80%
   < 80%

8
59

11,9
88,1

__
21

__
100

0,097*

Mortalidade
   Alta
   Óbito 

49
18

73,1
26,9

15
6

71,4
28,6

0,878*

Adequação calórica da TNE considera a 1ª semana de internação. *Qui-quadrado de Pearson. 
**Teste Exato de Fisher. Nível de significância de 5%.
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Tabela 2 – Médias das principais variáveis do estudo. 

Variáveis
TNE

Precoce (67)
TNE

Tardia (21) p-valor
N % n %

Horas para iniciar TNE 39,1 11,6 77,7 32,1 0,00

Dias de internação na UTI 15,0 9,9 12,1 5,3 0,08

Dias de ventilação mecânica 11,8 9,6 7,8 4,9 0,01

SAPS* 3 58,8 13,8 54,8 12,5 0,23

Calorias nos três primeiros 
dias da TNE

894,4  369,7 536,3 420 0,00

Calorias na 1ª semana de 
internação

1118,4  437,4   698,6 420,4 0,00

Proteínas nos três primeiros 
dias da TNE

43,7 19,4 25,5 20,1 0,00

Proteínas na 1ª  semana de 
internação

54,7 22,3 33,4 20,1 0,00

* Simplified Acute Physiology Score III. Teste T de Student. Nível de significância de 5%.

relação ao período de início da TNE tardia (77,76 ± 32,11 
horas) (p=0,000). As médias de calorias e proteínas recebidas 
nos três primeiros dias da TNE, assim como ao final da primeira 
semana de internação, foram significativamente maiores no 
grupo TNE precoce (p=0,000), contudo, em ambos os grupos, 
a maioria dos pacientes não obteve adequação calórica e, 

principalmente, proteica, destacando-se que nenhum paciente 
do grupo TNE tardia alcançou adequação de proteínas na 
primeira semana (Tabelas 1 e 2). 

Quando comparamos as necessidades energéticas e 
proteicas com o valor médio ofertado ao final da primeira 
semana de internação, estratificadas de acordo com o 
estado nutricional, observamos um elevado déficit em todos 
os grupos, sendo de 53,3%, 48% e 60,4% de calorias, e de 
52,2%, 45% e 44,7% de proteínas, respectivamente, para 
pacientes desnutridos, eutróficos e com sobrepeso.

A prevalência de mortalidade foi ligeiramente maior no 
grupo TNE tardia, porém sem significância estatística. O 
grupo que recebeu TNE precoce teve maiores períodos de 
internação em UTI e de ventilação mecânica, com diferença 
significativa para este último (p=0,01) (Tabelas 1 e 2). As 
análises multivariadas não evidenciaram associação entre 
introdução precoce da TNE e os desfechos clínicos avaliados, 
mesmo após ajuste para as variáveis de controle (Tabela 3). 
As análises de associação entre a média de calorias nos três 
primeiros dias de recebimento da TNE e ao final da primeira 
semana de internação, independentemente do tempo de 
introdução da dieta, explicaram o aumento do tempo de 
permanência na UTI e do tempo de ventilação mecânica, 
mesmo após o ajuste para as variáveis SAPS3 e risco nutri-
cional. Ao extrapolar as análises para o desfecho mortalidade 
na UTI e as variáveis relacionadas ao recebimento energético 
não foi observada associação (Tabela 4).

Tabela 3 – Relação entre mortalidade, tempo de internação e tempo de ventilação mecânica com o tempo de introdução da terapia nutricional enteral 
(TNE) precoce. 

Variáveis Análises brutas Análises ajustadas

OR/β IC (95%) p-valor OR/β IC (95%) p-valor

Mortalidade na UTI +1,089 0,366;3,239 0,87 +1,355 0,429-4,278 0,60
Dias de internação na UTI -2,964 -7,501;1,572 0,19 +0,981 -4,761;6,723 0,73
Dias de ventilação mecânica -4,041 -8,406;0,324 0,06 -1,632 -6,703;3,439 0,52

Regressão logística binária (odds ratio - OR) para mortalidade na UTI; Regressão linear (Beta - β) para dias de internação na UTI e dias de ventilação mecânica; Análises ajustadas para SAPS 3. Para 
ajuste, p-valor < 0,20 pelo Teste de Wald. Nível de significância adotado nas análises foi 5%.

Tabela 4 – Relação entre tempo de internação, tempo de ventilação mecânica, mortalidade na UTI com o valor calórico dos três primeiros dias de recebi-
mento da TNE e ao final da primeira semana de internação na UTI.

Variáveis
Análises brutas Análises ajustadas

OR/β IC (95%) p-valor OR/β IC (95%) p-valor

Dias de internação na UTI
   Calorias nos três primeiros dias da TNE +0,007 +0,001; +0,012 0,00 +0,007 +0,002; +0,011 0,00
   Calorias na 1ª semana de internação +0,009 +0,006; +0,013 0,00 +0,009 +0,005; +0,013 0,00
Dias de ventilação mecânica
   Calorias nos três primeiros dias da TNE +0,006 +0,001; +0,010 0,01 +0,006 +0,001; +0,010 0,01
   Calorias na 1ª semana de internação +0,005 +0,005; +0,012 0,00 +0,008 +0,005; +0,012 0,00
Mortalidade na UTI
   Calorias nos três primeiros dias da TNE +0,000 +0,999; +1001 0,59 +0,009 +0,998; +1,001 0,58
   Calorias na 1ª semana de internação + 0,000 +0,999; +1,001 0,41 -0,0001 +0,998; +1,001 0,33

Regressão logística binária (odds ratio - OR) para mortalidade na UTI; Regressão linear bruta e múltipla: Beta (β). Análises ajustadas para o SAPS 3 e o Risco Nutricional. Nível de significância das análises de 5%.
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DISCUSSÃO

Neste estudo, não foi encontrada associação entre a TNE 
precoce e melhores desfechos clínicos, contrapondo-se a isso, 
foi mostrado que a maior oferta energética elevou os tempos 
de permanência em UTI e de ventilação mecânica. Verificou-
se que a maioria dos pacientes recebeu TNE precoce de 
acordo com as recomendações1-4 e semelhantemente a 
outros estudos que avaliaram a TNE precoce em pacientes 
de terapia intensiva6,14.  

Diferentemente dos nossos resultados, no estudo de coorte 

envolvendo 1.174 pacientes de UTI mostrou que os pacientes 
com TNE precoce tiveram redução significativa da morta-
lidade, do tempo de permanência em UTI e do tempo de 
ventilação mecânica quando comparados aos que receberam 
TNE tardia15. Contudo, as análises de subgrupos indicaram 
que o efeito benéfico da nutrição precoce foi apenas para 
pacientes mais críticos, dificultando a comparação com 
nossos achados, cujo perfil de gravidade pelo SAPS 3 foi 
semelhante entre os grupos. Este achado é importante, pois 
levanta a necessidade de as UTI utilizarem outros indicadores 
para a gravidade além do SAPS 3. 

Por outro lado, uma metanálise comparou TNE precoce 
com outros tipos de suporte nutricional em pacientes na UTI e 
não encontrou redução da mortalidade e do tempo de venti-
lação mecânica, mostrando, apenas, tendência na redução 
do tempo de permanência na UTI16. De igual modo, a Euro-
pean Society of Intensive Care Medicine (ESICM)7 divulgou 
não ter encontrado evidências de que a TNE precoce reduza a 
mortalidade em pacientes com traumas neurológicos, abdo-
minais ou submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal, 
reforçando os achados do nosso estudo, considerando que 
tais diagnósticos prevaleceram na amostra avaliada.

Os pacientes mais graves que não receberam TNE 
precoce tiveram medidas de suporte mais intensivo, tais 
como drogas vasoativas e procedimentos diagnósticos. 
Logo, pode ter sido essa conduta que impactou positiva-
mente no tempo de ventilação mecânica e de internação 
na UTI de pacientes do grupo TNE tardia e não a ausência 
do suporte nutricional precoce. Houve uma tentativa de 
controlar esse viés por meio das análises ajustadas para 
gravidade da doença e risco nutricional, mas ainda assim 
não foi observada associação.

Quanto ao risco nutricional, a maioria dos pacientes 
apresentou escore elevado na NRS (2002), mesmo frente 
a 47% dos pacientes terem sido admitidos com sobrepeso 
ou obesidade. É reconhecido que o estado inflamatório e 
hipercatabólico dos pacientes críticos somados à gravidade 
da doença aceleram o processo de desnutrição intra-hospi-
talar. Neste sentido, a recente diretriz brasileira de terapia 
nutricional sugere que estes sejam fatores importantes para 
definir quem se beneficiará da nutrição precoce4.

Outra constatação desse estudo foi a associação 
entre a maior oferta de calorias nos três primeiros dias de 
TNE e os maiores tempos de internação e de ventilação 
mecânica, mesmo após o ajuste para o risco nutricional. 
Os pacientes que receberam TNE precoce tiveram aporte 
calórico nos três primeiros dias de dieta significativa-
mente maior do que os pacientes cuja TNE foi tardia. A 
progressão do volume da dieta no grupo TNE precoce 
não ocorreu de forma gradativa, conforme preconizado1-4, 
aumentando cerca de quatro vezes a cada 24 horas, o 
que pode ter sido deletério para os pacientes alimentados 
precocemente, mesmo quando o paciente se encon-
trava em risco nutricional. Em concordância com estes 
achados, outros autores apontam que a ingestão limitada 
de nutrientes pode ser benéfica durante as primeiras 72 
horas da doença aguda7,17. Em outro estudo foi observado 
que os pacientes que atingiram a meta calórica prevista 
nas primeiras horas de internação na UTI não tiveram 
melhores desfechos18. Uma metanálise mostrou que a 
oferta inicial de calorias moderada por via enteral foi mais 
benéfica quando comparada ao aporte calórico mínimo 
ou máximo19. Argumentos contra a ingestão elevada de 
calorias durante a fase inicial da doença crítica pautam-
se na produção endógena de glicose que corresponde a 
50% a 75% da necessidade energética e na supressão da 
autofagia por macronutrientes exógenos20, levando ao 
aumento da morbidade21.

As formulações de TNE recebidas pelos pacientes do 
estudo tinham 1,0 a 1,2 kcal/mL e 1,0 g de proteína/
mL. É sabido que as formulações enterais com a carac-
terística “normocalórica” se adequam mais à fase aguda 
da doença por controlar melhor a oferta energética ao 
paciente, no entanto, são poucas as formulações enterais 
que apresentam em sua constituição uma oferta proteica 
satisfatória. 

Esse fato foi claramente observado neste estudo, em 
que a maioria dos pacientes em TNE precoce (88,1%) e 
todos os pacientes em TNE tardia apresentaram inade-
quação da ingestão proteica ao final da primeira semana 
de hospitalização na UTI. Além disso, de forma alar-
mante, nenhum dos grupos apresentou média de oferta 
de proteínas/kg/dia ajustada às metas nos três primeiros 
dias de TNE. Em outro estudo22 foi observado que 70,2% 
dos pacientes críticos atingiram a meta proteica proposta 
(1,2-2,0g/kg/dia) de acordo com a necessidade nutri-
cional estimada em até 3 dias, mas apenas 46,8% deles 
consumiram pelo menos 1,2 g/kg/dia de proteína durante 
o internamento na UTI. Os autores também verificaram 
associações relevantes do aporte proteico com a morta-
lidade dos pacientes críticos. 

Acrescenta-se, ainda, a necessidade de um olhar mais 
apurado aos pacientes que são admitidos na UTI com 
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diagnóstico de desnutrição, uma vez que se sabe que o 
estado nutricional deficiente é fator agravante ao prognóstico 
do paciente4. Entre os pacientes obesos, embora o déficit 
energético tenha sido maior, este foi o grupo que teve o 
menor déficit proteico.

Quanto ao método de infusão da dieta foi verificado 
que os pacientes foram submetidos à TNE contínua. A admi-
nistração contínua configura-se como prática comum em 
hospitais de todo o mundo, porém, seu uso é controverso, 
sob o argumento de que a administração contínua contraria 
a fisiologia normal e limita a síntese proteica, por alterar a 
resposta hormonal à ingestão de nutrientes23.

Como limitação do estudo destacamos a utilização do 
SAPS 3 como único indicador de gravidade. Esse escore 
avalia o uso de substâncias vasoativas somente no momento 
anterior à UTI, podendo ter subestimado a instabilidade 
hemodinâmica em alguns pacientes que receberam a TNE 
precoce16. Além desse fator, as necessidades dos pacientes 
podem ter sido sub ou superestimadas, pela dificuldade de 
avaliar a necessidade energética no paciente crítico por 
equações preditivas e pela ausência de fidedignidade no uso 
do peso referido ou estimado por equações disponíveis12. A 
população do estudo foi muito abrangente quanto à idade, 
o que, apesar do perfil de gravidade ter sido semelhante, 
pode ter sido um viés para os resultados. Outras limitações 
foram o caráter observacional da pesquisa e o número 
de pacientes que compuseram a amostra, por optarmos 
em adotar rigor metodológico para minimizar os vieses, 
restringindo o tamanho da amostra. 

Embora os resultados continuem controversos, o estudo 
contribui para solidificar a informação de que a terapia 
nutricional é fundamental para prevenir a desnutrição, reduzir 
complicações e a mortalidade hospitalar, contudo, deve 
ser cautelosa em não ofertar uma sobrecarga energética 
ao paciente crítico. Aliado a isso, o estudo traz à tona um 
problema comum, o da inadequação proteica, ao passo de 
que está bem estabelecida a necessidade de priorizar o uso 
de formulações enterais hiperproteicas em prol de reduzir 
riscos potenciais ao paciente crítico24,25. 

CONCLUSÃO

Não foi observada associação entre nutrição enteral 
precoce e melhores desfechos clínicos em pacientes de 
terapia intensiva, entretanto, a maior oferta de calorias na 
fase aguda da doença crítica associou-se com o maior tempo 
de permanência em UTI e de dependência da ventilação 
mecânica. Os resultados demonstraram que a inadequação 
proteica foi frequente nos pacientes críticos, mesmo para 
aqueles com TNE precoce. Esse achado é alarmante, pois 
é conhecido que a baixa oferta proteica é fator de risco aos 
desfechos negativos em pacientes graves.
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RESUMO
Introdução: A perda de massa muscular é uma consequência esperada do envelhecimento, porém 
o excesso de adiposidade também vem ascendendo nesta faixa etária. Ambos, isoladamente, 
comprometem a saúde e a qualidade de vida, mas impacto maior acontece quando se associam. 
Objetivo: Verificar a prevalência de risco de sarcopenia e obesidade sarcopênica entre idosos 
não-institucionalizados do município de Morada Nova-CE. Método: Estudo quantitativo, trans-
versal, descritivo e analítico. Foi aplicado o Simple Questionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia 
(SARC-F) e foram coletados peso, estatura, circunferência da panturrilha (CP) e dobras cutâneas 
tricipital (DCT), bicipital, subescapular e supra ilíaca, para diagnósticos de estado nutricional, 
sarcopenia e obesidade sarcopênica. Na estatística descritiva, calculou-se média e desvio-padrão. 
Na estatística inferencial, os testes de correlação de Pearson, ANOVA e qui-quadrado foram 
aplicados. Resultados: Participaram do estudo 121 idosos com idade maior ou igual a 60 anos, 
de ambos os sexos. A maioria dos idosos (72%, n=87) era do sexo feminino, com média de idade 
de 68,8 ± 6,18 anos, variando de 60 a 86 anos. Como principais achados, viu-se predomínio 
de eutrofia segundo o IMC, obesidade pela adequação de DCT e percentual de gordura (%GC), 
ausência de depleção de massa muscular, sarcopenia e obesidade sarcopênica. Conclusões: A 
maioria das pessoas idosas não apresentou sarcopenia, nem obesidade sarcopênica. Não se 
encontrou associação entre estes dois diagnósticos, nem entre resultados da SARC-F e CP. As 
mulheres mostraram maior tendência para sarcopenia que os homens. Sugere-se a realização de 
estudos que possibilitem o estabelecimento de pontes de corte consensuais para o diagnóstico de 
sarcopenia e de obesidade sarcopênica, bem como trabalhos envolvendo a utilização do SARC-F 
para sua difusão e avaliação de sua sensibilidade para o diagnóstico de sarcopenia.

ABSTRACT
Introduction: The loss of muscle mass is an expected consequence of aging, but excess adiposity 
has also been increasing in this age group. Both in isolation compromise health and quality of 
life, but a greater impact happens when they associate. Objective: To verify the prevalence of 
risk for sarcopenia and sarcopenic obesity among elderly in the municipality of Morada Nova-CE. 
Methods: Quantitative, transversal, descriptive and analytical study. Simple Questionnaire to 
Rapidly Diagnosed Sarcopenia (SARC-F) was applied. After, weight, height, calf circumference (CP) 
and triceps skinfolds (DCT), bicipital, subscapular and supra iliac were collected for diagnoses of 
nutritional status, sarcopenia and sarcopenic obesity. In descriptive statistics, mean and standard 
deviation were calculated. In inferential statistics, Pearson’s correlation tests, ANOVA and chi-
square were applied. Results: A total of 121 elderly people aged 60 or over and of both sexes 
participated in the study. The majority of the elderly people (72%, n = 87) were female, with a mean 
age of 68.8 ± 6.18 years, ranging from 60 to 86 years. The main findings were: predominance 
of BMI eutrophy, obesity due to DCT adequacy and percentage of fat (% GC), absence of muscle 
mass depletion, sarcopenia and sarcopenic obesity. Conclusions: Most elderly people did not 
have sarcopenia or sarcopenic obesity. No association was found between these two diagnoses, 
nor between the results of SARC-F and CP. Women were more likely to have sarcopenia than 
men. We suggest studies that allow the establishment of consensus bridges for the diagnosis of 
sarcopenia and sarcopenic obesity, as well as studies involving the use of SARC-F for its diffusion 
and evaluation of its sensitivity for the diagnosis of sarcopenia.
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INTRODUÇÃO

A relação entre alimentação, saúde e envelhecimento é 
encontrada desde o tempo dos papiros, no Antigo Egito, que 
continham várias recomendações envolvendo boa alimen-
tação. Porém, apenas no século XIX o estudo do envelheci-
mento como ciência se expandiu. Em 1839, Carl Friedrich 
Canstatt contribuiu com pesquisas científicas que estimularam 
estudantes e leitores a refletirem sobre os assuntos que têm 
relação direta com a qualidade do envelhecimento. Com o 
passar dos anos esses estudos vêm evoluindo, em concomi-
tância com o crescimento da população idosa e do interesse 
por uma parcela importante dos gestores de saúde de que 
esse público tenha qualidade de vida1.

O envelhecimento envolve mudanças fisiológicas diversas 
que reduzem a capacidade funcional e comprometem a 
qualidade de vida. Afeta funções corporais, principalmente 
músculo-esqueléticas, evidenciadas na forma de perda de 
massa muscular, com prejuízos na contração, movimento 
e locomoção2. Portanto, a menor quantidade de massa 
muscular é uma consequência esperada com o passar dos 
anos. Contudo, quando a gordura corpórea passa a exces-
sivamente substituir a massa livre de gordura, pode-se instalar 
um estado de sarcopenia3.

A definição recentemente proposta pelo European 
Working Group on Sarcopenia in Older People, em 2018, diz 
que a sarcopenia é um distúrbio progressivo e generalizado 
do músculo esquelético. O prejuízo da força muscular é o 
parâmetro diagnóstico primário, mas sua presença é confir-
mada quando a perda de massa muscular é detectada. A 
depleção de massa com a idade é de, aproximadamente, 
1% a 2% por ano após os 50 anos. No entanto, a taxa de 
sarcopenia e suas repercussões variam segundo o estado de 
saúde, atividade física e dieta. Uma avaliação compatível 
com baixa força muscular associada com circunferência da 
panturrilha (CP) menor que 31 cm evidenciaria o diagnóstico 
da sarcopenia, se métodos mais precisos de avaliação da 
massa muscular não estiverem disponíveis4. A prevalência em 
diferentes grupos populacionais é variável, pois depende dos 
pontos de corte utilizados para sua definição e dos métodos 
de avaliação da força e da massa muscular, mas sabe-se 
que vem aumentando ao longo dos anos5. 

Além do aumento da prevalência de sarcopenia na popu-
lação idosa, crescem as taxas de obesidade, uma doença 
crônica de causa multifatorial, associada a fatores genéticos, 
fisiológicos e ambientais, como hábitos alimentares inade-
quados e inatividade física. Também pode ser definida como 
um excesso de gordura corporal, principalmente visceral ou 
abdominal3. 

A condição de baixa massa livre de gordura (MLG) e 
elevada massa gorda (MG) é denominada obesidade sarco-
pênica, que resulta em piores funções físicas que a obesidade 

e a sarcopenia isoladas, pois a infiltração de gordura nos 
músculos impede a incorporação de aminoácidos e reduz a 
síntese protéica muscular6. Sua prevalência varia de acordo 
com os protocolos diagnósticos utilizados e a população 
estudada. Em estudos internacionais são encontrados valores 
que variam de 0,8% a 48%5. No Brasil, estudo atual encon-
trou prevalência de 6,5% a 9,4%, dependendo do método 
de avaliação de gordura corporal utilizado7.

Dessa forma, diante das evidências de que sarcopenia 
e obesidade sarcopênica prejudicam saúde e qualidade de 
vida de idosos e em virtude desses diagnósticos estarem 
se tornando comuns nesta população, é importante que 
pesquisas com foco em suas triagens sejam realizadas, 
visando à prevenção e ao tratamento precoce. Assim, este 
estudo objetivou verificar a prevalência de risco para sarco-
penia e obesidade sarcopênica entre idosos do município 
de Morada Nova – CE.

MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e analí-
tico realizado entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, 
no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) da 
cidade de Morada Nova-CE. É quantitativo, pois todas as 
informações foram classificadas, analisadas e traduzidas 
em números. É descritivo e analítico porque, além de 
descrever, registrar e analisar a prevalência de risco de 
sarcopenia e obesidade, envolveu o entrecruzamento entre 
estas variáveis para se fechar um diagnóstico de obesi-
dade sarcopênica. É ainda classificado quanto à fonte de 
dados como uma pesquisa de campo, pois o objeto de 
estudo foi investigado nas condições naturais em que os 
fenômenos ocorreram.

Amostra
A população do estudo foi constituída por pessoas idosas, 

isto é, com 60 anos ou mais, assistidas no referido CRAS. 
A amostra resultou em 169 participantes, considerando-se 
grau de confiança de 95%, variância de 1,96 e erro amostral 
de 5%.

Foram incluídos no estudo idosos de qualquer sexo. Os 
critérios de exclusão adotados foram: idosos com incapa-
cidade de locomoção, desordem metabólica ou endócrina 
que afeta o sistema muscular ou sob uso de medicamentos 
que afetam diretamente a composição corporal.

Todos os voluntários assinaram um Termo de Consenti-
mento Livre e Pós-esclarecido, contendo informações sobre 
os procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. O projeto 
foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE), sob parecer de número 2.891.062.
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Instrumentos
Foi aplicado o formulário de triagem de sarcopenia Simple 

Questionnaire to Rapidly Diagnose Sarcopenia (SARC-F), 
instrumento simples, de diagnóstico rápido, constituído por 
cinco componentes que analisam força, necessidade de 
assistência em caminhada, capacidade de levantar-se de 
uma cadeira, subir escadas e incidência de quedas8.

A massa corporal de todos os voluntários foi mensurada 
utilizando uma balança antropométrica tipo plataforma 
WELMY®, graduada a cada 100 gramas, capacidade de 150 
kg e precisão de 0,1 kg. A estatura foi mensurada utilizando-
se um estadiômetro portátil AVANUTRI®, com precisão de 
0,1 cm. Para a mensuração da massa corporal, os idosos 
estavam com roupas leves, sem sapatos e sem adereços, 
posicionados no centro da balança. Para a medida da esta-
tura, os pés estavam juntos, com os calcanhares, nádegas e 
ombros encostados na barra escalonada do estadiômetro, 
olhando para a frente e com os braços estendidos para baixo.

A composição corporal foi determinada por meio da 
coleta das dobras cutâneas tricipital (DCT), bicipital, subesca-
pular e supra ilíaca, utilizando um adipômetro CESCORF®, 
que possui um sistema simplificado de leitura, base em ABS, 
material termoplástico rígido e leve e molas em aço zincado. 
As molas possuem pressão de 10 g/mm² e amplitude de 
leitura 80 mm, com sensibilidade de 1 mm, boa ergonomia 
manual, embalagem simples em acetato e amplitude de 
leitura de 80 mm. A circunferência da panturrilha (CP) 
foi coletada com uma trena antropométrica CESCORF® 
segundo técnica validada9.

Procedimentos
Na aplicação do formulário SARC-F, a força foi avaliada 

perguntando-se sobre a dificuldade que os indivíduos tinham 
de levantar ou transportar 4,5 kg. A assistência para caminhar 
foi avaliada questionando-se qual a dificuldade que eles 
tinham ao atravessar uma sala e se eles utilizavam auxílio ou 
precisavam de ajuda para fazer isso. Sobre a capacidade de 
levantar de uma cadeira, foi perguntado quanta dificuldade 
eles tinham de se transferir de uma cadeira ou cama e se eles 
precisavam de ajuda para fazer isso. A capacidade de subir 
escadas foi avaliada perguntando-se quanta dificuldade eles 
tinham ao subir um lance de 10 degraus. Por fim, foi avaliada 
a incidência de quedas. Todos os itens tinham como opções 
de resposta e respectivos escores atribuídos: 0 = nenhuma 
dificuldade; 1 = alguma dificuldade e 2 = muita dificuldade, 
utiliza ajuda ou é incapaz de fazer sem ajuda8.

No SARC-F atribui-se 0 a 2 pontos para cada compo-
nente avaliado, dependendo do estado individual do idoso. 
Os escores globais da ferramenta variam de 0 a 10. Total 
de pontos inferior a quatro classifica o indivíduo como não 
sarcopênico, e maior ou igual a quatro como sarcopênico8.

Na avaliação antropométrica e de composição corporal, 
peso e estatura foram utilizados para o cálculo do índice 
de massa corporal (IMC), por meio do quociente peso/
estatura², sendo o peso corporal expresso em quilogramas 
(kg) e a estatura em metros (m). Os valores obtidos foram 
classificados de acordo com Lipschitz10, segundo os seguintes 
pontos de corte: <22 kg/m², baixo peso; de 22 a 27 kg/m², 
adequação; >27 kg/m², excesso de peso.

Foi utilizado o somatório das dobras cutânea bicipital, 
subescapular e supra ilíaca, conforme protocolo de Durnin e 
Wormersley11, para estimar o percentual de gordura (%GC). Para 
classificar o estado nutricional, o %GC foi classificado de acordo 
com Lohman12. A análise dos valores de DCT baseou-se nos 
pontos de corte de Frisancho13. Para a CP foi adotada a classifi-
cação proposta pela Organização Mundial da Saúde9, que indica 
redução de massa muscular quando seu valor é inferior a 31 cm.

O diagnóstico de obesidade sarcopênica foi realizado 
mediante a associação de excesso de gordura corporal com 
depleção de CP. Considerou-se excesso de massa gorda 
%GC valor superior a 27% para mulheres e maior que 28% 
para homens14.

 

Análise Estatística
Os dados coletados foram inseridos em planilha do 

Microsoft Excel®, para posterior análise estatística no 
software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)®, 
versão 20. Na estatística descritiva, estimou-se média, 
desvio-padrão, frequência absoluta e frequência percentual. 
Os idosos foram comparados por sexo em relação a todos 
os diagnósticos realizados. A relação de SARC-F com CP e 
obesidade sarcopênica foi investigada para o grupo no todo, 
sem separação por sexo.  

O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar a 
existência de correlação entre SARC-F e CP, enquanto variáveis 
contínuas. Com o teste ANOVA investigou-se a existência de 
associação entre tercis de SARC-F e CP. O teste qui-quadrado 
ou exato de Fisher foi utilizado para verificar a associação entre 
SARC-F e obesidade sarcopênica, enquanto variáveis categó-
ricas. Para todos os testes adotou-se nível de significância de 5%.

RESULTADOS

A amostra planejada para o estudo correspondeu a 169 
pessoas idosas, contudo, participaram do estudo apenas 
121, em virtude de reformas no estabelecimento de coleta 
de dados e férias coletivas dos profissionais. A maioria dos 
idosos (72%, n = 87) era do sexo feminino, com média de 
idade de 68,8 ± 6,18 anos, variando de 60 a 86 anos.

A Tabela 1 apresenta as médias e desvios-padrão das 
variáveis antropométricas, de composição corporal e pontu-
ação de SARC-F dos participantes da pesquisa.
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As médias de IMC e CP, por gênero e do grupo no todo, 
foram compatíveis, respectivamente, com eutrofia e ausência de 
depleção e não diferiram significativamente entre os sexos (IMC, 
p = 0,287; CP, p = 0,897). As médias de adequação de DCT 
para o grupo e para os homens foram indicativos de sobrepeso, 
mas para o sexo feminino se enquadrou na faixa de desnutrição 
e, assim, foi significativamente menor que nos homens (p = 
0,000). Os valores médios de %GC para o grupo e por sexo 
sugeriram obesidade, sendo significativamente maior entre as 
mulheres (p = 0.000). Para o SARC-F, os resultados das médias 
abaixo de quatro demonstraram ausência de sarcopenia e foram 
significativamente maiores entre as mulheres (p = 0,002).

A Tabela 2 demonstra o comportamento dos tercis de CP 
em relação aos tercis de SARC-F.

Ao comparar os tercis 1 e 3, verificou-se uma correlação 
inversa, mas fraca, e não significativa estaticamente (p= 
0,864) entre as variáveis. Ao analisar a correlação entre CP 
e SARC-F enquanto variáveis contínuas, também se detectou 
correlação inversa muito fraca entre estas variáveis, sem 
significância estatística (r = -0,038, p =0,677).

A Tabela 3 mostra a distribuição do grupo de idosos de 
acordo com o diagnóstico de sarcopenia segundo a SARC-F, 
bem como de obesidade sarcopênica.

Tabela 1 – Médias e desvios-padrão das variáveis antropométricas, de composição corporal e pontuação de SARC-F  dos idosos. Morada Nova-CE.

Variáveis
Masculino Feminino Total

Média±DP Média±DP Média±DP Valor de p*

Peso 71,24±13,6 63,89±13,07 65,95±13,58

IMC 26,44±4,16 27,5±5,14 27,2±4,89 p = 0,287

%DCT 125,59±55,00 91,42±29,21 101,03±41,00 p = 0,000

%GC 28,60±6,86 39,80±5,29 36,65±7,6 p = 0,000

SARC-F 1,41±1,95 2,82±2,29 2,42±2,28 p = 0,002

CP 33±3,41 33,09±3,51 33,06±3,47 p = 0,897

*Teste t de Student; p<0,05 como significante.

Tabela 2 – Correlação entre tercis de SARC-F e CP entre os idosos. Morada 
Nova-CE, 2019.

SARC-F X CP

SARC-F CP

T1 0,268293 33,195

T2 1,926829 32,951

T3 5,25641 33,051

* teste ANOVA, enquanto tercis (p=0,864); **teste de correlação de Pearson, enquanto variáveis 
contínuas (r = 0,038, p =0,677).

Tabela 3 – Categorização nutricional dos idosos, por gênero, segundo diag-
nóstico antropométrico, de composição corporal e triagem de sarcopenia 
e obesidade sarcopênica. Morada Nova-CE, 2019.

SARC-F Obesidade Sarcopênica

n % n %

Sim 23 19,00 21 17,00

Não 98 81,00 100 83,00

Total 121 100 121 100

*Teste qui-quadrado ou exato de Fisher, enquanto variáveis categóricas (p=0,537)

Predominou entre os idosos a ausência de sarcopenia e 
de obesidade sarcopênica. Contudo, não foi detectada asso-
ciação significante entre triagem de sarcopenia segundo a 
SARC-F e diagnóstico de obesidade sarcopênica (p=0,537).

A Tabela 4 apresenta a distribuição do grupo, em geral 
e por gênero, segundo os diagnósticos nutricionais a partir 
das variáveis antropométricas, de composição corporal, 
sarcopenia e obesidade sarcopênica.

Houve predomínio no grupo de eutrofia segundo o IMC, 
mas também um quantitativo importante de sobrepeso. 
Também, foi observada obesidade pela adequação de DCT, 
obesidade segundo o %GC, ausência de depleção de massa 
e de sarcopenia, respectivamente, conforme CP e SARC-F, e 
ausência de obesidade sarcopênica. Para o IMC, predominou 
entre os homens a eutrofia e, entre as mulheres, sobrepeso. 
Para adequação de DCT prevaleceu para homens a obesi-
dade, já para as mulheres, a desnutrição grave.  E para o 
%GC, em ambos os gêneros, predominou a obesidade.

DISCUSSÃO

Este estudo buscou investigar a prevalência de risco de 
sarcopenia e de obesidade sarcopênica entre pessoas idosas 
não-institucionalizadas, residentes no município de Morada 
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Tabela 4 – Categorização nutricional dos idosos segundo variáveis antropométricas, de composição corporal e triagem de sarcopenia e obesidade sar-
copênica, Morada Nova-CE, 2019.

Variáveis Diagnóstico
Masculino Feminino Total

n % n % n %

IMC

Magreza 5 15,00 14 16,00 19 16,00

Eutrofia 18 53,00 36 41,00 54 44,00

Sobrepeso 11 32,00 37 43,00 48 40,00

Total 121 100

Adequação da DCT

Desnutrição grave 5 15,00 21 24,00 26 22,00

Desnutrição moderada __ __ 5 6,00 5 4,00

Desnutrição leve 1 3,00 17 20,00 18 15,00

Eutrofia 9 26,00 19 22,00 28 23,00

Sobrepeso 1 3,00 10 11,00 11 9,00

Obesidade 18 53,00 15 17,00 33 27,00

Total 121 100

Normal 2 6,00 0 0 2 2,00

Média 1 3,00 0 0 1 1,00

%GC Acima da média 8 23,00 5 6,00 13 10,00

Obesidade 23 68,00 82 94,00 105 87,00

Total 121 100

Depleção 9 26,00 21 25,00 30 25,00

CP Não depleção 25 74,00 66 75,00 91 75,00

Total 121 100

Sarcopênico 2 6,00 21 23,00 23 19,00

SARC-F Não sarcopênico 32 94,00 66 75,00 98 81,00

Total 121 100

Obesidade Sarcopênica Sim 3 9,00 18 21,00 21 17,00

Não 31 91,00 69 79,00 100 83,00

Total 121 100

Nova, interior do Ceará. Como principais achados, destaca-
se que foi baixa a prevalência de sarcopenia e de obesidade 
sarcopênica no grupo e que não houve associação entre 
estes dois diagnósticos. A adequação de DCT foi significa-
tivamente menor no público feminino, mas %GC e SARC-F 
foram significativamente maiores neste gênero.

Foi possível constatar, quanto ao IMC, que o grupo está 
predominantemente eutrófico, mas alto percentual tem sobre-
peso. Quando se analisa adequação de DCT, encontra-se 

predomínio de obesidade entre homens e desnutrição grave 
entre as mulheres. O %GC mostra obesidade em ambos os 
gêneros. Ao triar sarcopenia através do questionário SARC-F, 
a maior parte do grupo não é sarcopênica, mas o diagnóstico 
de sarcopenia é maior no sexo feminino. A medida da CP, 
sensível para avaliação de massa muscular, que é compo-
nente da triagem de sarcopenia, mostrou, na maioria dos 
idosos, ausência de depleção. A ausência de obesidade 
sarcopênica também predominou entre os idosos. Portanto, 
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sarcopenia e obesidade sarcopênica não representam uma 
problemática neste grupo. Contudo, medidas para preveni-
las devem ser adotadas, visto que a perda de massa muscular 
é uma alteração fisiológica do envelhecimento, podendo 
resultar em sarcopenia, assim como em obesidade sarcopê-
nica devido ao diagnóstico de obesidade ou sobrepeso nos 
parâmetros IMC, DCT e %GC3.

De acordo com a média de IMC, a população se encontra 
em estado de eutrofia, entretanto, essa variável não possibilita 
determinar que parte do peso é composta especificamente 
por massa gorda e por massa magra. Assim, uma vez que 
o idoso passa por diversas alterações fisiológicas, deve-se 
utilizar outras medidas antropométricas para avaliação do 
estado nutricional deste público. 

Os resultados demonstraram que os idosos avaliados 
apresentam IMC dentro da faixa de eutrofia10 para idosos 
(26,44 kg/m² para homens e 27,5 kg/m² para mulheres), 
sendo o valor encontrado semelhante ao apresentado por 
Baumgartner14 para o sexo feminino e superior ao eviden-
ciado pelo sexo masculino (24,4 kg/m² em homens e 27,1 
kg/m² em mulheres). De acordo com o intervalo de classifi-
cação do estado nutricional de idosos pelo IMC, estabelecido 
por Lipschitz10, o diagnóstico é de eutrofia, porém, quando 
confrontados com o valor ideal para a idade (22 a 27 kg/m²), 
é possível detectar que a faixa de referência é ultrapassada 
nas mulheres e está próximo ao limite superior nos homens. 

Com relação à dobra cutânea tricipital, existem padrões 
de referência específicos para idosos, propostos por 
Frisancho11. No estudo de Machado et al.15, observou-se 
elevada diferença entre as médias de DCT entre os gêneros, 
pois a média do valor entre as mulheres correspondeu quase 
ao dobro do encontrado entre os homens, achado contrário 
ao do presente estudo, em que a diferença entre os sexos foi 
grande, mas com valor bem maior para os homens, compa-
tível com obesidade. Já no estudo de Sperotto e Spinelli16, a 
maioria dos idosos apresentou desnutrição (80%) em relação 
a esse parâmetro, enquanto apenas 5%, obesidade. Ressalta-
se que a precisão da medida da DCT pode ser influenciada 
pela diminuição da elasticidade e hidratação da pele, rela-
cionada à idade, bem como pela redistribuição do tecido 
adiposo no idoso. Entretanto, seu uso é recomendado por 
estudiosos por ser não invasivo, de baixo custo e aplicável 
em estudos de campo. Apesar de divergências na literatura 
sobre o uso de dobras cutâneas em idosos, a mais utilizada 
é a tricipital15.

Em relação ao %GC, estudo de Munaretto et al.17 
demonstrou que o excesso de peso é maior nos homens, 
sendo o seu valor médio de 33% neste gênero, resultado 
contrário ao presente estudo, no qual o grupo masculino teve 
uma média de 28,6%, bem menor que entre as mulheres. 
Neste mesmo estudo, a prevalência de magreza foi maior 

entre as mulheres (5,25%), dado também contrário ao desse 
estudo, com maior grau de obesidade para o grupo feminino. 
De acordo com dados do presente estudo, o %GC, para 
ambos os grupos, foi indicativo de obesidade, estando em 
concordância com o perfil de transição nutricional que vem 
ocorrendo ao longo dos anos, em que o excesso de peso só 
cresce entre os idosos3.

Farooq et al.18 encontraram em seu estudo um número 
maior de mulheres com alto percentual de gordura corporal 
(mulheres: 43,4 ± 6,3% versus homens: 32,7 ± 8,8%), o 
mesmo evidenciado por Gomes et al.19 entre mulheres com 
média de idade de 80 anos, em que 43% foram identificadas 
com obesidade, comparadas a 32% dos homens.

Com relação à sarcopenia, esta não foi percebida na 
maior parte do grupo, porém a análise por gênero sugere 
para a triagem pela SARC-F e para o diagnóstico de obesi-
dade sarcopênica uma possível tendência ou vulnerabilidade 
maior para as mulheres, que tiveram maior percentual de 
resultado positivo para as triagens. Além disso, na adequação 
da DCT, enquanto o gênero masculino apresenta predomínio 
de obesidade, no gênero feminino, houve destaque para a 
desnutrição grave, que geralmente está associada com perda 
de massa muscular. Quando comparadas aos homens20, as 
mulheres parecem ter uma redução de função e de massa 
magra mais significante com a idade e, portanto, apresentam 
maior risco de acometimento por sarcopenia, sendo que as 
mulheres idosas, por já terem passado pela menopausa, 
sofrem alterações hormonais, especialmente a diminuição 
do estrógeno, o que conduz a um aumento da massa gorda, 
declínio da massa magra e de massa óssea. 

A triagem de sarcopenia pelo questionário SARC-F (81% 
não sarcopênico e 19% sarcopênico) mostrou resultados 
próximos ao do estudo de Santos et al.21, realizado com 
116 idosos longevos entre 80 e 95 anos, em que 87,4% 
não apresentaram sarcopenia.

Acerca da CP, apenas ¼ dos participantes foi diagnos-
ticado com depleção. Semelhante a este estudo, Paula et 
al.22 concluíram que a aferição da CP não identificou sarco-
penia na maioria das idosas participantes do estudo. Tem 
sido evidenciado, atualmente, que o ponto de corte de 31 
cm, amplamente utilizado, inclusive na presente pesquisa, 
apresenta baixa sensibilidade para a detecção de depleção 
muscular23. Caso isto venha a se confirmar, a prejuízo de 
massa magra pode ter maior prevalência neste grupo. 

A ressonância magnética e a tomografia computadori-
zada são os métodos avaliativos padrão-ouro para mensu-
ração da quantidade de massa muscular, entretanto, a CP 
foi proposta por pesquisadores e especialistas da área como 
alternativa a estes referidos, caso não estejam disponíveis4. 
A OMS também considera a CP uma medida sensível da 
massa muscular nos idosos, capaz de indicar alterações 
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que ocorrem com o envelhecimento e com a redução de 
atividade física. Além disso, há evidência de associação entre 
CP inferior a 31 cm e incapacidade, assim como de valores 
adequados de CP com menor nível de fragilidade e melhor 
desempenho funcional9.

Sobre a obesidade sarcopênica, no estudo de Santos et 
al.21, encontrou-se valores aproximados (83% não obeso 
sarcopênico e 17% obeso sarcopênico) aos do presente 
estudo (84,6% sem obesidade sarcopênica e 15,4% com 
diagnóstico). Já Oliveira et al.7, ao investigarem o desfecho 
de forma completamente objetiva, a qual incluiu a avaliação 
da força muscular, detectaram prevalências menores, de 
6,5% quando a adiposidade foi diagnosticada por meio 
de bioimpedância elétrica e 9,4% pela circunferência da 
cintura7. Independentemente dessas taxas, a triagem de 
obesidade sarcopênica deve ser conduta contínua no público 
idoso, pois representa um risco à saúde e qualidade de 
vida, principalmente no grupo aqui estudado, em que houve 
maior prevalência de pessoas com %GC e DCT indicativos 
de obesidade. 

Tem-se evidência de que a utilização do SARC-F de forma 
isolada é insuficiente para rastreamento de sarcopenia, 
então, para uma investigação diagnóstica mais precisa, 
deve-se associar a ferramenta com outras medidas, como 
circunferência da panturrilha, conforme realizado neste 
estudo e em trabalho de Barbosa-Silva et al.24. Apesar de 
estatisticamente não ter sido significante, percebeu-se uma 
fraca correlação inversa entre os tercis 1 e 3 de SARC-F e 
CP, que sugere maior risco de sarcopenia diante da depleção 
de CP. No estudo de Ito e Kanno25, foram identificados como 
sarcopênicos 23% pelo SARC-F e 30% pelo SARC-F + CP, 
demonstrando que a associação dessas ferramentas apre-
senta benefícios na identificação de idosos com fragilidade.

De acordo com Cruz-Jentoft et al.4, a infiltração de gordura 
no tecido muscular esquelético interfere na sua função e 
geração de força, reduzindo a performance e a qualidade 
de vida desses idosos. A adoção de um estilo de vida ativo, 
seguindo um programa de treinamento físico adequado2, 
especialmente de resistência3, pode pelo menos parcialmente 
melhorar esta composição corporal2,3. Também, restrição 
calórica de 200 a 500 kcal/dia, combinada com ingestão 
de proteínas de 1 a 1,5 g/kg, é fundamental para prevenir 
o catabolismo muscular em idosos com obesidade ou com 
risco de obesidade sarcopênica3. Estas estratégias, portanto, 
precisam ser levadas em consideração na assistência à saúde 
prestada às pessoas idosas que participaram deste estudo.

Apesar de ter possibilitado vários achados, identificou-se 
alguns empecilhos ao longo deste estudo que podem repre-
sentar limitações, como a falta de consenso na literatura para 
pontos de corte sugestivos do diagnóstico de sarcopenia e 
de obesidade sarcopênica, quantidade restrita de estudos 

acerca da temática, bem como de pesquisas nacionais que 
utilizaram a ferramenta SARC-F, limitando comparações. 
Portanto, seria importante a realização de mais estudos 
utilizando este instrumento em confronto com o diagnóstico 
objetivo de sarcopenia, não só com o intuito de difundi-la, 
mas também de melhor avaliar sua fidedignidade, uma vez 
que esta ferramenta é simples, de fácil aplicação e pode ter 
grande utilidade em nível de saúde pública, possibilitando 
diagnóstico precoce de sarcopenia e intervenção ágil. Há 
a necessidade ainda de estudos de rigor metodológico que 
viabilizem o estabelecimento de pontos de corte consensuais 
para sarcopenia e obesidade sarcopênica.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a maioria das pessoas idosas estudadas 
não apresentou sarcopenia, nem obesidade sarcopênica, 
mas o grupo feminino mostrou maior tendência para sarco-
penia que os homens. Não se encontrou associação entre 
estes dois diagnósticos, nem entre resultados da SARC-F e CP.

Entre as mulheres, predominou a eutrofia para IMC, 
desnutrição para adequação de DCT, obesidade para %GC 
e ausência de depleção de massa muscular segundo a CP. Já 
entre os homens, predominou também a eutrofia para IMC, 
obesidade para DCT, obesidade para %GC e ausência de 
depleção segundo CP.

É necessário que este grupo de idosos tenha acesso a 
uma assistência à saúde que possibilite melhoria do hábito 
alimentar e incentive a prática de atividade física, de modo 
a prevenir obesidade, sarcopenia e obesidade sarcopênica. 
Há necessidade do estabelecimento de pontos de corte 
consensuais para o diagnóstico das duas últimas e, para 
isso, desenvolvimento de mais estudos acerca da temática. 

Em virtude da praticidade do instrumento SARC-F, 
necessita-se da ampliação de pesquisas que possibilitem sua 
difusão e avaliação de sua sensibilidade para o diagnóstico 
de sarcopenia, uma vez que essa ferramenta em nível de 
saúde pública possibilitaria diagnóstico precoce de sarco-
penia para intervenção.
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RESUMO
Introdução: Mulheres portadoras de síndrome dos ovários policísticos apresentam em comum 
várias alterações hormonais e metabólicas, dentre as quais se destaca a resistência periférica 
à insulina, a qual manifesta�se mais frequentemente naquelas com sobrepeso ou obesidade. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional de portadoras de síndrome dos ovários 
policísticos e correlacionar os índices antropométricos recentemente propostos com os tradicio�
nais. Método: A pesquisa teve abordagem quantitativa, transversal e analítica. Os participantes 
foram 40 mulheres, na faixa etária de 20 a 59 anos, do município de Jaguaruana – Ceará. Foi 
aplicado um questionário, a fim de obter informações sobre história socioeconômica, cultural, 
história clínica, história da doença atual e revisão dos sistemas corporais pertinentes à doença. 
Para avaliação antropométrica utilizou�se o índice de massa corpórea (IMC), circunferência da 
cintura (CC), relação cintura�quadril (RCQ), índice de adiposidade corporal, body shape index 
(ABSI), que é um indicador de mortalidade prematura e do excesso de adiposidade abdominal 
e body roundness index (BRI), que é um ótimo preditor da porcentagem de gordura corporal e 
de tecido adiposo visceral. Resultados: Ao avaliar o IMC, viu�se que a eutrofia foi a categoria 
predominante (40%). Porém, 55% das participantes apresentaram algum grau de excesso de peso 
(pré�obesidade ou obesidade). A maioria das participantes não apresentou risco para doenças 
cardiovasculares em relação aos diagnósticos de CC e RCQ. Quanto aos novos índices, inferiu�
se que a forma corporal predominante na amostra é a levemente arredondada. Conclusões: 
Constatou�se que as participantes dentro dos maiores tercis de ABSI mostraram ter também maiores 
valores de RCQ. Já quanto ao BRI observou�se uma relação diretamente proporcional entre as 
médias de seus tercis e aquelas dos índices/medidas tradicionais. A associação entre os tradicio�
nais e os índices/medidas antropométricos mais recentemente propostos possibilita uma melhor 
e mais completa interpretação do estado nutricional, em especial se realizadas de forma seriada.

ABSTRACT
Introduction: Women with polycystic ovary syndrome have several hormonal and metabolic 
changes in common, among which peripheral insulin resistance stands out, which manifests itself 
more frequently in those with overweight or obesity. The objective of this study was to evaluate 
the nutritional status of patients with polycystic ovary syndrome and to correlate the most recent 
anthropometric indexes proposed with traditional ones. Methods: The research had a quantitative, 
transversal and analytical approach. The participants were 40 women, aged 20 to 59 years, from 
the city of Jaguaruana � Ceará. A questionnaire was applied in order to obtain information about 
cultural and socioeconomic history, clinical history, history of the current disease and revision of 
the body systems pertinent to the disease. The body mass index (BMI), waist circumference (WC), 
waist�hip ratio (WHR), body adiposity index (ABSI), body shape index and body shape index, which 
is an indicator of premature mortality and excess abdominal adiposity and body roundness index 
(BRI), which is a great predictor of the percentage of body fat and visceral adipose tissue. Results: 
When assessing BMI, it was seen that eutrophy was the predominant category (40%). However, 55% 
of the participants had some degree of excess weight (pre�obesity or obesity). Most participants 
were not at risk for cardiovascular disease in relation to the diagnoses of WC and WHR. As for the 
new indices, it was inferred that the predominant body shape in the sample is slightly rounded. 
Conclusions: It was found that the participants within the largest ABSI tertiles were also shown to 
have higher WHR values. As for the BRI, a directly proportional relationship was observed among 
the averages of its tertiles and those of the traditional indices/measures. The association between 
traditional and the most recently proposed anthropometric indices/measures allows for a better 
and more complete interpretation of nutritional status, especially if performed in a serial manner.
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INTRODUÇÃO 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma hete-
rogênea, multifatorial e complexa endocrinopatia, carac-
terizada pela anovulação crônica, hiperandrogenismo 
clínico ou bioquímico e/ou ovários policísticos detectados 
por ultrassom, que afeta aproximadamente 6% a 20% de 
mulheres em idade reprodutiva. Esta síndrome é multigênica 
e na sua etiologia inclui alterações na biossíntese, regulação 
e ação dos andrógenos, na ação e secreção de insulina, na 
ação e secreção das gonadotrofinas e na síntese e metabo-
lismo do ácido retinoico1,2.

Há uma série de comorbidades associadas à SOP, de 
modo que as mulheres que são portadoras apresentam uma 
maior prevalência de sobrepeso ou obesidade, resistência 
à ação da insulina, dislipidemia, hipertensão, diabetes e 
marcadores precoces de aterosclerose. Mais recentemente, 
a SOP tem sido associada também ao aparecimento de 
transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. 
Embora o fator central comum a estes distúrbios seja a 
resistência periférica à insulina, a literatura evidencia que 
as alterações metabólicas decorrentes da SOP se mani-
festam mais frequentemente em mulheres com sobrepeso 
ou obesidade3.

A obesidade é uma característica bastante comum, 
estando presente em cerca de 27% das mulheres com SOP, 
mas estima-se 46% dessas mulheres apresentam o índice de 
massa corporal (IMC) > 25 kg/m² e há, frequentemente, 
concentração de gordura abdominal (visceral). Como conse-
quência, a circunferência da cintura (CC) está aumentada 
nesses casos (>88 cm), assim como a relação cintura-quadril 
(RCQ) (>0,85)4. 

Existem, também, índices mais atuais que são muito bem 
correlacionados com a resistência à ação da insulina e que 
podem ser usados como novos marcadores para avaliar a 
interferência desta síndrome no estado nutricional de suas 
portadoras e desse estado nutricional nas morbidades, caso 
seja inadequado4.

Deste modo, sabendo que mulheres com SOP têm a resis-
tência à insulina como uma alteração endócrino-metabólica 
comum, que esta característica se acentua na presença de 
excesso de peso e, ainda, que da resistência à insulina e 
do excesso ponderal podem decorrer várias comorbidades, 
estudos que contribuem com a elucidação de estratégias 
práticas e eficientes de diagnóstico nutricional na rotina de 
acompanhamento dessas mulheres são fundamentais, para 
que elas convivam com a doença sem prejuízos significantes 
para a sua qualidade de vida.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar 
o estado nutricional de portadoras de SOP atendidas em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de Jaguaruana 
– Ceará, por meio de aplicação de anamnese nutricional 

e avaliação antropométrica e, ainda, correlacionar os 
índices antropométricos mais recentemente propostos com 
os tradicionais.

MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e analí-
tico, realizado com mulheres portadoras de SOP, adultas, 
atendidas na UBS da Família Dr. Carlos Alberto de Araújo 
(Sede I), da cidade de Jaguaruana, Ceará, entre outubro e 
dezembro de 2016.

Participaram do estudo mulheres com diagnóstico 
confirmado de SOP realizado ou confirmado pela equipe 
médica da referida UBS, que se encontravam em acompa-
nhamento médico, com idade entre 20 e 59 anos, isto é, 
adultas segundo a World Health Organization (WHO)5 e 
que aceitaram participar mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram excluídas gestantes ou mulheres com doenças que 
interferem no peso corporal, como: doenças da tireoide, 
doenças das glândulas adrenais (doença de Addison, 
síndrome de Cushing, feocromocitoma), hepatite, cirrose, 
AIDS, tuberculose e/ou neoplasias6. A amostra estimada foi 
de 68 mulheres, que corresponde a todas as portadoras de 
SOP contidas nos registros das agentes comunitárias de saúde 
da UBS. Contudo, somente 40 participaram do estudo devido 
à recusa das demais em responder aos questionamentos ou 
impossibilidade de contato.

A coleta de dados consistiu na aplicação de um formulário 
socioeconômico e cultural (idade, estado civil, escolaridade, 
renda e prática de exercícios físicos), de história clínica 
(abordando doenças associadas), história da doença atual e 
revisão dos sistemas corporais acometidos comumente pela 
SOP (gastrointestinal e reprodutor).

Para avaliar o estado nutricional, foram aferidas medidas 
de peso, altura, CC, circunferência do quadril (CQ) e 
circunferência abdominal (CA). Para mensuração do peso foi 
utilizada balança digital Plenna® calibrada, com graduação 
de 100 g e capacidade máxima de 150 kg. Para a estatura 
utilizou-se estadiômetro portátil Sanny®, de capacidade 
máxima de 2 metros. As circunferências foram aferidas com 
fita métrica inelástica Sanny®.

A aferição destas medidas permitiu a categorização do 
IMC segundo a WHO5, avaliar o risco para doenças cardio-
vasculares segundo a CC, sendo que os pontos de corte 
adotados para CC foram: ≥ 80 cm é igual a risco aumen-
tado para doenças cardiovasculares e ≥ 88 cm representa 
risco muito aumentado para os mesmos problemas. RCQ, 
que tem como ponto de corte favorável valores < 0,85 e 
desfavorável ≥ 0,85, também segundo a WHO7. Foram 
classificados também o índice de adiposidade corporal 
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Tabela 1 – Perfil clínico e de atividade física das portadoras de SOP, 
Jaguaruana-CE, 2017.

Variáveis N %

Atividade física

   Sim 22 55

   Não 18 45

Doenças Associadas

   Hipertensão arterial 3 7,5

   Gastrite 2 5

   Sinusite 2 5

   Fibromialgia 1 2,5

   Cálculos renais 1 2,5

   Artrite reumatoide 1 2,5

   Não possuem 30 75

Alergias

   Sim 9 22,50

   Não 31 77,50

Tratamento da SOP

   Sim 18 45

   Não 22 55

Digestão

   Sem queixas 24 60

   Com queixas 16 40

Evacuação

   Sem queixas 25 62,50

   Com queixas 15 37,50

Menstruação

   Sem queixas 17 42,50

   Com queixas 23 57,50

Sinais de TPM

   Sim 34 85

   Não 6 15

Amenorreia

   Sim 22 55

   Não 18 45

Partos anteriores

   Sim 10 25

   Não 30 75
SOP = síndrome dos ovários policísticos; TPM = tensão pré-menstrual.

(IAC)8, que é calculado com base na circunferência do 
quadril e altura e tem como pontos de corte os seguintes 
percentuais: ≤30 (normal), ≥ 35 (sobrepeso), ≥ 40 
(obesidade), e por fim, o body shape index (ABSI)9 e o body 
roundness index (BRI)10.

O ABSI é calculado com base em peso, altura e circunfe-
rência da cintura. É um indicador de mortalidade prematura 
e do excesso de adiposidade abdominal que considera 
valores acima de 0,08, que consiste na média de uma 
população saudável, como indicativo de excesso de adipo-
sidade visceral, cujo cálculo é estabelecido por Krakauer e 
Krakauer11, mas vale ressaltar que, no período da construção 
deste estudo, este valor de ponto de corte (0,08) não era 
claro, não sendo adotado como parâmetro de classificação. 
Sua fórmula está disposta abaixo:

 

Já o BRI é calculado com base na altura e circunfe-
rência abdominal e é um ótimo preditor da porcentagem 
de gordura corporal e de tecido adiposo visceral estabe-
lecido por Thomas et al.10, o qual define que, quanto mais 
próximo de um (valor mínimo) for o resultado, mais fina é 
a forma corporal. Por outro lado, valores mais próximos de 
16 (máximo) sugerem um corpo mais arredondado e, assim, 
maior risco de complicações cardiovasculares. Seu cálculo 
ocorre em duas etapas:

    BRI = 364,2 – (365,5 x )

BRI e o ABSI das mulheres foram distribuídos em tercis e, 
em seguida, foram determinadas as médias e desvio padrão 
de cada tercil. Para os demais dados, os resultados foram 
apresentados em frequências absolutas e percentuais, médias 
e desvios-padrão (média ± dp). 

Quanto à análise estatística, o teste de Shapiro Wilk foi 
utilizado para verificar a normalidade dos dados. A partir 
do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (análise de 
variância) verificou-se se as médias dos índices/medidas 
tradicionais diferiram entre os tercis de ABSI e BRI. Adotou-se 
p<0,05 como significante. O software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versão 20 foi utilizado como 
auxiliar.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia do Ceará, sob parecer 1.961.282, de acordo com a 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012.

RESULTADOS

Dentre a população elegível para o estudo (68 partici-
pantes), participaram 40 mulheres, cujos perfis socioeconô-
mico e clínico são demonstrados na Tabela 1. As entrevis-
tadas apresentaram média de idade de 26,75 ± 6,11 anos, 
variando de 20 a 43 anos, a maioria era solteira (70%), com 
ensino médio (57,5%) e renda mensal de até um salário 
mínimo (37,5%).
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A prática de atividade física foi referida por 55% delas, 
metade das quais a faziam duas a quatro vezes por semana 
e as demais, cinco vezes por semana a diariamente.

Acerca de comorbidades, 25% das entrevistadas apre-
sentavam algum tipo de afecção e 75% não apresentavam. 
As alergias estiveram presentes em 22,5% das partici-
pantes, sendo as mais referidas a medicamentos (10%) e 
alimentos (7,5%). Quanto ao tratamento para SOP, era 
utilizado por 45% das participantes, todas a partir do uso 
de anticoncepcionais. 

Quando questionadas sobre a saúde digestiva, 60% das 
participantes não se queixaram. Entre as demais predomi-
naram pirose frequente (17,5%), distensão abdominal (10%), 
refluxo gástrico (7,5%) e náuseas (5%). Dentre as pacientes 
que alegaram queixas quanto à evacuação (37,5%), 17,5% 
relataram dor ao evacuar, 12,5% necessidade de impor força 
no ato, 5% incontinência e 2,5% flatulência.

Quanto à saúde do sistema reprodutor, 42,5% das 
mulheres negaram queixas clínicas durante o período 
menstrual. As demais apresentaram predomínio de cólicas 
(42,5%), dores de cabeça (10%) e nas pernas (5%). A maioria 
das entrevistadas (85%) referiu sinais de tensão pré-menstrual, 
dentre eles: alterações de humor (67,5%), maior apetite (10%) 
e irritação (7,5%). Como é uma característica marcante da 
SOP, avaliou-se também a presença de amenorreia, referida 
por 55% das participantes, mas somente na ausência de 
anticoncepcional. Partos anteriores foram referidos por 25% 
das mulheres.

Voltando-se para a análise do estado nutricional, prin-
cipal objetivo deste trabalho, a Tabela 2 expõe a categori-
zação das portadoras de SOP, segundo os índices/medidas 
antropométricos.

Ao avaliar o IMC, viu-se que a maior porcentagem das 
participantes apresentou valor que corresponde à eutrofia, 
porém ao somar as porcentagens de pré-obesidade e obesi-
dade percebe-se que 55% das mulheres apresentaram algum 
grau de excesso de peso.

A CC sugeriu que a maior parte do grupo não apresen-
tava excessiva deposição de gordura abdominal (57,5%), mas 
a média do grupo foi de 80,24 ± 12,37 cm, que corresponde 
a risco elevado para morbidades associadas a complicações 
metabólicas (encontradas em 10% das mulheres).

Para avaliar a propensão para doenças cardiovasculares 
(DCV), investigou-se também a RCQ, que mostrou predo-
minância de mulheres sem risco (82,5%). O mesmo foi 
observado para a média do grupo (0,77 ± 0,14). Analisando 
o IAC, observa-se que 50% das participantes apresentava 
um índice de adiposidade normal (50%). As 50% restantes 
apresentavam algum grau de excesso de gordura corporal 
(30% com sobrepeso e 20% com obesidade). A média de IAC 
(33,64 ± 7,42%) categoriza o grupo na faixa de sobrepeso.

Tabela 2 – Categorização das portadoras de SOP segundo os índices/
medidas antropométricos, Jaguaruana-CE, 2017.

Diagnóstico N % Média (±dp)

IMC

   Moderadamente abaixo 2 5 16,75±0,10

   Normal 16 40 22,42±1,06

   Pré-obesidade 12 30 26,91±1,53

   Obesidade grau I 7 17,50 32,25±1,48

   Obesidade grau II 2 5 36,19±0,20

   Obesidade grau III 1 2,50 42,68±0

Circunferência da Cintura

   Sem risco 23 57,50 71,40±5,65

   Risco elevado 4 10 83,30±2,89

   Risco muito elevado 13 32,50 98,80±7,66

Relação Cintura-Quadril

   Sem riscos para DCV 33 82,50 0,75±0,06

   Com riscos para DCV 7 17,50 0,89±0,04

Índice de Adiposidade Corporal

   Normal 20 50 29,35±2,35

   Sobrepeso 12 30 35,16±1,46

   Obesidade 8 20 42,08±2,62

ABSI

   Abaixo da média 18 45 0,069±0,015

   Média 3 7,50 0,073±0

   Acima da média 19 47,50 0,076±0,002

BRI

   Abaixo da média 38 95 4,60±1,70

   Acima da média 2 5 9,83±0,56
ABSI = body shape index; BRI = body roundness index; DCV = doenças cardiovasculares; IMC 
= índice de massa corpórea.

Quanto aos novos índices (ABSI e BRI), seus valores 
médios foram de, respectivamente, 0,073 ± 0,004 e 4,8 ± 
2,12, sugerindo uma forma corporal levemente arredondada. 

Analisando a descrição das médias de ABSI e BRI e os 
índices/medidas tradicionais (IMC, CC, RCQ, IAC), foram 
elaborados gráficos, que demonstram as médias destes 
últimos, conforme os tercis individuais dos dois primeiros 
(Figuras 1 a 6).

Pode-se observar que CC e a RCQ apresentaram um 
aumento de médias, de acordo com os tercis de ABSI. Em 
relação ao BRI, todos os índices/medidas tradicionais apre-
sentaram este comportamento. Entretanto, quando analisado 
estatisticamente, estes resultados se confirmam para ABSI 
versus RCQ (p = 0,02; para CC, p = 0,288) e para BRI 
versus IMC, CC, RCQ e IAC (respectivamente, p <0,001, p 
<0,001, p = 0,027 e p <0,001).
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Figura 1 - Variação das médias de CC conforme tercis de ABSI, Jaguaruana-Ceará, 2017. ABSI = body shape index; CC = circunferência da cintura.

Figura 2 - Variação das médias de RCQ conforme tercis de ABSI, Jaguaruana-Ceará, 2017. ABSI = body shape index; RCQ = relação cintura-quadril.
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Figura 3 - Variação das médias do IMC (kg/m²) conforme tercis de BRI, Jaguaruana-Ceará, 2017.  BRI = body roundness index; IMC = índice de massa 
corpórea.

Figura 4 - Variação das médias de CC (cm) conforme tercis de BRI, Jaguaruana-Ceará, 2017. BRI = body roundness index; CC = circunferência da cintura.
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Figura 5 - Variação das médias de RCQ conforme tercis de BRI, Jaguaruana-Ceará, 2017. BRI = body roundness index; RCQ = relação cintura-quadril.

Figura 6 - Variação das médias de IAC (%) conforme tercis de BRI, Jaguaruana-Ceará, 2017. BRI = body roundness index; IAC = índice de adiposidade 
corporal.



Estado nutricional de portadoras de síndrome dos ovários policísticos

BRASPEN J 2020; 35 (4): 392-401

399

DISCUSSÃO

Observou-se, em relação ao estado nutricional, que as 
participantes apresentaram um diagnóstico predominante 
de eutrofia, mas isto apenas porque o diagnóstico de obesi-
dade foi estratificado, pois ao somar as porcentagens de 
sobrepeso e obesidade observa-se que 55% das pacientes 
encontraram-se na condição de excesso de peso, segundo 
o IMC. Já para o IAC, 50% das participantes apresentaram 
quantidade de gordura corporal normal e as demais (50%), 
excesso compatível com sobrepeso ou obesidade. Quanto 
à análise de aumento de médias entre esses índices, o ABSI 
comportou-se de maneira diretamente proporcional com 
RCQ e o BRI com IMC, CC, RCQ e IAC.

As mulheres também apresentaram várias doenças comu-
mente associadas à SOP, como HAS e cálculos renais, o que 
também pôde ser visto em outros estudos12. Adicionado a 
essas, por estar a resistência insulina na base etiológica da 
síndrome, uma variedade de outras comorbidades podem 
ser desenvolvidas, com destaque para o diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). A predisposição para esta desordem metabólica 
aumenta neste público, em especial se há sobrepeso ou 
obesidade, prática insuficiente de exercícios físicos e maus 
hábitos alimentares13. 

As DCV também são comumente associadas à SOP, 
seus mecanismos fisiopatológicos ainda não são completa-
mente elucidados, mas sabe-se que a adiposidade visceral 
favorece esse quadro10. Em estudo recente observou-se 
que o uso de anticoncepcionais, tratamento mais comum, 
exerce efeito pró-trombótico sobre as mulheres, o que em 
combinação com a resistência à ação da insulina pode 
desencadear DCV14. No presente estudo, o diagnóstico de 
HAS foi referido por 7,5% das mulheres, prevalência que 
está entre os achados clínicos de outras pesquisas realizadas 
com mulheres com SOP, que evidenciaram percentuais de 
5,8% e 10%15,16.

Percebeu-se que 45% das participantes encontravam-se 
em tratamento para a SOP, todas por meio de anticon-
cepcionais, que ainda é a principal estratégia terapêutica 
utilizada. Entretanto, a literatura vem mostrando que o uso 
de anticoncepcionais não é o método mais eficaz para 
tratar a doença, visto que eles melhoram a anovulação, 
mas não a base da doença, que é a resistência à ação da 
insulina, e ainda podem agravar esse quadro14,17. Assim, vêm 
sendo propostas novas abordagens terapêuticas focadas na 
melhoria da resistência à insulina, dentre as quais está a 
reeducação alimentar, com dieta equilibrada, hipocalórica 
e de baixo índice glicêmico, prática regular e orientada de 
exercícios físicos, controle medicamentoso da insulina com 
drogas e gerenciamento do estresse18.

Como uma característica bastante presente na SOP, este 
estudo apontou que a maior parte das mulheres (55%) sofre 

de amenorreia, conforme corroborado previamente por 
outros autores19, os quais atribuem o distúrbio à hiperinsu-
linemia que estimula a secreção androgênica pelos ovários 
e adrenais e suprime a produção hepática da globulina 
transportadora dos hormônios sexuais, com aumento dos 
androgênios livres biologicamente ativos. O excesso local 
dos androgênios ovarianos causa a atresia prematura dos 
folículos ovarianos, formando pequenos cistos e anovulação 
crônica.O estado nutricional mostrou-se adequado no 
grupo, visto que 40% apresentaram eutrofia, segundo o 
IMC, 57,5% não demonstraram CC de risco para compli-
cações metabólicas, 82,5% não apresentaram riscos para 
DCV, segundo a RCQ e 50% foi classificada com adipo-
sidade normal, segundo o IAC. 

Entretanto, quando analisadas as médias de índices/
medidas do grupo, notou-se que o IMC médio sugeriu pré-
obesidade, a CC média correspondeu a risco elevado para 
complicações metabólicas e o IAC teve média condizente 
com sobrepeso. Isto sugere que, embora a maior parte das 
mulheres tenha estado dentro da normalidade quanto ao 
diagnóstico nutricional, aquelas que foram classificadas 
com parâmetros acima do adequado tiveram excessos tão 
significativos, que foram capazes de elevar acentuadamente 
as médias de cada índice. Portanto, intervenção nutricional 
sobre essa parcela do grupo mostra-se necessária.

Um estudo realizado no Maranhão evidenciou achados 
opostos, uma vez que a maioria das mulheres com SOP 
apresentou sobrepeso pelo IMC (60%), risco para compli-
cações metabólicas segundo a CC (54%) e risco para 
doenças cardiovasculares conforme a RCQ (51,4%)20. Em 
outro trabalho realizado em Minas Gerais, encontrou-se 
que 96,3% das mulheres apresentavam excesso de peso, 
90,7%, risco para complicações metabólicas e 74,1%, 
risco para DCV2. 

Sobre os índices antropométricos mais recentes, viu-se 
que não foram sugestivos de risco metabólico, uma vez 
que a maior parte das participantes esteve abaixo das 
médias do ABSI (52,5%) e do BRI (95%), além deste último 
ter sugerido uma forma corporal levemente arredondada. 
Também, percebeu-se correlação positiva estatisticamente 
significante de ABSI com RCQ e de BRI com IMC, CC, 
RCQ e IAC.

Sabe-se que ABSI e BRI ainda são índices antropo-
métricos pouco explorados pela literatura, mas alguns 
estudos já lançaram mão destes marcadores para explorar 
e classificar a composição corpórea e risco de mortalidade 
de populações. Em um estudo realizado na Polônia, que 
avaliou o ABSI versus IMC como parâmetros de avaliação 
antropométrica e de risco de saúde, em homens jovens 
sedentários, constatou-se que o ABSI se correlacionou 
melhor que o IMC com os níveis de triacilgliceróis 
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circulantes e também com a resistência insulínica, sendo 
assim, um melhor preditor que o IMC para indicar distúr-
bios metabólicos21.

Já em outro estudo, realizado em Nova York, que avaliou 
a concordância entre IMC e ABSI no diagnóstico antropomé-
trico de indivíduos saudáveis, constatou-se que o ABSI, por 
quantificar a forma corporal de uma forma que o IMC não 
avalia, isto é, com foco na adiposidade abdominal, serve 
como melhor parâmetro para predizer risco de comorbidades 
metabólicas e mortalidade22. Contudo, também foi sugerido 
que a combinação entre ABSI, IMC, CC e RCQ representa 
uma estratégia mais adequada na prática clínica para avaliar 
os pacientes do que estes índices/medidas isoladamente. 
Em outro estudo recente realizado na cidade de Tokyo, 
observou-se que o ABSI, por ser uma medida indireta de 
adiposidade abdominal, foi associado à rigidez arterial em 
pacientes com DM223. 

Pôde se constatar pelo presente estudo que o ABSI é um 
bom índice para mensurar a adiposidade abdominal, então 
infere-se que talvez por isto ele se correlacione positivamente 
com a RCQ e não com outros índices, como IMC e IAC, 
que mensuram adiposidade corporal total, sem distinção de 
localização ou forma.

Com relação ao BRI, um estudo desenvolvido nos Estados 
Unidos evidenciou que este índice prediz satisfatoriamente 
os percentuais de gordura corporal e tecido adiposo total9. 
Também, percebeu-se que BRI e IMC correlacionaram-se 
positivamente, mas que BRI é mais adequado que IMC, uma 
vez que é proporcional aos valores de gordura visceral e não 
somente avalia a relação peso/altura.

Um estudo realizado no Norte do Irã, que investigou 
a associação entre BRI, ABSI, CC, RCQ e o diagnóstico 
de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), 
concluiu que BRI e CC são mais fortemente correlacionados 
com o diagnóstico de DHGNA do que ABSI e RCQ, refor-
çando o potencial do BRI em prever o surgimento de doenças 
hepáticas, cardíacas, hiperuricemia e diabetes24.

Outro estudo realizado na Holanda investigou a sensibili-
dade de BRI e ABSI para identificar fatores de risco para DCV 
em indivíduos adultos25. Percebeu-se que o BRI é válido para 
predizer fatores de risco para DCV por meio do modelamento 
matemático do corpo, mas não superior a medidas como 
IMC e CC. Já o ABSI não foi eficiente em identificar fatores 
de risco para DCV.

A correlação positiva do BRI com uma variedade maior 
de índices/medidas tradicionais talvez se deva ao fato deste 
índice avaliar matematicamente a circularidade corporal 
total, utilizando-se de medidas que não priorizam a adipo-
sidade localizada.

Portanto, os achados na literatura têm mostrado que 
estes índices mais atuais parecem predizer adequadamente 

desordens metabólicas e devem ser valorizados em uma 
avaliação seriada, que possibilite comparações dessas 
medidas ao longo do tempo.

Um estudo realizado na China, que teve como objetivo 
avaliar a capacidade do ABSI e do BRI em identificar indiví-
duos em risco para DM2, apontou que nem ABSI nem BRI 
foram melhores que os índices/medidas tradicionais (IMC, 
CC, RCQ)26. O ABSI se mostrou mais fraco preditor que o 
BRI, enquanto medida alternativa para avaliar o risco ou 
presença de DM2, sugerindo que, apesar de tantos estudos 
favoráveis, sejam desenvolvidas novas pesquisas para avaliar 
as vantagens e desvantagens destes índices antropométricos 
mais recentemente propostos.

Por fim, visando estimular que mais estudos sejam reali-
zados com portadoras de SOP, com o intuito de contribuir 
com a melhoria do estado nutricional e reduzir suas comor-
bidades, explicita-se aqui o pequeno número amostral 
como limitação deste estudo e que precisa ser considerada 
em estudos posteriores, bem como sugere-se que mais 
pesquisas sejam realizadas, agora avaliando o consumo 
alimentar dessas mulheres, identificando quais compo-
nentes dele podem ser contribuintes para a resistência à 
insulina e intervindo naquelas diagnosticadas com estado 
nutricional inadequado e consumo alimentar favorecedor 
da resistência à insulina. 

O estudo apresentou algumas limitações, como o 
pequeno tamanho amostral, o que se deveu à recusa em 
participar por parte da população elegível. Entretanto, este 
aspecto não impossibilitou o achado de resultados estatisti-
camente significantes. Ainda, não foi realizada a avaliação 
da gordura corporal a partir de métodos reconhecidamente 
precisos, como a bioimpedância, contudo, lançou-se mão 
do ABSI e BRI, índices antropométricos mais atuais, cujas 
estimativas têm mostrado forte associação com risco de 
doenças crônicas.

CONCLUSÃO

As participantes portadoras de SOP apresentaram predo-
mínio de algum grau de excesso de peso em relação ao 
IMC e ausência de risco para DCV quanto à CC e à RCQ. 
Pelo IAC, metade das participantes foi diagnosticada com 
excesso de adiposidade corporal. Constatou-se, ainda, que 
as participantes nos maiores tercis de ABSI apresentaram 
também maiores valores de RCQ, o mesmo comportamento 
diretamente proporcional, sendo observado para o BRI em 
relação a todos os índices/medidas tradicionais.

A combinação dos índices/medidas antropométricas 
tradicionais com os mais recentemente propostos parece 
possibilitar uma melhor e mais completa compreensão 
acerca do estado nutricional, em especial se realizadas de 
forma seriada.
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Indicadores de qualidade da terapia 
nutricional enteral são ferramentas úteis para 
o monitoramento em pacientes com câncer 
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RESUMO
Introdução: A terapia nutricional enteral (TNE), em pacientes em cuidados paliativos exclusivos, 
deve estar direcionada a uma melhor qualidade de vida, sendo importante sua monitorização para 
que o paciente tenha acesso ao melhor que a terapia possa lhe oferecer. O objetivo deste estudo 
foi aplicar os indicadores de qualidade da TNE em pacientes com câncer avançado em cuidados 
paliativos. Método: Estudo descritivo, observacional, de abordagem quantitativa. Foram aplicados 
sete indicadores de qualidade da TNE propostos pelo International Life Sciences Institute do Brasil 
e quantificados os motivos da suspensão ou interrupção da dieta enteral durante a internação. 
Resultados: Participaram 51 pacientes, internados no período de maio a novembro de 2019. 
As frequências de saída inadvertida de sonda de nutrição enteral (0,02%), dias de administração 
adequada do volume prescrito versus volume infundido (92,6%) e diarreia (2%) estiveram dentro 
da meta estabelecida. A administração de proteína (25,5%) e energia (57,4%), a frequência dos 
episódios de distensão abdominal (33,3%) e constipação intestinal (86,3%) estiveram inadequados. 
A dieta foi interrompida ou suspensa principalmente devido à ocorrência de vômitos, cuidados ao 
fim de vida ou obstrução de sonda. Conclusão: O uso dos indicadores de qualidade da terapia 
nutricional se mostrou viável nesse grupo de pacientes. Algumas inadequações encontradas nesta 
população podem estar associadas à mudança de objetivo da terapia nutricional nos pacientes 
com menor expectativa de vida. Adaptações baseadas no prognóstico podem ser necessárias, 
além da aplicação de novos indicadores, ou adequações das metas propostas. 

ABSTRACT
Introduction: Enteral nutritional therapy (ENT) in patients with advanced cancer in palliative 
care should be directed towards a better quality of life, being important its monitoring so that the 
patient has access to the best that the therapy can offer. The objective of this study was to apply 
the quality indicators of ENT in patients with advanced cancer in palliative care. Methods: Descrip-
tive, observational study with a quantitative approach. Seven ENT quality indicators proposed by 
the International Life Sciences Institute in Brazil were applied and the reasons for the suspension 
or interruption of the enteral diet during hospitalization were quantified. Results: 51 patients 
admitted from May to November 2019 participated in the study. The frequencies of inadvertent exit 
of enteral nutrition tube (0.02%), the days of adequate administration of the prescribed volume 
versus infused volume (92.6%) and diarrhea (2%) are within the goal used. The administration of 
protein (25.5%) and energy (57.4%), the frequency of episodes of abdominal distension (33.3%) 
and constipation (86.3%) were inadequate. The diet was interrupted or suspended mainly due to 
the occurrence of vomiting, end-of-life care or tube obstruction. Conclusion: The use of quality 
indicators of nutritional therapy proved to be viable in this group of patients. Some inadequacies 
found in this population may be associated with the change in the objective of nutritional therapy 
in patients with shorter life expectancy. Adaptations based on the prognosis may be necessary, in 
addition to the application of new indicators, or adjustments to the proposed goals.
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INTRODUÇÃO

A força tarefa do International Life Sciences Institute do 
Brasil (ILSI-Brasil) publicou recentemente 32 indicadores de 
qualidade em terapia nutricional propostas por especialistas 
em Nutrição Clínica. Esses indicadores são instrumentos 
utilizados para acompanhar e medir resultados, com o 
objetivo de melhorar condutas e a assistência ao paciente 
em muitos centros de saúde, proporcionando uma nutrição 
adequada e evitando complicações1. Entretanto, poucos 
estudos publicaram o emprego destes na supervisão e 
monitoramento da terapia nutricional enteral (TNE) no 
câncer2,3. Além disso, não foram encontrados estudos sobre 
o seu uso em paciente com câncer avançado em cuidados 
paliativos exclusivos.

Os cuidados paliativos representam uma ciência recente 
no Brasil, definida pela Organização Mundial de Saúde 
como “uma abordagem que melhora a qualidade de vida 
de pacientes (adultos e crianças) e famílias que enfrentam 
problemas associados a doenças que ameaçam a vida. 
Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, 
avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas 
físicos, psicossociais ou espirituais”4.

Apesar dos avanços tecnológicos relacionados ao 
diagnóstico e tratamento do câncer, a doença pode se 
tornar refratária à terapia antineoplásica. Em países 
menos desenvolvidos, uma alta parcela dos pacientes 
já é diagnosticada em estágio avançado da doença, 
quando os tratamentos curativos já não apresentam 
efetividade5. Dessa forma, em pacientes com câncer 
em cuidados paliativos exclusivos, devido à doença 
avançada, são comuns intercorrências como náuseas, 
vômitos, xerostomia, disfagia, odinofagia e inapetência, 
fatores que, muitas vezes, impossibilitam a alimen-
tação oral adequada. Associado a isso, o metabolismo 
anormal ocasionado pelo câncer favorece um balanço 
energético e proteico negativo, contribuindo para 
uma depleção do estado nutricional, levando a um 
comprometimento funcional progressivo e pior quali-
dade de vida6,7. Todavia, a indicação e manutenção da 
nutrição enteral via sondas ou ostomias em pacientes 
em cuidados paliativos exclusivos é controversa e o seu 
papel no controle e alívio dos sintomas não são bem 
descritos8,9.

Desse modo, o monitoramento da qualidade de terapias 
nutricionais nesse grupo de indivíduos é essencial para que 
o paciente tenha acesso ao melhor que a terapia possa 
lhe oferecer, minimizando riscos e otimizando os recursos 
humanos e materiais empregados nessa terapêutica10. O 
objetivo do estudo foi aplicar os indicadores de qualidade 
da TNE em pacientes com câncer em cuidados paliativos 
exclusivos. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, de abor-
dagem quantitativa. Elegeu-se como campo de aplicação da 
pesquisa o Hospital do Câncer IV, unidade de cuidados palia-
tivos do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva, localizada na cidade do Rio de Janeiro - Brasil.

Os pacientes foram acompanhados durante a internação 
hospitalar, sendo incluídos aqueles com idade maior ou 
igual a 18 anos, de ambos os sexos, internados no período 
de maio a novembro de 2019, com cateter nasoentérico, 
nasogástrico, gastrostomia ou jejunostomia para infusão 
de dieta enteral, diagnosticados com câncer em estágio 
avançado independentemente da localização, capazes de 
responder adequadamente as informações necessárias ou 
que estavam com acompanhante capaz de fornecê-las. 
Foram excluídos pacientes com Karnofsky Performance Status 
(KPS)11 inferior a 30% no momento da avaliação inicial e que 
estavam recebendo alimentação via oral associada, para 
complementação do aporte energético.

Foram selecionados sete indicadores de qualidade da 
TNE, propostos pela ILSI-Brasil, escolhidos considerando sua 
aplicabilidade de acordo com características da unidade de 
atendimento. Os indicadores aplicados e as suas respectivas 
fórmulas são apresentados no Quadro 1. 

Para os cálculos de adequação da administração calórica 
e proteica às necessidades nutricionais dos pacientes foram 
consideradas as recomendações da European Society of 
Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) para pacientes com 
câncer, que estabelece 25 a 30 kcal/kg de peso e 1,0 a 1,5 
g de proteína/kg de peso12. Além disso, foram quantificados 
os motivos da suspensão ou interrupção da dieta enteral 
durante a internação.

Todos os dados foram coletados em prontuários eletrônicos 
e em fichas de acompanhamento nutricional do serviço de 
nutrição da unidade. Os pacientes foram acompanhados desde 
a internação hospitalar ou início da TNE até a alta ou óbito.

Análise Estatística
Os dados foram analisados pelo programa IBM SPSS 

Statistics versão 20. A análise descritiva foi apresentada em 
percentuais, para as variáveis categóricas, e em média e 
desvio padrão, para as variáveis contínuas. Os indicadores 
de qualidade foram descritos em percentuais.

Aspectos Éticos
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Instituto Nacional de Câncer (CEP/INCA), sob nº CAAE 
10586019.0.0000.5274.

Todos os indivíduos envolvidos nesta pesquisa assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
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Tabela 1 – Características dos pacientes em terapia nutricional enteral.

Variáveis n (%)

Localização do tumor primário

   Cabeça e pescoço 36 (70,6)

   Trato gastrointestinal 9 (17,7)

   Mama 2 (3,9)

   Pulmão 2 (3,9)

   Outros 2 (3,9)

KPS inicial

   30 a 40% 33 (64,7)

   ≥50% 18 (35,3)

Indicação da TNE

   Disfagia total 33 (64,7)

   Disfagia parcial 10 (19,6)

   Obstrução do TGI alto 5 (9,8)

   Outros 3 (5,9)

Via de administração

   Cateter nasoentérico 28 (54,9)

   Gastrostomia 22 (43,1)

   Jejunostomia 1 (2,0)

KPS: Karnofsky Performance Status; TNE: Terapia Nutricional Enteral.

Quadro 1 – Indicadores utilizados para avaliar a qualidade da terapia nutricional.

Indicadores Fórmula Meta

Frequência de saída inadvertida de sonda de nu-
trição enteral

Nº de saída inadvertida da sonda enteral x 100/ Nº total de pacientes 
em TNE x Nº de dias com sonda enteral

< 10%

Frequência de dias de administração adequada do 
volume prescrito versus volume infundido*

Nº de dias com volume adequado de TNE (≥80%) x 100/ 
Nº total de dias em TNE

≥ 80%

Frequência de dias de administração inadequada 
de proteína*

N° de pacientes com aporte proteico inadequado x100/ N° total de 
paciente em TNE

≤ 10%

Frequência de dias de administração inadequada 
de energia

N° de dias com aporte calórico menor que 25% de 25 kcal/kg ou 
maior que 25% de 30 kcal/kg x 100/ Nº de dias em TNE

< 20%

Frequência de diarreia N° de pacientes em TNE que apresentam diarreia (três ou mais 
evacuações líquidas por dia) x 100/ N° total de pacientes em TNE

≤ 10%

Frequência de episódios de distensão abdominal N° de pacientes em TNE que apresentam distensão abdominal x 100/ 
N° total de pacientes em TNE

< 15%

Frequência de episódios de constipação intestinal N° de pacientes em TNE que apresentam obstipação (menos 3 eva-
cuações por semana) x 100/ N° total de pacientes em TNE

< 20%

Fonte: International Life Sciences Institute-Brasil14. TNE: Terapia Nutricional Enteral. *Fórmula adaptada

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 51 pacientes, com idade 
média de 60,8 ± 12,3 anos, sendo 66,7% do sexo mascu-
lino e 33,3% do sexo feminino. A média de volume de dieta 
infundido no período estudado foi de 795 ± 303 ml/dia, o 
tempo total em TNE foi de 488 dias, com média de 9,6 ± 
7,7 dias. Demais características estão presentes na Tabela 1. 
O câncer de cabeça e pescoço foi o mais prevalente (70,6%). 
O KPS inicial de 30 a 40 foi o mais comum no início da 
TNE (64,7%), a disfagia total foi a indicação da TNE mais 
observada na amostra (64,7%) e o cateter nasoentérico foi 
a via de administração mais utilizada (54,9%). 

A Tabela 2 apresenta os indicadores de qualidade utili-
zados, os resultados baseados nas fórmulas descritas e suas 
respectivas metas. Observa-se que as frequências de saída 
inadvertida de sonda de nutrição enteral, dias de adminis-
tração adequada do volume prescrito versus volume infun-
dido e diarreia estiveram dentro da meta estabelecida. Houve 
inadequação na administração de proteína e energia, assim 
como nas frequências dos episódios de distensão abdominal 
e constipação intestinal.

Durante a internação, ocorreram 71 episódios de inter-
rupção ou suspensão da dieta enteral, e os motivos desses 
episódios são apresentados na Figura 1. A ocorrência de 
vômitos e os cuidados ao fim de vida (risco de óbito iminente) 
foram os mais comuns, 15,5% e 14,1%, respectivamente, 
seguidos de obstrução de sonda (12,7%), sangramento volu-
moso (8,5%), jejum para exames ou outros procedimentos 
(8,4%), plenitude (7%) e náuseas (7%).
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DISCUSSÃO

No presente estudo, foi observado que a maioria dos 
pacientes possuia câncer de cabeça e pescoço. Este, devido 
sua localização anatômica, pode comprometer significa-
tivamente a ingestão de alimentos, como consequência 
do comprometimento dos mecanismos de deglutição 
pelo próprio tumor, ou por complicações após cirurgia, 
radioterapia ou quimioterapia13. Por isso, a utilização de 
uma via alimentar acessória torna-se necessária, o que se 
justifica pela alta taxa de indicação de TNE por disfagia 
total nesse estudo.

Figura 1 - Fatores determinantes para a interrupção ou suspensão da dieta enteral. 1: Vômitos; 2: Cuidados ao fim de vida; 3: Obstrução de sonda; 4: Sangra-
mento volumoso; 5: Jejum para exames ou outros procedimentos; 6: Plenitude gástrica; 7: Náuseas; 8: Distensão abdominal; 9: Óbito; 10: Recusa do paciente; 
11: Broncoaspiração; 12: Saída inadvertida de sonda; 13: Extravasamento de dieta; 14: Outros.

Tabela 2 – Frequências dos indicadores de qualidade da terapia nutricional 
enteral em pacientes oncológicos em cuidados paliativos exclusivos e suas 
respectivas metas.

Indicadores Resultado Meta

Frequência de saída inadvertida de 
sonda de nutrição enteral

0,02% < 10%

Frequência de dias de administração 
adequada do volume prescrito versus 
volume infundido

92,6% ≥ 80%

Frequência de dias de administração 
inadequada de proteína

25,5% ≤ 10%

Frequência de dias de administração 
inadequada de energia

57,4% < 20%

Frequência de diarreia 2,0% ≤ 10%

Frequência de episódios de distensão 
abdominal

33,3% < 15%

Frequência de episódios de 
 constipação intestinal

86,3% < 20%

Em relação aos indicadores, o relacionado à complicação 
mecânica da sonda de nutrição enteral, a frequência de 
saída inadvertida de sonda, esteve adequado no presente 
estudo (0,02%). Um outro estudo que incluiu pacientes com 
doenças do trato gastrointestinal e cardiovasculares também 
encontrou adequação nesse indicador, com 1,2% de frequ-
ência14. Já em um hospital universitário com 120 pacientes, 
em clínica médica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que 
incluiu pacientes com doenças pulmonares, sepse e acidente 
vascular cerebral, foi encontrada inadequação da saída 
inadvertida de sonda (31%)15. A avaliação desse indicador 
é importante para um melhor controle de complicações da 
sondagem, desperdício de dietas enterais e oferta nutricional 
diminuída nos pacientes1.

A frequência de dias de administração adequada do 
volume prescrito versus volume infundido também esteve 
dentro da meta estabelecida no presente estudo, ou seja, 
o desperdício de dietas foi mínimo, e os pacientes em geral 
receberam mais que 80% do volume prescrito. Já um estudo 
com pacientes em cuidados intensivos obteve 77,7% de 
volume infundido em relação ao prescrito, abaixo da meta 
estabelecida, neste caso, a administração inadequada 
teve correlação com o uso de drogas vasoativas e jejum 
maior que 24 horas16. Outro estudo também encontrou 
inadequação do volume infundido em 144 pacientes com 
diversos tipos de doenças, com exclusão dos cuidados 
paliativos, que estavam internados em enfermarias clínicas. 
Mesmo considerando como adequada a administração 
de 70% da dieta, o valor encontrado foi de 65,3%. Os 
autores justificam esse resultado com a ocorrência dos 
jejuns prolongados pré e pós-operatórios e realização de 
exames14. Esses procedimentos são menos comuns nos 
cuidados paliativos exclusivos. 
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Os indicadores relacionados ao controle clínico avaliados 
foram: frequência de diarreia, constipação e distensão 
abdominal. A frequência de diarreia ficou dentro da meta 
proposta na literatura, apenas 2% dos pacientes apresen-
taram, enquanto a frequência de constipação intestinal e 
distensão abdominal foram inadequados, 86,3% e 33,3%, 
respectivamente. Da mesma forma, Lee et al.3 encontraram 
adequação da frequência de diarreia (8,1%) e inadequação 
da frequência de constipação (28,6%) em estudo com 
pacientes com câncer em tratamentos antineoplásicos. Outro 
estudo com pacientes oncológicos também encontrou um 
percentual acima do preconizado de constipação intestinal 
(29%) e distensão abdominal (22,6%)17.

A constipação é um distúrbio muito comum em pacientes 
com câncer com doença avançada, devido a fatores como: 
medicamentos analgésicos, principalmente opioides; restrição 
ao leito; compressão do tumor sobre o intestino; danos neuro-
lógicos, que alteram a motilidade intestinal e falta de privaci-
dade, podendo causar aumento abdominal, dor, náuseas e 
vômitos. O tratamento tanto dietético quanto farmacológico 
da constipação é fundamental, para assegurar a qualidade de 
vida do paciente e o controle satisfatório da dor9,18.

A administração inadequada de energia (57,4%) e 
proteína (25,5%) também foi acima da meta estabelecida. 
Resultado semelhante foi encontrado em um estudo com 
pacientes em UTI, com inadequação calórica de 56,67% e 
proteica de 66,67%19 e no estudo de Alves et al.20, onde a 
inadequação calórico-proteica foi de 55,03%, em pacientes 
internados em enfermaria clínica médica.

É importante reconhecer que os objetivos da terapia nutri-
cional em cuidados paliativos mudam conforme a doença 
avança, devendo sempre ser baseado no prognóstico do 
paciente21. Segundo a ESPEN12, se a sobrevida esperada for 
de vários meses ou anos, a terapia nutricional deve ser admi-
nistrada com o objetivo de garantir uma ingestão adequada 
de energia e proteína, manter um status de desempenho 
adequado e qualidade de vida. No entanto, em pacientes 
com menor sobrevida, a terapia nutricional pode ser usada 
com o objetivo de fornecer benefício principalmente sinto-
mático, baseado no conforto, e não mais na adequação 
nutricional.

A perda acelerada de tecido muscular e adiposo que 
ocorre em pacientes com câncer avançado impacta na 
capacidade funcional, autonomia do paciente e qualidade 
de vida. Por isso, a identificação precoce dos pacientes que 
podem se beneficiar da terapia nutricional é necessária, com 
o objetivo de retardar ou evitar a desnutrição e caquexia 
nesses pacientes22.

Quanto aos fatores determinantes para a interrupção ou 
suspensão da dieta enteral durante a internação, os episó-
dios de vômitos foram os mais observados, seguidos pelos 

cuidados ao fim de vida, obstrução de sonda, sangramento 
volumoso, jejum para exames ou outros procedimentos, 
plenitude gástrica e náuseas. Alves et al.17 também identifi-
caram intercorrências semelhantes em pacientes com câncer, 
como realização de exames e ocorrência de vômitos. Souza et 
al.23, em um hospital oncológico, também encontraram entre 
as principais intercorrências obstrução de sonda e náuseas. 
Apesar do indicador de administração versus infusão da 
dieta ter tido um resultado adequado, o controle dos eventos 
preveníveis que levam à interrupção da dieta enteral deve ser 
realizado, a fim de minimizar divergências na administração 
da dieta enteral e possibilitar aporte nutricional adequado 
ao paciente.

Dentre as limitações do estudo pode-se destacar o 
número reduzido de participantes, um curto período de 
avaliação, heterogeneidade da amostra, e coleta de dados 
secundários. Entretanto, o presente estudo foi o primeiro a 
aplicar os indicadores de qualidade em cuidados paliativos 
exclusivos, podendo apresentar o cenário da assistência 
nutricional nesses pacientes e a identificação de aspectos a 
serem remodelados. 

CONCLUSÃO

O uso dos indicadores de qualidade da terapia nutricional 
se mostrou viável para pacientes com câncer avançado em 
cuidados paliativos. O monitoramento dos resultados é 
essencial para identificação de possibilidades de melhorar 
a qualidade da terapia, visando à manutenção do estado 
nutricional e à capacidade de desempenho de funções desses 
pacientes, logo, repercutindo diretamente em sua qualidade 
de vida. 

Algumas inadequações encontradas nesta população 
podem estar associadas à mudança de objetivo da terapia 
nutricional nos pacientes com menor expectativa de vida. 
Adaptações baseadas no prognóstico podem ser essenciais, 
além da aplicação de novos indicadores e adequações das 
metas propostas. Diante dos múltiplos fatores que podem 
influenciar nos objetivos da terapia nutricional nesses 
pacientes e a escassez de pesquisas na área, faz-se necessário 
o desenvolvimento de mais estudos. 
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RESUMO
Introdução: Os pacientes portadores de doença renal crônica (DRC) submetidos a hemodiálise 
(HD), normalmente, apresentam baixo peso associado ao déficit de massa muscular e baixo 
desempenho físico, sendo frequente o diagnóstico de sarcopenia. Dentre os principais fatores 
que levam a tal desfecho, destaca-se o hipercatabolismo da doença e a síndrome urêmica. A 
presença de sarcopenia está associada com as elevadas taxas de mortalidade. O presente estudo 
tem por objetivo avaliar a prevalência de sarcopenia e fatores associados em pacientes com DRC 
em hemodiálise em um ambulatório na cidade de Caxias do Sul/RS. Método: Foram coletados 
dados antropométricos, como peso e estatura, idade para posterior cálculo e classificação do 
índice de massa corporal (IMC), circunferência da panturrilha (CP), força de preensão manual e 
teste de caminhada para diagnóstico da sarcopenia. A sarcopenia foi definida conforme critério 
pré-estabelecido pela European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). 
Considerou-se um nível de significância de 5% (p≤ 0,05) para identificar associação entre as 
variáveis e o desfecho. Resultados: Dos 95 pacientes avaliados, 21% (n=20) apresentavam 
sarcopenia e 36,8% (n= 35) dos sujeitos estavam em situação de risco para o desenvolvimento 
da mesma. Referente à caracterização da amostra, 61,1% (n=20) dos pacientes eram do sexo 
masculino, 53,7% (n=51) tinham <60 anos. A média de idade encontrada foi de 55,4 ± 15,1 
anos. A média do IMC foi 25,9 ± 5,1 kg/m², sendo que 45,3% (n=43) apresentavam excesso de 
peso, 34,7% (n=3) tinham CP indicando depleção muscular. Conclusão: As condições de provável 
sarcopenia e sarcopenia estiveram presentes na maioria dos pacientes estudados, especialmente 
nos doentes mais velhos e com baixo peso. 

ABSTRACT
Introduction: The patients with chronic kidney disease (CKD) undergoing hemodialysis in most of 
the cases present low weight associated with muscle mass deficit and low physical performance, 
also had been diagnosed with sarcopenia. Within the main factors that lead to such outcome, we 
highlight the hypercatabolism of the disease and the uremic syndrome. The presence of sarcopenia 
can lead to associated with high mortality rates. The present study aims to evaluate the sarcopenia 
prevalence and relate factors of hemodialysis on former of clinic patients at Caxias do Sul/RS city. 
Methods: Anthropometric data collected, such as weight height and age for subsequent calcula-
tion and classification of body mass index (BMI), calf circumference (CC), handgrip strength and 
walking test for sarcopenia diagnosis. Sarcopenia is defined according to criteria pre-established 
by the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). Results: 95 patients 
evaluated, 21% (n = 20) had sarcopenia, and 36.8% (n = 35) of the subjects were at risk for its 
development. Regarding the sample characterization, 61.1% (n = 20) were male, 53.7% (n = 51) 
were <60 years old. The average age found was 55.4 ± 15.1 years. The mean BMI was 25.9 ± 
5.1 kg/m², and 45.3% (n = 43) were overweight, 34.7% (n = 3) showed CC indicating muscle 
depletion. Conclusion: The conditions of probable sarcopenia and sarcopenia were present in 
most patients studied, especially in older and underweight patients. 
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INTRODUÇÃO

Uma das grandes preocupações para a saúde pública 
mundial é o aumento da prevalência de pessoas portadoras 
de doença renal crônica (DRC)1. Conforme o censo da 
Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), aproximadamente 
133 mil pacientes encontravam-se em tratamento dialítico no 
Brasil, em 2018, número que vem aumentando desde 2009, 
sendo neste período aproximadamente 77 mil pacientes2. Os 
pacientes submetidos ao tratamento de hemodiálise (HD) 
estão sujeitos a complicações agudas e/ou crônicas3. 

Sendo a DRC uma doença associada com a ocorrência 
de depleção calórico-proteica, principalmente devido à baixa 
ingesta alimentar e perda de sangue e nutrientes através 
da HD, o estado nutricional de pacientes submetidos a HD 
comumente é comprometido4. Além disso, os pacientes 
podem sofrer com os efeitos da uremia, que se caracteriza 
pelo excesso de ureia e outros restos metabólicos no sangue, 
provocando sintomas como náuseas, vômitos e inape-
tência5. Estudos indicam que a prevalência de desnutrição 
de pacientes em HD gira em torno de 40%, situação cujos 
desfechos costumam ser desfavoráveis devido ao aumento 
do risco de morbimortalidade6.  

A perda de massa magra associada à perda de funcio-
nalidade vem sendo estudada em pacientes portadores 
de DRC, condição denominada sarcopenia, comum no 
processo de envelhecimento. Pacientes portadores de DRC 
são propensos ao desenvolvimento de sarcopenia devido à 
redução de atividade física, anorexia, acidose metabólica, 
perda de nutrientes pela hemodiálise, acúmulo de toxinas 
urêmicas, deficiência de vitamina D e utilização de múltiplos 
fármacos, como hipoglicemiantes orais e anti-hipertensivos7,8. 
A presença de sarcopenia em doentes renais crônicos está 
potencialmente associada a desfechos desfavoráveis, visto 
que o aumento da prevalência dessa síndrome está relacio-
nado com a piora de função renal e aumento do risco de 
mortalidade. A prevalência média estimada de sarcopenia 
em pacientes hemodialíticos, segundo estudos recentes, 
varia entre 13% e 33%. As disfunções metabólicas, carências 
nutricionais e o aumento do desgaste de massa magra, bem 
como a dificuldade de regeneração da mesma, justificam a 
sarcopenia em HD7,8. 

Baseado neste contexto, este trabalho tem por objetivo 
avaliar a prevalência de sarcopenia e fatores associados 
em pacientes em hemodiálise de um ambulatório de Caxias 
do Sul/RS.  

MÉTODO

População e Desenho do Estudo 
Trata-se de um estudo observacional com delineamento 

transversal, realizado no ambulatório de nefrologia de um 

hospital do município de Caxias do Sul/RS. Os dados foram 
coletados entre fevereiro e março de 2019. A amostra foi 
obtida por conveniência. Foram incluídos pacientes com 
idade ≥19 anos, de ambos os sexos, com DRC em trata-
mento de hemodiálise, aptos para realizarem avaliação 
antropométrica (peso, estatura e circunferência da pantur-
rilha), bem como os testes para o diagnóstico da sarcopenia 
(velocidade de marcha e força de preensão palmar). Foram 
excluídos pacientes com membros amputados, com dificul-
dade para locomoção, cadeirantes e acamados. Os dados 
demográficos, como sexo, idade e tempo de diálise, foram 
obtidos dos prontuários dos pacientes. 

Aferições Antropométricas 
A aferição do peso foi realizada pós diálise, com balança 

digital para posterior cálculo do IMC (peso/estatura2), com 
classificação de acordo com a OMS9, para adultos, e Lips-
chitz10, para idosos.

Para avaliação de reserva de massa muscular, a circun-
ferência da panturrilha (CP) foi aferida com fita métrica não 
elástica, mensurada no perímetro de maior circunferência da 
panturrilha, ao final da sessão de HD. O ponto de corte para 
homens é ≤ 34,0 cm e para mulheres ≤ 33,0 cm, como 
indicativos de baixa reserva muscular11.

Aferição da Força de Preensão Manual 
Para avaliar a força de preensão manual (FPM), foi 

utilizado o dinamômetro manual da marca SAEHAN®, 
com os pacientes confortavelmente sentados, com o ombro 
levemente aduzido, cotovelo, quadril e joelho fletido a 
90º e antebraço em posição neutra.  A posição do punho 
pode variar de 0 a 30º de extensão12. Os testes foram 
realizados no braço sem a fístula, e a força foi aplicada 
durante 5 segundos por cada tentativa, foram realizadas 
3 repetições, entre cada repetição houve um intervalo de 
30 segundos. A FPM fora realizada durante a hora inicial 
da sessão de diálise. Foi considerada para o estudo a 
maior medida. Os dados coletados foram registrados 
como quilograma força (kg), e classificados conforme 
o Consenso Europeu de Sarcopenia de 2018, European 
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 
no qual, para mulheres o ponto de corte é <16 kg e para 
homens <27 kg, indicando baixa força muscular. Acima 
desses valores a classificação de força muscular é consi-
derada preservada13.

Teste de Desempenho Físico 
O teste de desempenho físico consistiu em caminhada 

por 4 metros, cronometrada, e após calculada a velocidade 
através da fórmula distância dividida pelo tempo (m/s). O 
ponto de corte considerado foi de ≤ 0,8 m/s, sendo que 
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Tabela 1 – Descrição das variáveis demográficas, tempo de hemodiálise, 
perfil nutricional e capacidade funcional em indivíduos com doença renal 
crônica em hemodiálise, em um hospital de Caxias do Sul/RS. 2019 (n=95).

Variáveis de exposição n (%)

Idade, em anos (x=55,4; DP±15,1)
   <60 51 (53,7)
   60 a 69 28 (29,4)
   70 a 79 11 (11,6)
   ≥80 5 (5,3)
Sexo
   Feminino 37 (38,9)
   Masculino 58 (61,1)
Tempo de hemodiálise, em anos
   <1 17 (17,9)
   1 a 5 42 (44,2)
   >5 36 (37,9)
IMC (x=25,9 kg/m²; dp=5,1 kg/m²)
   Baixo peso 13 (13,7)
   Eutrofia 39 (41,0)
   Excesso de peso 43 (45,3)
CP (x=35,1 cm; DP=4,0 cm)
   Adequado 62 (65,3)
   Depleção muscular 33 (34,7)
Força de Preensão Manual
   Adequada força muscular 45 (47,4)
   Fraqueza muscular 50 (52,6)
Teste de Marcha (x=0,7 m/s; DP=0,2 m/s)
   Adequado desempenho físico 49 (51,6)
   Baixo desempenho físico 46 (48,4)

RS = Rio Grande do Sul; x = média; DP = Desvio padrão; kg = Quilograma; IMC = Índice de 
massa corporal; CP = Circunferência da Panturrilha; kg/m² = Quilograma por metro quadrado; 
cm = Centímetro; m/s = Metros por segundo.

resultados iguais ou abaixo indicam baixo desempenho 
físico8,14. O teste foi realizado após a sessão de HD. 

Critérios para Diagnóstico de Sarcopenia 
Foram classificados indivíduos com provável sarcopenia, 

aqueles que apresentaram apenas baixa FPM pela dinamo-
metria. Foram classificados com sarcopenia, os pacientes 
que apresentaram redução da FPM, associada com redução 
da reserva muscular pela CP. Já o diagnóstico de sarcopenia 
grave deu-se aos indivíduos que apresentaram redução da 
FPM, associada com redução da massa muscular e redução 
do desempenho físico8.

Análise Estatística 
Para análise estatística utilizou-se teste de Qui-Quadrado 

para associação de variáveis categóricas, gerando preva-
lências para o desfecho e p-valor. O teste foi realizado no 
programa SPSS Stastistic Data 23.0. A distribuição amostral 
normal foi verificada com a aplicação do teste de Shapiro-
Wilk, sendo as variáveis de distribuição categóricas e não 
paramétricas. Considerou-se um nível de significância de 
5% (p≤ 0,05) para identificar associação entre as variáveis 
e o desfecho. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 
Hospital Nossa Senhora de Pompéia, parecer nº 2.612.951, 
e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FSG Centro Universi-
tário, parecer nº 2.533.095. Os dados foram coletados após 
assinatura do Termo de Esclarecimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS

O ambulatório atendia 115 pacientes no total, destes, 12 
negaram-se a participar, 4 possuíam membros amputados 
e 4 eram cadeirantes. Foram avaliados 95 pacientes, destes 
21% (n=20) apresentaram algum grau de sarcopenia, 36,8% 
(n= 35), provável sarcopenia, 8,4% (n=8), sarcopenia e 
12,6% (n=12), sarcopenia grave. A Tabela 1 refere-se à 
caracterização da amostra, 61,1% (n=58) do sexo mascu-
lino, 53,7% (n=51) com idade <60 anos, sendo a média 
de idade de 55,4 ± 15,1 anos. O tempo de diálise mais 
prevalente foi de 1 a 5 anos, representando 44,2% (n=42). 
A média do IMC foi 25,9 ± 5,1 kg/m², sendo 45,3% (n=43) 
com excesso de peso e 34,7% (n=33) apresentaram CP 
indicando depleção muscular. 

A FPM indicou que 52,6% (n=50) dos indivíduos 
avaliados apresentavam fraqueza muscular, enquanto, sob 
o ponto de vista da performance muscular, 48,4% (n= 46) 
apresentavam baixo desempenho físico. 

A Tabela 2 refere-se à descrição das variáveis de expo-
sição em relação à sarcopenia. Observou-se associação 
significativa entre idade e sarcopenia (p≤0,0001), onde 60% 

(n=3) e 40% (n=2) daqueles com idade ≥80 anos apre-
sentavam sarcopenia e sarcopenia grave, respectivamente, 
e ainda, 60,8% (n=31) com idade <60 anos não tinham 
sarcopenia. Entre os pacientes com baixo peso segundo 
o IMC, 38,5% (n=5) eram sarcopênicos graves e 30,8% 
(n=4) eram sarcopênicos. 46,5% (n=20) dos indivíduos 
com excesso de peso também foram diagnosticados com 
provável sarcopenia (p≤0,0001). Em relação à CP, 36,4% 
(n=12) dos entrevistados com depleção de massa muscular 
apresentaram sarcopenia grave, já 51,6% (n= 32) dos que 
tinham a CP adequada demonstraram ausência de sarco-
penia (p<0,0001). 

Ainda na Tabela 2, dentre os indivíduos com fraqueza 
muscular de acordo com a FPM, 24% (n=12) apresentaram 
sarcopenia grave. Já, 88,9% (n=40) daqueles com força 
adequada não portavam sarcopenia. Segundo o teste de 
velocidade de marcha, 26,1% (n= 12) dos que apresentaram 
baixo desempenho possuíam sarcopenia grave, e daqueles 
em que obtiveram desempenho adequado, 16,6% (n= 8) 
eram sarcopênicos (p<0,0001).
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DISCUSSÃO

No presente estudo, o resultado mais significativo foi 
encontrado por meio da correlação entre IMC e presença 
de sarcopenia, ou seja, entre os indivíduos com baixo 
peso, a maioria foi significativamente correlacionada com 
a presença de sarcopenia. Embora muito utilizado, o IMC 
não é um instrumento preciso para obtenção de diagnós-
tico nutricional antropométrico, porém sabe-se que valores 
reduzidos de IMC estão relacionados com elevado risco 
de mortalidade15. A recomendação de IMC da OMS para 
indivíduos com idade <60 anos é a variação entre 18,5 
e 24,9 kg/m², mas, o guia Europeu de nutrição para DRC 
recomenda IMC > 23 kg/m² para pacientes em HD, visando 
um fator de proteção contra mortalidade precoce16. Os 
achados de um estudo publicado em 2016 por Johansen 
e Lee17 referem-se a maior mortalidade em pacientes que 
apresentaram valores de IMC baixos. Sabe-se que a reserva 
de massa muscular oferece efeito protetor para o avanço de 
doenças crônicas hipercatabólicas, como a DRC, entretanto, 

este estudo indica que a reserva adiposa também pode 
contribuir, a curto prazo, retardando a mortalidade dos 
pacientes acometidos pela DRC em HD17. Pacientes com 
baixo IMC e diagnosticados com sarcopenia pela baixa 
força e desempenho físico possuem duas vezes mais chances 
de óbito17. O desenvolvimento de sarcopenia ocorre pela 
redução de massa muscular e fatores associados, e não se 
correlaciona com o aumento e adiposidade, sendo esta a 
razão pela qual o IMC não é um parâmetro sensível para 
a condição sarcopênica18.

Nesta pesquisa, observou-se que 40% dos pacientes com 
idade ≥80 anos apresentaram sarcopenia grave, e 20% 
tinham sarcopenia, isso ocorre principalmente pela própria 
condição do envelhecimento. Estudos indicam que idosos 
tendem a perder massa e função muscular19. Até 2010, 
o Consenso de Sarcopenia definia como uma condição 
exclusiva do idoso, entretanto, em 2018, houve uma revisão 
que associa a presença de sarcopenia com outros fatores, 
em especial com a presença de doenças de base, como no 

Tabela 2 – Descrição das variáveis demográficas, tempo de hemodiálise, perfil nutricional e capacidade funcional em indivíduos com doença renal crônica 
em hemodiálise, em um hospital de Caxias do Sul/RS. 2019 (n=95).

Variáveis de exposição n (%) Ausência de 
Sarcopenia

n (n%)

Provável Sarco-
penia
n (n%)

Sarcopenia
n (n%)

Sarcopenia 
Grave
n (n%)

p-valor*

Idade em anos 0,003
   <60 51 (53,7) 31 (60,8) 12 (23,5) 5 (9,8) 3 (5,9)
   60 a 69 28 (29,4) 8 (28,6) 14 (50,0) 2 (7,1) 4 (14,3)
   70 a 79 11 (11,6) 1 (9,1) 7 (63,6) __ 3 (27,3)
   ≥80 5 (5,3) __ 2 (40,0) 1 (20,0) 2 (40,0)
Sexo 0,180
   Feminino 37 (38,9) 20 (54,1) 12 (32,4) 3 (8,1) 2 (5,4)
   Masculino 58 (61,1) 20 (34,5) 23 (39,7) 5 (8,6) 10 (17,2)
Tempo de hemodiálise em anos 0,186
   <1 17 (17,9) 6 (35,3) 10 (58,8) __ 1 (5,9)
   1 a 5 42 (44,2) 19 (45,2) 13 (31,0) 6 (14,3) 4 (9,5)
   >5 36 (37,9) 15 (41,7) 12 (33,3) 2 (5,6) 7 (19,4)
IMC ≤0,0001
   Baixo peso 13 (13,7) 3 (23,0) 1 (7,7) 4 (30,8) 5 (38,5)
   Eutrofia 39 (41,0) 15 (38,5) 14 (35,9) 3 (7,7) 7 (17,9)
   Excesso de peso 43 (45,3) 22 (51,2) 20 (46,5) 1 (2,3) __
CP ≤0,0001
   Adequado 62 (65,3) 32 (51,6) 30 (48,4) __ __
   Depleção muscular 33 (34,7) 8 (24,2) 5 (15,2) 8 (24,2) 12 (36,4)
Força de Preensão Manual ≤0,0001
   Adequado 45 (47,4) 40 (88,9) 5 (11,1) __ __
   Fraqueza muscular 50 (52,6) __ 30 (60,0) 8 (16,0) 12 (24,0)
Teste de Marcha ≤0,0001
   Adequado 49 (51,6) 26 (53,1) 15 (30,6) 8 (16,3) __
   Baixo 46 (48,4) 14 (30,4) 20 (43,5) __ 12 (26,1)

RS = Rio Grande do Sul; n = Frequência bruta; n% = Frequência relativa; x = média; DP = Desvio padrão; IMC = Índice de massa corporal; CP = Circunferência da Panturrilha. *Teste Qui-Quadrado 
para heterogeneidade. Valores em negrito são estatisticamente significativos (p≤0,05).
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presente caso, insuficiência renal9. A incidência de sarco-
penia em pacientes em HD em média é 13,7%, aumentando 
gradualmente com a idade, chegando a 33,3% em pacientes 
com mais de 60 anos20. Pacientes portadores de DRC em 
HD tendem a apresentar síndrome da fragilidade, em maior 
prevalência em idosos, além disso, são pacientes que apre-
sentam tendência ao desenvolvimento do envelhecimento 
precoce, fato este que ocorre principalmente pelos sintomas 
da doença que incluem inapetência e a característica hiper-
catabólica da doença17.

Dentre as condições de risco para o desenvolvimento  
da sarcopenia, a baixa FPM esteve presente em 52,6% dos 
pacientes avaliados, sendo este um fator de risco agravante 
à mortalidade em doentes renais crônicos. Um estudo 
publicado em 2015 referiu que cerca de 50% dos pacientes 
estudados apresentavam baixa FPM, ao que tudo indica, esse 
efeito pode ocorrer devido às complicações que o paciente 
sofre durante a sessão de hemodiálise, como hipotensão, 
fraqueza e fadiga21. No presente estudo, a FPM foi coletada 
durante a sessão de diálise, porém sempre ao início, visando 
tornar o dado mais fidedigno. 

Outro aspecto analisado foi a depleção de massa 
muscular, avaliada através da CP, com a qual, 34,7% 
dos indivíduos avaliados foram classificados com baixa 
reserva muscular. A medida da CP indica alterações na 
massa magra, que ocorrem naturalmente com a idade 
e com a redução de atividade física12. A perda de massa 
muscular está diretamente relacionada com baixos níveis 
de FPM, além de contribuir para o surgimento de desfechos 
desfavoráveis18. Os pacientes submetidos a HD tendem a 
apresentar reserva muscular reduzida, sendo os achados 
superiores a 25% dos pacientes, em ambos os sexos, com 
sinais de desnutrição22. Em pacientes renais em terapia 
substitutiva, isso ocorre com elevada frequência, devido a 
dietas com baixo teor calórico e proteico, pela uremia, que é 
responsável pela presença de anorexia, estas circunstâncias 
geram falha na produção de proteínas plasmáticas e síntese 
de albumina, provocando posteriormente desnutrição nestes 
pacientes23. O tratamento hemodialítico apresenta elevada 
eficiência, entretanto, os pacientes podem apresentar 
edema periférico, diante de tal situação é recomendado que 
aferições antropométricas sejam realizadas após a sessão 
de HD, por esta razão, a CP foi coletada após a sessão de 
diálise, tornando a medida veraz6.

Embora seja mais evidente a presença de sarcopenia em 
indivíduos com baixo peso, no presente estudo, 46,5% dos 
pacientes que apresentaram excesso de peso tinham provável 
sarcopenia. Tal fato é caracterizado pela preservação ou 
aumento do tecido adiposo em associação com perda de 
massa e qualidade do tecido muscular, tal condição é deno-
minada obesidade sarcopênica17.

A escassez de estudos e testes voltados para avaliação 
de sarcopenia em pacientes com DRC em terapia dialítica 
faz com que a avaliação desta condição se dê apenas pelos 
critérios de diagnóstico estabelecidos pelo EWGSOP. Um 
estudo publicado em 2019 por Bae24 indica a prevalência de 
sarcopenia em pacientes com DRC entre 14% e 63%, e que 
estes pacientes tendem ao maior risco de desenvolvimento 
de doenças, infecções oportunistas e morte24.

Diante do desfecho do estudo, seriam estratégias de inter-
venção relevantes para a população estudada, o acompa-
nhamento clínico multiprofissional precoce e contínuo, sendo 
descrito na literatura a eficácia da realização de atividades 
físicas, a correção de possível acidose metabólica, ingesta 
adequada de nutrientes, além da utilização de fármacos25.

Por ser um estudo de delineamento transversal, existem 
limitações, entre elas a falta de aferições contínuas, não 
correlação com possíveis patologias associadas, o que limita 
o estabelecimento de causa-efeito entre a sarcopenia e seus 
fatores associados. Além disso, a falta de uma avaliação 
nutricional mais detalhada para correlacionar com a sarco-
penia e também a realização dos testes de FPM durante a 
sessão, e VM logo após a sessão, podem ter sido afetados 
pela fadiga induzida pela diálise. Dentre os pontos fortes do 
estudo, na região são escassas as pesquisas que relacionam 
sarcopenia com este público, o que impossibilita criação de 
técnicas para abrandar o problema. 

O atual estudo reflete significância e concordância com 
outros estudos do mesmo segmento. A sarcopenia apresenta 
correlação com a DRC principalmente em HD, visto que a 
condição está associada com menor qualidade de vida, 
prejudicando as condições físicas e alimentares desses indi-
víduos23. A sarcopenia era antes uma condição associada 
apenas ao envelhecimento, entretanto, com melhor enten-
dimento da síndrome, a ocorrência precoce da mesma tem 
sido estudada e reconhecida, sendo atualmente estudada em 
pacientes portadores de doenças crônicas hipercatabólicas8. 
Se faz necessário sequenciar estudos nesta perspectiva, 
visto que a condição sarcopênica nesses doentes está dire-
tamente relacionada com o risco de complicações e maior 
mortalidade22.

CONCLUSÃO

As condições de provável sarcopenia e sarcopenia esti-
veram presentes na maioria dos pacientes estudados, espe-
cialmente nos doentes mais velhos e com baixo peso. Por 
meio deste estudo pode-se incentivar a criação de estratégias 
para melhorar a capacidade funcional e consequente quali-
dade de vida dos doentes renais crônicos em HD. Estudos 
ainda são necessários nesta perspectiva, visando a melhor 
avaliação das condições e da prevalência de sarcopenia em 
pacientes submetidos ao tratamento de HD.
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RESUMO
Introdução: O excesso de peso e a obesidade são crescentes no mundo todo e estão relacionados 
ao desenvolvimento de doenças crônicas que podem trazer prejuízos à qualidade de vida pessoal 
e profissional. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil nutricional e hábitos de vida de colabo-
radores de uma instituição oncológica. Método: Estudo prospectivo, de coorte e observacional 
com 1.776 colaboradores do A. C. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP). Os dados foram 
coletados de setembro de 2017 a fevereiro de 2018, por meio de questionário e aferição de 
peso, altura, circunferência da cintura e índice de massa corpórea (IMC). Resultados: Quarenta 
e dois e meio por cento dos homens e 39,1% das mulheres estavam em sobrepeso de acordo 
com o IMC. O sexo feminino teve maior prevalência de classificação de risco muito elevado 
para circunferência da cintura (45,1%). Os trabalhadores do turno noturno apresentaram maior 
prevalência de obesidade (34,8%) e de risco muito elevado para doenças cardiovasculares (47,1%) 
em relação aos outros turnos. Situação similar foi observada nos colaboradores que trabalham 
11 anos ou mais na instituição, onde 27,9% estão obesos e 44,5% com risco muito elevado para 
doenças cardiovasculares, comparados aos que trabalham há menos tempo. Apenas 35,5% da 
amostra realizavam atividade física. Conclusão: A alta prevalência de sobrepeso e obesidade, 
bem como risco para doenças cardiovasculares encontrados na população estudada demonstra 
a necessidade e importância da adoção de estratégias para promoção hábitos alimentares mais 
saudáveis e prática de atividade física.

ABSTRACT
Introduction: Overweight and obesity are increasing in the world and are related to the deve-
lopment of chronic diseases that can impair personal and professional quality of life. The aim of 
this study was to track the nutritional profile and lifestyle of employees of an oncology institution. 
Methods: Prospective, cohort and observational study with 1,776 employees at the A. C. Camargo 
Cancer Center, in São Paulo (SP). Data were collected from September 2017 to February 2018, 
through a questionnaire and deferral of weight, height, waist circumference and body mass index 
(BMI). Results: Forty-two and a half percent of men and 39.1% of women were in excess accor-
ding to the BMI. The female gender had a higher prevalence of very high risk classification for 
waist circumference (45.1%). Night shift workers had a higher prevalence of obesity (34.8%) and 
a very high risk for cardiovascular disease (47.1%) compared to other shifts. Similar situation was 
observed in employees who work 11 years or more at the institution, where 27.9% are obese and 
44.5% are at very high risk for cardiovascular diseases, compared to those who use less time. Only 
35.5% of the sample performed physical activity. Conclusion: A high prevalence of obesity and 
obesity, and risk for cardiovascular diseases, found in the studied population, shows the need and 
importance of adopting strategies to promote healthier eating habits and physical activity practices.
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INTRODUÇÃO

A transição econômica, seguida da industrialização, urba-
nização e globalização no século passado, veio associada 
a mudanças na dieta e no estilo de vida das pessoas, com 
profundas consequências sobre a saúde e o estado nutricional 
da população1.

Em 2016, havia 1,9 bilhões de adultos acima do peso, 
sendo que 650 milhões eram obesos2. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS), portanto, definiu a obesidade 
como a epidemia do século 21, que tem alto impacto na 
morbimortalidade, saúde e qualidade de vida3.

A OMS também afirma que as doenças crônicas não 
transmissíveis são as principais causas de morte e incapaci-
dade em todo o mundo4. No Brasil, o sobrepeso e a obesi-
dade foram atribuídos a aproximadamente 168 mil mortes 
por ano relacionados às doenças crônicas5. 

Em países desenvolvidos, o aumento do sobrepeso e 
da obesidade foi estabilizado na última década, enquanto 
que, em países em desenvolvimento, duas em cada três 
pessoas estão obesas, e sugere-se que este número tende a 
aumentar5. Além disso, em países desenvolvidos, os homens 
têm taxas mais elevadas de sobrepeso e obesidade, enquanto 
nos países em desenvolvimento, as mulheres apresentam 
taxas mais altas6.

No Brasil, houve um aumento contínuo de excesso de 
peso e obesidade na população com mais de 20 anos de 
idade (POF 2008-2009)7. Na pesquisa Vigitel, em 2018, foi 
encontrada a frequência de excesso de peso de 55,7%, sendo 
maior entre homens (57,8%) do que entre mulheres (53,9%)8. 

A causa fundamental da obesidade e do excesso de peso é 
um desequilíbrio energético entre as calorias consumidas e as 
calorias gastas. Mundialmente tem ocorrido um aumento da 
ingestão de grãos refinados, carne vermelha, gorduras não 
saudáveis e bebidas açucaradas, concomitante a uma baixa 
ingesta de grãos integrais, legumes, frutas e oleaginosas8,9.

O aumento da inatividade física também é uma causa 
da obesidade e ocorre devido à natureza cada vez mais 
sedentária no trabalho, transporte, tempo de lazer e nos 
hábitos rotineiros. Assistir à televisão, por exemplo, é um forte 
fator de risco, por ser uma atividade sedentária e também 
porque a exposição à publicidade de alimentos e bebidas 
pode influenciar na qualidade alimentar da população10.

Além do desequilíbrio energético e da inatividade física, 
a obesidade também tem influência de fatores genéticos, 
ambientais, culturais e socioeconômicos. Fatores estes que 
podem criar um ambiente obesogênico, onde ocorrerá um 
aumento do consumo calórico e redução da atividade física, 
levando à obesidade9. 

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) é 
uma política pública com objetivo de melhoria do estado 

nutricional dos trabalhadores, partindo do pressuposto 
que indivíduos bem alimentados terão maior incentivo ao 
trabalho, gerando um impacto positivo na produtividade 
das empresas. O PAT foi estabelecido em 1976, quando 
os trabalhadores eram um grupo populacional vulnerável a 
doenças por deficiência. Sendo assim, há grande necessidade 
de revisão do PAT, para redefinir seus objetivos de acordo 
com a mudança do estado nutricional da população-alvo 
do programa, a fim de ajudar os trabalhadores a manter um 
peso corporal dentro de limites saudáveis11. 

Como uma melhor qualidade de vida do trabalhador 
representa maior produtividade e maiores oportunidades 
de desenvolvimento, o intuito, portanto, é desenvolver a 
adoção de hábitos de vida saudáveis, ou seja, ser fisicamente 
ativo, ter uma alimentação saudável, limitar o consumo de 
álcool e cessar o tabagismo e ter bons hábitos de sono, o 
que também pode prevenir, pelo menos, 70% das principais 
doenças crônicas12.

O objetivo deste estudo foi traçar o perfil nutricional 
e hábitos de vida de colaboradores de uma instituição 
oncológica. 

MÉTODO

O estudo realizado foi do tipo prospectivo, de coorte e 
observacional. A amostra foi calculada por conveniência e 
foi composta por 1.776 participantes do A. C. Camargo 
Cancer Center. A coleta de dados foi realizada no período de 
setembro de 2017 a fevereiro de 2018. O estudo foi previa-
mente aprovado pelo Comitê de Ética do A. C. Camargo 
Cancer Center, sob o nº 2416/17. Os critérios de inclusão 
foram: colaboradores do A. C. Camargo Cancer Center 
que concordaram em participar da pesquisa assinando o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; idade acima 
de 19 anos, ambos os sexos. Participantes que apresentavam 
impossibilidade de aferição de peso e/ou altura, assim como 
gestantes, foram excluídos da pesquisa.

Para a avaliação do estado nutricional dos participantes 
foi utilizado dados do índice de massa corpórea (IMC) e 
circunferência da cintura. O peso e altura foram aferidos 
em balança com estadiômetro acoplado Filizola®, conforme 
protocolo descrito por Dias et al.13. Os valores de referência 
que foram utilizados para o IMC para participantes com até 
60 anos de idade foram da OMS14 e para participantes com 
idade superior a 60 anos, foram utilizados os valores de 
referência de OPAS (Organização Panamericana de Saúde)15. 
Para a aferição da circunferência da cintura, foi utilizada fita 
métrica não elástica e realizado conforme recomendação de 
Dias et al.13 e os valores de referência utilizados foram os 
propostos pela OMS14. 

Os participantes também responderam a um questionário 
sobre seus dados sociodemográficos, doenças associadas, 
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Tabela 1 – Características da amostra.

Variável Categoria N (%)

Sexo

Masculino 567 (31,9)

Feminino 1209 (68,1)

Idade (anos)

Min-Max 18-93

Mediana 33

Etnia

Branca 880 (49,5)

Parda 578 (32,5)

Negra 282 (15,9)

Indígena 14 (0,8)

Outra 22 (1,2)

Peso

Min-Max 41,2-139

Mediana 72,2

IMC

Min-Max 17,1-47,9

Mediana 26,4

Classificação do IMC

Desnutrição 19 (1,1)

Eutrofia 618 (34,8)

Sobrepeso 714 (40,2)

Obesidade 425 (23,9)

Circunferência da Cintura

Min-Max 55-140

Mediana 88

Classificação da Circunfe-
rência da Cintura

Adequada 671 (37,8)

Risco Elevado 445 (25,1)

Risco Muito Elevado 660 (37,2)

Tempo de Trabalho em Anos

Até 5 anos 1133 (63,8)

De 6 a 10 anos 414 (23,3)

Acima de 11 anos 229 (12,9)

Cargo

Diretoria Médica 92 (5,2)

Ensino e Pesquisa 10 (0,6)

Executiva Corporativa 52 (2,9)

Executiva de Negócios 26 (1,5)

Finanças 93 (5,2)

Foco do Paciente 286 (16,1)

Geral 2 (0,1)

Operações 1159 (65,3)

Relações Institucionais 
e Sustentabilidade

10 (0,6)

Recursos Humanos 31 (1,7)

Supply Chain 15 (0,8)

especificações do local de trabalho e nível de atividade física. 
O nível de atividade física foi classificado conforme critérios 
recomendados pela OMS16.

Análise Estatística 
Para o processamento dos dados foi utilizado o software 

Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 23. Foram 
utilizados os parâmetros da estatística descritiva, adotando-
se as medidas usuais de tendência central (média, mediana 
e moda) e cálculos de frequências simples e relativas. Para 
correlação entre as variáveis, foram utilizados os testes 
Qui-Quadrado e Teste Exato de Fischer para as variáveis 
categóricas. Testes T de Student e Mann-Whitney foram 
utilizados na análise de variáveis contínuas com distribuição 
normal e sem distribuição normal, respectivamente. O nível 
de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS

O estudo foi composto por 1776 indivíduos, sendo 
567 (31,9%) do sexo masculino e 1209 (68,1%) do sexo 
feminino, com idade mediana de 33 anos. A etnia branca 
foi predominante (49,5%), assim como a área de trabalho 
de operações (65,3%). A renda salarial mais prevalente foi 
de 1 a 3 salários mínimos (49,7%). O sobrepeso foi mais 
prevalente (40,2%), seguido da eutrofia (34,8%), de acordo 
com o IMC. As características da amostra se encontram 
na Tabela 1. Além disso, os resultados da correlação entre 
classificação de IMC e classificação da circunferência da 
cintura são apresentados na Figura 1.

Na correlação da classificação da circunferência da 
cintura com o sexo, observamos diferença significativa 
(p<0,0001), onde o sexo masculino teve maior prevalência 
de classificação adequada (51,5%) e o sexo feminino teve 
maior prevalência de classificação de risco muito elevado 
(45,1%). Porém quando a correlação foi feita com a classifi-
cação do IMC, não foi observada diferença significativa entre 
os sexos (p=0,379) e tanto os homens quanto as mulheres 
tiveram maior prevalência de sobrepeso (42,5% e 39,1%, 
respectivamente).

A análise estatística demonstrou diferença significativa na 
comparação do tempo que trabalha na empresa e turno com 
a classificação da circunferência da cintura e do IMC. Os cola-
boradores do período noturno apresentaram maior prevalência 
de sobrepeso e obesidade (73,5%), assim como risco elevado 
e muito elevado para doenças cardiovasculares (72,9%) 
(p=0,005 e p<0,0001, respectivamente). Apenas 7,3% 
da amostra relataram trabalhar 2 ou mais turnos. De forma 
similar, os colaboradores com 11 anos ou mais de empresa, 
onde o sobrepeso e obesidade (71,5%) e risco elevado e 
muito elevado na circunferência da cintura (76,8%) foram 
mais prevalentes (p<0,0001 e p<0,0001, respectivamente).
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Figura 1 - Correlação entre classificação de IMC e classificação da circunferência da cintura.

Os indivíduos do estudo que relataram ter diabetes 
mellitus apresentaram relação significativa com a classi-
ficação do IMC e da circunferência da cintura (p=0,011 
e p<0,0001, respectivamente), sendo que a maioria dos 
diabéticos encontrava-se em sobrepeso e obesidade (44,7% 
e 42,1%, respectivamente) pelo IMC e classificação de risco 
muito elevado para circunferência da cintura (60,5%). Nos 
hipertensos, também foi observada diferença significativa 

Continuação Tabela 1 – Características da amostra.

Variável Categoria N (%)

Turno

Manhã 517 (29,1)

Tarde 430 (24,2)

Noite 155 (8,7)

Integral 636 (35,8)

Outros 38 (2,1)

2 ou mais turnos

Sim 130 (7,3)

Não 1646 (92,7)

Doenças Associadas

Diabetes Mellitus 38 (2,1)

Hipertensão Arterial 
Sistêmica

132 (7,4)

Depressão 53 (3,0)

Câncer 17 (1,0)

Hipotireoidismo 105 (5,9)

Dislipidemia 153 (8,6)

Doença Cardiovascular 36 (2,0)

Outras 150 (8,4)

Cirurgia Bariátrica

Sim 44 (2,5)

Não 1732 (97,5)

Continuação Tabela 1 – Características da amostra.

Variável Categoria N (%)

Atividade Física
Até 2h29 227 (35,9)

De 2h30 a 4h59 195 (30,9)
Mais de 5h 209 (33,1)

Hábitos
Tabagismo 128 (7,2)

Etilismo 574 (32,3)
Estado Civil

Solteiro 862 (48,5)
Casado 781 (44,0)

Divorciado 120 (6,8)
Viúvo 13 (0,7)

Grau de Instrução
Sabe ler/escrever 3 (0,2)

Primeiro grau 33 (1,9)
Segundo grau 717 (40,4)

Superior 1023 (57,6)
Completo 1436 (80,9)

Incompleto 340 (19,1)

Renda Salarial

1-3 salários mínimos 883 (49,7)

3-5 salários mínimos 554 (31,2)

>5 salários mínimos 339 (19,1)
IMC = índice de massa corpórea; Min. = mínimo; Max. = máximo

para os 2 parâmetros de avaliação nutricional. A maioria dos 
hipertensos (50,8%) era obesa (p<0,0001) e 68,2% apresen-
tavam risco muito elevado na classificação da circunferência 
da cintura (p<0,0001). Da mesma forma, o sobrepeso e a 
obesidade foram mais prevalentes nos dislipidêmicos (40,5% 
e 34,6%, respectivamente) e nos indivíduos com classificação 
de risco muito elevado na circunferência da cintura (51%), 
apresentando diferença significativa (p=0,002 e p<0,0001).
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O hipotireoidismo também apresentou diferença signifi-
cativa na correlação com a classificação da circunferência 
da cintura (p<0,0001). Cinquenta e nove por cento dos 
indivíduos que apresentavam essa doença tinham a classi-
ficação de risco muito elevado. Com relação à depressão, 
o sobrepeso e obesidade também foram mais prevalentes, 
demonstrando diferença significativa (p=0,02). Não obser-
vamos diferenças estatisticamente significativas para doenças 
cardiovasculares e câncer.

Quarenta e quatro (2,5%) indivíduos tinham histórico de 
realização de cirurgia bariátrica e, nas comparações com 
as classificações avaliadas, notou-se diferença significativa 
apenas na classificação do risco pela circunferência da 
cintura (p=0,027), onde 40,9% dos pacientes que realizaram 
a cirurgia bariátrica tiveram classificação de risco elevado e 
36,4% de risco muito elevado.

Com relação à prática de atividade física, 35,5% da 
amostra se mostraram ativos fisicamente e, deste total, obser-
vamos diferença significativa entre as classificações do IMC e 
da circunferência da cintura (p=0,022 e p<0,0001, respec-
tivamente), onde a maioria dos participantes da pesquisa que 
realizavam atividade física estava em sobrepeso, seguido de 
eutrofia (40,3% e 39%, respectivamente), enquanto 48,2% 
dos ativos fisicamente estavam com a circunferência da 
cintura na classificação adequada. Comparando essas clas-
sificações com o tempo de prática, foi observada diferença 
significativa com o IMC (p=0,021) e com a classificação da 
circunferência da cintura (p<0,0001).

O IMC e a circunferência da cintura apresentaram dife-
rença significativa conforme o grau de instrução (p<0,0001 
e p<0,0001, respectivamente). A maioria dos indivíduos com 
sobrepeso tinha grau de instrução de primeiro grau, seguido do 
ensino superior e segundo grau (45,5%, 40,5% e 39,6%, respec-
tivamente). Mas quando observamos a prevalência de eutrofia 
entre estes grupos, notou-se que esta condição está presente em 
38,3% daqueles que relataram ensino superior, enquanto 30,8% 
dos eutróficos relataram o segundo grau e apenas 12,1% destes 
informaram o primeiro grau como o grau de instrução.

Outra condição que se apresentou com diferença 
significativa entre as classificações do IMC (p<0,0001) e 
circunferência da cintura (p<0,0001) foi o estado civil. Com 
relação ao IMC, os solteiros apresentaram maior prevalência 
de eutrofia (40,3%), seguida de sobrepeso (39%). Já os 
casados e divorciados se encontraram mais em sobrepeso 
(42,8% e 35%, respectivamente), enquanto os viúvos tiveram 
maior prevalência de obesidade (46,2%). Na classificação da 
circunferência da cintura, os resultados foram similares. No 
grupo dos casados, divorciados e viúvos, a prevalência foi 
de risco muito aumentado (42,3%, 50%, 53,8%, respectiva-
mente), enquanto 45,7% dos solteiros tinham a circunferência 
da cintura em classificação adequada.

DISCUSSÃO

A prevalência de excesso de peso e de obesidade cresceu 
drasticamente nos últimos anos, sendo caracterizada pela tran-
sição nutricional, onde observamos diminuição da desnutrição 
concomitante a esse aumento de sobrepeso e obesidade. Em 
34 anos (de 1974-1975 a 2008-2009), o excesso de peso 
aumentou em quase três vezes no sexo masculino (de 18,5% 
para 50,1%) e em quase duas vezes no sexo feminino (de 
28,7% para 48%), enquanto a obesidade aumentou em mais 
de quatro vezes para homens (de 2,8% para 12,4%) e em mais 
de duas vezes para mulheres (de 8% para 16,9%)7. No que 
tange à cidade de São Paulo, segundo o Boletim ISA Capital, 
com 4.043 entrevistados, a população adulta apresenta 36,2% 
de sobrepeso e 20,5% de obesidade17.

Estudos realizados em outras regiões do Brasil também 
observam estes resultados. No hospital universitário de 
Petrolina-PE, com 214 servidores avaliados, a frequência 
de sobrepeso e obesidade foi de 49,5%18. Já em Londrina-
PR, esse número aumentou para 64%, na avaliação de 380 
servidores do Hospital Universitário de Londrina19. No estudo 
de Simon et al.20, com colaboradores de uma unidade de 
alimentação e nutrição, os autores observaram média de 
ganho de peso de 500 gramas a cada ano trabalhado.

Embora o presente estudo não tenha avaliado a ingestão 
alimentar, sabe-se que a inadequação alimentar é um fator 
importante para o desenvolvimento do excesso de peso 
e obesidade. Mesmo observando aumento no consumo 
regular de frutas e hortaliças de 33%, em 2008, para 35,2%, 
em 2016, na população brasileira, este número ainda é 
pequeno, já que apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas 
e hortaliças 5 dias da semana. Além disso, a POF de 2008-
2009 demonstra que o consumo excessivo de açúcar ocorre 
em 61% da população, de gordura saturada (maior do que 
7% do consumo de energia), em 82%, e de sódio em mais 
de 70%, em contrapartida, 68% consomem abaixo do reco-
mendado de fibras7.

Quanto à circunferência da cintura, foram encontrado 
25,1% da população com risco elevado e 37,2% com risco 
muito elevado para doenças cardiovasculares. No estudo de 
Maduro et al.18, a circunferência abdominal aumentada foi 
encontrada em 5% dos homens e 14% das mulheres, índice 
muito inferior em relação ao atual estudo, e também ao de 
Porto et al.19, onde 70,8% apresentaram risco moderado/
elevado para doenças cardiovasculares. Esta medida é utili-
zada como preditor de risco cardiovascular, uma vez que é 
capaz de refletir o acúmulo de gordura intra-abdominal ou 
visceral, que é considerada mais perigosa que a subcutânea, 
pelo potencial aterogênico21.

A obesidade abdominal também foi encontrada em 
indivíduos eutróficos, e esta possível combinação de excesso 
de adiposidade com massa magra diminuída é igualmente 
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preocupante quanto ao IMC elevado, pois aponta para uma 
predisposição ao desenvolvimento de doenças similares a de 
obesos, como hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes e 
doenças cardiovasculares18.

Quando correlacionamos o horário de trabalho com o 
estado nutricional, observamos que a maior prevalência de 
sobrepeso e obesidade esteve presente nos profissionais que 
trabalhavam no horário noturno, resultados similares aos 
encontrados por Maduro et al.18 e Simon et al.20. O trabalho 
neste horário apresenta importante ligação com fatores que 
podem potencializar o ganho de peso como maus hábitos 
alimentares e realização de refeições coletivas (utilizado como 
estratégia para inibir o sono e manter-se acordado durante 
o plantão). A restrição do sono e, consequentemente, alte-
ração no ciclo circadiano pode contribuir para desregulação 
de secreções hormonais, ocasionando aumento do apetite, 
resistência à insulina e redução do gasto energético20.

Em 10 anos, houve aumento nacional em 61,8% do 
diagnóstico de diabetes mellitus e de 14,2% de hipertensão8. 
No estudo atual, foi possível reafirmar que diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, depressão e hipo-
tireoidismo estão associados com excesso de peso. 

A cirurgia bariátrica é uma opção que pode auxiliar no 
tratamento da obesidade grave e as comorbidades que 
cercam esta doença. Contudo, ainda há poucos estudos 
a longo prazo com altas taxas de seguimento que possam 
concluir que, tanto a perda de peso como a melhoria da 
qualidade de vida são sustentadas. Cerca de 15% dos 
pacientes submetidos a cirurgia voltam a reganhar o peso. 
O reganho de peso é multifatorial e pode estar associado 
com deficiências nutricionais, ingestão de álcool, inatividade 
física, alterações hormonais e metabólicas, reaparecimento 
de comorbidades, problemas de saúde mental e abandono 
do acompanhamento multiprofissional, por exemplo. No 
atual estudo, podemos verificar que colaboradores que reali-
zaram cirurgia bariátrica possuem maior circunferência da 
cintura em relação aos que não realizaram o procedimento. 
Entretanto, indivíduos que são submetidos a este tipo de 
tratamento, normalmente, apresentam graus mais elevados 
de obesidade. Vale ressaltar que a cirurgia bariátrica não 
finaliza o tratamento da obesidade, sendo necessário o 
acompanhamento por uma equipe multidisciplinar22.

Segundo a OMS23, adultos com idade entre 18 e 64 anos 
devem fazer pelo menos 150 minutos de atividade física 
aeróbia de intensidade moderada durante a semana. Para 
benefícios adicionais à saúde, os adultos devem aumentar 
sua atividade física aeróbica de intensidade moderada para 
300 minutos por semana24. Na população estudada, apenas 
35,5% realizavam atividade física e a maioria (35,5%) fazia 
até 150 minutos de atividade, assim como os resultados 
encontrados por Maduro et al.18 e Porto et al.19.

A prevalência de excesso de peso aumenta continuamente 
em todos os estratos de renda para a população adulta 
masculina e, no caso da população feminina, o excesso de 
peso aumenta conforme menor a renda7. Também entre as 
mulheres, a frequência de excesso de peso diminui conforme 
o aumento do nível de escolaridade8. O sobrepeso e a obesi-
dade em classes de menor escolaridade e renda podem ser 
explicados pelo padrão de dieta, com alto conteúdo ener-
gético associado ao sedentarismo e à falta de informação.

Colaboradores casados, divorciados e viúvos estão 
associados com maior excesso de peso e circunferência 
da cintura aumentada em relação aos solteiros. Dankyau 
et al.25 observaram que indivíduos casados eram 4 vezes 
mais propensos a serem obesos do que os solteiros. O 
estado civil pode impactar no peso e na circunferência da 
cintura devido às mudanças no comportamento social, que 
acarretam aumento de ingestão calórica, decorrente de 
alimentos ricos em gorduras e açúcares e diminuição de 
gasto energético, consequente da negligência às atividades 
físicas mais rigorosas e aumento da frequência à ida em 
restaurantes e lanchonetes como atividades de lazer. Não 
obstante, existe a tendência a diminuir a preocupação com 
a autoimagem25. 

Programas de promoção da saúde no local de trabalho 
se mostraram vantajosos para a saúde física e mental dos 
colaboradores, com adoção de melhores hábitos de vida. 
Esses programas se mostraram benéficos também à empresa 
e à sociedade, pois têm foco na diminuição do risco de 
doenças crônicas não transmissíveis26.

CONCLUSÃO

Diante da alta prevalência encontrada de sobrepeso e 
obesidade, e risco para doenças cardiovasculares, na popu-
lação estudada, faz-se necessária a criação de programas 
de educação nutricional com estratégias que promovam 
hábitos alimentares mais saudáveis e incentivo à prática 
de atividade física. Estas são ferramentas simples, mas que 
garantem mudanças no estilo de vida, garantindo a saúde 
física, prevenção de doenças crônicas, melhor qualidade 
de vida e desempenho profissional entre os trabalhadores.

Sugere-se, ainda, o desenvolvimento de novos estudos, 
incluindo análise de ingestão alimentar e métodos conside-
rados padrão-ouro na avaliação da composição corporal, 
assim como aplicação de questionários de qualidade de vida.
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RESUMO
Introdução: A doença de Alzheimer (DA) se caracteriza pela deterioração da função cognitiva 
global, de maneira progressiva e persistente, que resulta em comprometimento das funções 
corticais. Há alguns anos, a relação entre a DA e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) vem sendo 
estudada, resultando no termo diabetes mellitus tipo 3 (DM3). Método: Trata-se de uma revisão 
de literatura, em que foi realizada a busca de artigos publicados, nos últimos 5 anos, nas bases 
de dados Medline e PubMed, com a utilização dos descritores, na língua portuguesa, inglesa e 
espanhola: doença de Alzheimer, resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 3. Resultados: 
Para análise foram selecionados 12 artigos, sendo 10 revisões de literatura e 2 estudos originais. 
Tais trabalhos exploraram a relação celular e molecular entre a DA e a resistência à insulina, 
bem como possíveis mecanismos patogênicos, o papel da insulina no cérebro, fatores ambientais 
vinculados à DA e intervenções dietéticas para evitar a neurodegeneração. Conclusão: A relação 
entre DA e o DM2 se deve à ação de diversos mecanismos, como o metabolismo lipídico, o 
metabolismo da insulina e agentes relacionados ao seu funcionamento, como o alelo ApoEε4, o 
peptídeo C, a enzima glicogênio sintase quinase-3β (GSK-3β) e a beta-amiloide (Aβ). Sugere-se 
que as diversas alterações, principalmente no metabolismo da insulina, podem prejudicar a função 
neurocognitiva e desencadear a DA. Estudos futuros são necessários para analisar o contexto do 
DM3 e encontrar possíveis tratamentos que atenuem a progressão da DA e promovam qualidade 
de vida aos pacientes.

ABSTRACT
Introduction: Alzheimer’s disease (AD) is characterized by a progressive and persistent deterio-
ration of the whole cognitive function, which results in an impaired cortical function. Some years 
ago, the connection between AD and type 2 diabetes has been studied, resulting in the term type 
3 diabetes (T3D). Methods: This is a literature review, a search for articles published in the last 
5 years in the Medline and PubMed databases was performed, using the descriptor: Alzheimer 
disease, diabetes, insulin resistance. Results: For analysis, 12 articles were selected, with 10 
literature reviews and 2 original studies. Among those who explored the cellular and molecular 
relationship between AD and insulin resistance, possible pathogenic mechanisms, the role of insulin 
in the brain, environmental factors linked to AD and dietary interventions to prevent neurodege-
neration. Conclusion: The relation between AD and type 2 diabetes is due several mechanisms 
such as lipid metabolism, insulin metabolism and agents related to its functioning, like the ApoEε4, 
C-peptide, the glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β) and the amyloid-beta (Aβ). It is suggested 
that several changes, mainly in insulin metabolism, can impair neurocognitive function and trigger 
AD. Future studies are needed to analyze the context of T3D and find possible treatments that 
attenuate the AD progression and promote quality of life for the patients.
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INTRODUÇÃO

A demência é uma síndrome de natureza crônica e 
progressiva da função cognitiva, que afeta memória, pensa-
mento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade 
de aprendizagem, linguagem e julgamento1. Em 2017, 
estimou-se que 50 milhões de pessoas em todo o mundo 
apresentavam demência e quase 60% viviam em países de 
baixa e média renda. Essa prevalência é prevista para dobrar 
a cada 20 anos e atingir 75 milhões até 2030. 

A doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum de 
demência e representa cerca de 60% a 70% dos casos2. É 
caracterizada como distúrbio neurodegenerativo progressivo, 
que possui múltiplas cascatas de sinalização3. Dentre os vários 
mecanismos que estão envolvidos no processo da doença, 
destaca-se o estresse oxidativo, a atividade deficiente do receptor 
de insulina, a inflamação e os danos vasculares, além de perda 
sináptica e morte/atrofia neuronal3. Muitas destas características 
também estão presentes no diabetes mellitus tipo 2 (DM2)4. 

O DM2 pode ser caracterizado pela presença de resis-
tência à insulina e alteração na secreção de insulina pelas 
células beta pancreáticas. O mecanismo inicial da doença 
inclui o aumento da secreção de insulina em resposta à 
resistência insulínica, desencadeando um estado de hiper-
insulinemia. Com a progressão da doença, a função das 
células beta começa a declinar e a produção da insulina 
se torna inadequada para superar o estado de resistência a 
esse hormônio, resultando em hiperglicemia, a qual evolui 
para pré-diabetes e DM25. 

A insulina, além de atuar no metabolismo da glicose 
cerebral e mobilização de GLUT4 para captação de glicose, 
é capaz de modificar a plasticidade sináptica, facilitar o cres-
cimento de neuritos, ter efeitos neuroprotetores e é responsável 
pela modulação cognitiva6. Assim, a insulina atua controlando 
a liberação de neurotransmissores na atividade sináptica, 
estando associada à aprendizagem, memória a longo prazo, 
além do metabolismo energético e da sobrevivência de neurô-
nios. Consequentemente, qualquer alteração na atividade da 
insulina pode causar prejuízo nos mecanismos de reparação, 
crescimento e diferenciação celulares e, consequentemente, 
desencadear processos neurodegenerativos7.

Estudos recentes têm demonstrado que, no início da DA, 
há redução na utilização de glicose pelo cérebro, levando 
ao comprometimento cognitivo. Foram descritas resistência 
e deficiência de insulina e insulin growth factor (IGF) - fator 
de crescimento semelhante à insulina - no cérebro, o que 
sustenta o papel importante da sinalização insulínica e de 
IGF na patogênese da DA8.

A conexão entre o DM2 e a DA vem sendo estudada há 
alguns anos mediante estudos experimentais com animais, 
nos quais foi possível reproduzir vários aspectos importantes 
da neurodegeneração. Uma das pesquisadoras pioneiras foi 

Suzanne M. de La Monte que, em 2006, conseguiu demons-
trar, por meio da administração intracerebral de estrepto-
zotocina (agente antineoplásico alquilante de ocorrência 
natural tóxico para as células beta pancreáticas) em ratos, 
que ocorre neurodegeneração semelhante à encontrada 
na DA, caracterizando doença neuroendócrina intrínseca, 
causada por deficiências nos mecanismos de sinalização e 
na produção local de insulina e IGF. A injeção de estrepto-
zotocina, portanto, comprovou que a DA pode ser causada, 
pelo menos em parte, pela resistência neuronal à insulina, 
isto é, diabetes cerebral9,10. Com este estudo surgiu o termo 
diabetes mellitus tipo 3 (DM3), para fornecer uma visão 
integrada dos mecanismos patogênicos potenciais compar-
tilhados pelo DM2 e DA11.

O objetivo desta revisão é destacar a fisiopatologia do 
desenvolvimento de demência e sua relação com o DM2 e 
resistência à insulina, denominado DM3.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, com coleta de dados 
realizada a partir de fontes secundárias, por meio de levan-
tamento bibliográfico. Esse método de pesquisa foi escolhido 
por sintetizar e incorporar evidências científicas de diversos 
estudos sobre determinado tema, de maneira a aprofundar 
o conhecimento sobre o assunto abordado12.

Para a elaboração desta pesquisa, foram realizadas 
as seguintes etapas: identificação do tema e definição da 
questão norteadora; busca na literatura e coleta dos dados; 
análise dos estudos inseridos nos critérios de inclusão; síntese 
e apresentação das evidências/construção da revisão. 

Foram utilizados, para busca dos artigos, os seguintes 
descritores e suas combinações, em português, inglês e 
espanhol: doença de Alzheimer, resistência à insulina e 
diabetes mellitus tipo 3.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos 
artigos foram: artigos publicados em português, inglês ou 
espanhol, na íntegra, com foco na fisiopatologia do diag-
nóstico do DM3, publicados e indexados nos bancos de 
dados Medline e PubMed, nos últimos 5 anos. Os critérios 
de exclusão foram os artigos que não preencheram os crité-
rios acima e/ou aqueles focados apenas no seu tratamento.

RESULTADOS

Foram encontrados 21 artigos, sendo 4 no Medline e 
17 no Pubmed. Foram excluídos 9 artigos, 4 deles por não 
estarem disponíveis na íntegra e 5 por não se tratar da fisio-
patologia do DM tipo 3.

Conforme o exposto na Tabela 1, foram selecionados 
12 artigos para a discussão da presente revisão, sendo 
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Tabela 1 – Estudos selecionados e analisados no estudo.

Autor, Ano Título Periódico Principais considerações

Zhang et al.13, 
2018 

Diabetes mellitus and Alzheimer’s 
disease: GSK-3(1) as a potential 
link

Behavioural  
Brain Research

Descreve o processo fisiopatológico da GSK-3β no DM2 e DA

Vacinová et al.14, 
2017 

Associations of polymorphis-
ms in the candidate genes for 
Alzheimer’s disease BIN1(2), CLU(3), 
CR1(4) and PICALM(5) with gestatio-
nal diabetes and impaired glucose 
tolerance

Molecular Biology 
Reports -  
Springer

Pesquisa verificou que a distribuição de frequências genotí-
picas e alélicas em PICALM (rs3851179) encontrados em um 
grupo relativamente grande de pacientes com DM gestacional 
são semelhantes às frequências genotípicas e alélicas da DA(6)

Kandimalla et 
al.8, 2016 

Is Alzheimer's disease a type 3 
diabetes? A critical appraisal

Biochimica et 
Biophysica Acta

Descrição de todos os possíveis mecanismos bioquímicos que 
relacionam a DA e o DM, baseado em revisão da literatura

Formiga et al.11, 
2014

Demencia y diabetes: relación 
casual o causal?

Medicina Clinica Revisão da associação entre DM e DA (demência) e o trata-
mento farmacológico do DM para um melhor controle meta-
bólico dos pacientes e possível redução de danos cognitivos.

Li et al.5, 2015 Link between type 2 diabetes 
and Alzheimer’s disease: from 
epidemiology to mechanism and 
treatment

Clinical Intervan-
tions in Aging

Revisão de evidências epidemiológicas entre DM2 e obesi-
dade, hiperinsulinemia, síndrome metabólica e DA com foco 
na resistência e deficiência à insulina. O estudo ainda discute 
sobre ensaios clínicos de tratamento

De la Monte & 
Wands15, 2014

Type 3 diabetes is sporadic 
Alzheimer’s disease: mini-review

European Neu-
ropsychopharma-
cology

Revisão de estudos que relacionam a exposição experimental 
de doses de nitrosamina encontradas em alimentos proces-
sados ao comprometimento cognitivo, neurodegeneração na 
DA e resistência insulínica cerebral (DM3)

Ahmed et al.3, 
2015 

Linking insulin with Alzheimer’s 
disease: emergence as type III 
diabetes

Neurological 
Sciences

Descreve estudos relacionando o metabolismo da insulina 
prejudicado à fisiopatologia da DA. Demonstra uma cascata 
patológica comum entre a DA e o DM, e propõe que uma 
intervenção terapêutica com antidiabéticos para pacientes 
com DA pode ser promissora

De la Monte et 
al.16, 2018 

The 20-year voyage aboard the 
Journal of Alzheimer’s disease: 
docking at ‘type 3 diabetes’, 
environmental/exposure factors, 
pathogenic mechanisms, and 
potential treatments

Journal of 
Alzheimer’s 
Disease

Revisão de estudos publicados ao longo dos 20 anos de his-
tória do Journal of Alzheimer's Disease sobre os fatores rela-
cionados à patogênese da doença de Alzheimer, associado a 
diversos fatores ambientais, até chegar ao conceito de DM3. 
Aborda sutilmente estratégias terapêuticas para reverter a 
cascata de neurodegeneração

Jha et al.7, 2015 Impact of insulin degrading enzy-
me and neprilysin in Alzheimer’s 
disease biology: characterization 
of putative cognates for therapeu-
tic applications

Journal of 
Alzheimer’s 
Disease

O estudo apresenta o mecanismo proteolítico e regulador 
da degradação de amiloide-β, relacionado com o processo 
neurodegenerativo da DA, analisando a ação das enzimas 
degradantes de amiloide-β. Também apresenta agentes 
terapêuticos e estratégias relacionadas ao problema

Walker & Harri-
son17, 2015

Shared neuropathological charac-
teristics of obesity, type 2 diabetes 
and Alzheimer’s disease: impacts 
on cognitive decline

Nutrients – MDPI 
Journal

Explicação de possíveis mecanismos patológicos e caracte-
rísticas semelhantes da DA e do DM2 que podem contribuir 
para déficit cognitivo, assim como os efeitos neurocognitivos 
e inflamatórios do consumo de dieta rica em lipídeos

Kapogiannis et 
al.18, 2015 

Dysfunctionally phosphorylated 
type 1 insulin receptor substrate in 
neural-derived blood exosomes of 
preclinical Alzheimer’s disease

The FASEB 
Journal

Estudo transversal retrospectivo, comparando níveis totais de 
IRS-1(7) e suas formas fosforiladas em pacientes no estágio 
pré-clínico da DA ou com manifestação da doença em com-
paração a indivíduos cognitivamente saudáveis

Jayaraman & 
Pike19, 2014

Alzheimer’s disease and type 2 
diabetes: multiple mechanisms 
contribute to interactions

Current Diabetes 
Reports

Modificações na apolipoproteína E e níveis de testosterona e 
suas relações com DM2 e disfunção neural

(1)GSK-3 = Glicogênio sintase quinase 3; (2) BIN1 = Bridging Integrator 1; (3)CLU = Clusterin; (4)CR1 = Tipo de receptor de complemento 1; (5) PICALM = Proteína de montagem de clatrina de ligação a 
fosfatidilinositol; (6)DA = Doença de Alzheimer; (7) IRS-1 = Substrato do receptor de insulina.
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avaliadas 10 revisões de literatura e 2 estudos originais. Seis 
artigos5,8,11,13,15,17 exploraram fisiológica, biológica e bioqui-
micamente a relação celular e molecular entre a DA e a resis-
tência à insulina, utilizando o termo DM3. Três estudos3,11,16 
abordaram os possíveis mecanismos patogênicos; dois3,15 
discutiram o papel da insulina no cérebro e dois5,16 mostraram 
fatores ambientais e evidências epidemiológicas vinculando 
diabetes à DA. Apenas um artigo17 citou efeitos e possíveis 
intervenções dietéticas para evitar neurodegeneração.

Em relação aos estudos originais, um avaliou e comparou 
pacientes com DA, DM2 e demência frontotemporal18; e 
outro associou quatro genes à DA em mulheres com diabetes 
gestacional, a fim de detectar relação entre esses genes e 
desordens no metabolismo da glicose14. 

DISCUSSÃO

A insulina possui importante papel no crescimento celular 
no sistema nervoso central (SNC), no aprendizado e na 
memória. Ela atua nas sinapses nervosas, sendo responsável 
pelo início da formação da memória. Alguns estudos sugerem 
que a insulina não está envolvida apenas no metabolismo 
da glicose para a sobrevivência neuronal, mas também na 
regulação da neurotransmissão sináptica para o estabeleci-
mento da sua plasticidade11. Alguns autores referem que as 
consequências da resistência à insulina no cérebro e prejuízo 
da sua sinalização comprometem a capacidade funcional 
cerebral, além da própria produção de energia, plasticidade 
e integridade da substância branca cerebral10,15. 

Com a liberação adequada de insulina cerebral, ocorre 
captação e a utilização da glicose pelo cérebro. Dessa forma, 
a insulina secretada é capaz de estimular a memória e a 
cognição, por assegurar metabolismo adequado da glicose. 
Porém, se ocorrer hiperglicemia ou deficiência de insulina, 
pode ocorrer a cessação do balanço energético cerebral, 
ocasionando aumento do estresse oxidativo e acúmulo de 
produtos de glicação avançada (AGEs) que levam à geração 
de espécies reativas de oxigênio (ROS), gerando danos às 
células9. Os AGEs são formados por moléculas heterogêneas 
que ocorrem aceleradamente no estado hiperglicêmico do 
diabetes, produzem superóxido e H2O2, resultando em pero-
xidação lipídica e dano celular no cérebro. Cronicamente, 
níveis elevados de insulina periférica reduzem a sensibilidade 
à insulina na barreira hematoencefálica (BHE) e, portanto, 
há aumento da glicose no cérebro. Mesmo com glicose 
disponível no corpo, as células cerebrais não são capazes 
de derivar energia a partir dela, causando morte celular e 
redução da atividade neuronal8.

O metabolismo lipídico é outro agente que impacta nega-
tivamente o cérebro, já que o seu metabolismo desregulado 
pode acarretar no acúmulo de lipídios tóxicos em diversos 
órgãos. Esses lipídios tóxicos são então liberados na corrente 
sanguínea, podendo atravessar a BHE por sua característica 
lipossolúvel, causando inflamação, resistência à insulina e 

lesões neurotóxicas, com consequente neurodegeneração16.

Nos pacientes com DA, existe diminuição significativa da 
taxa de metabolismo da glicose, especialmente nas regiões 
onde ocorre o processamento de memória e da aprendi-
zagem. No SNC, a Apo-E é produzida principalmente por 
astrócitos e transporta colesterol aos neurônios via receptores 
Apo-E. Já foi demonstrado que o alelo ApoEε4 da isoforma 
ApoE é fator de risco para DA8. Além desse alelo, outro estudo 
observou que altos níveis de peptídeo C, parâmetro utilizado 
para avaliar a secreção de insulina, podem estar diretamente 
associados à piora da cognição, mesmo em pessoas não 
diabéticas5. Nos últimos anos, estudos de associação genô-
mica revelaram 9 genes (BIN1, CR1, CLU, PICALM, MS4A4 
/ MS4A6E, CD2AP, CD33, EPHA1, ABCA7) que estão asso-
ciados à DA ou podem influenciar o seu desenvolvimento8,14.

Além disso, a hiperinsulinemia e a resistência à insu-
lina também podem causar morte neuronal e favorecer a 
formação de beta-amiloide (Aβ) extracelular, originando 
fibrilas e agregados de placas neuríticas (Figura 1). Os oligô-
meros de peptídios da proteína precursora de beta-amiloide 

Figura 1 - Associação da enzima degradadora de insulina com os sintomas 
clínicos da doença de Alzheimer, assim como o risco de diabetes mellitus tipo 
2 (adaptado de Jha et al.7). IRS = substrato do receptor de insulina; PI3K/
Akt = fosfatidilinositol 3-quinase / serina-treonina proteína quinase; PKB = 
proteína quinase B; PKC = proteína quinase C; TGF = fator de crescimento 
transformador; GSK3β: glicogênio sintase quinase 3β
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(AβPP-Aβ) são neurotóxicos e alteram a plasticidade da 
sinapse. O aumento da produção de Aβ dentro da célula 
indica depuração extracelular e faz com que Aβ se acumule 
como placas senis. O Aβ é eliminado principalmente pela 
insulin-degrading enzyme (IDE) - enzima degradadora de 
insulina11.

Em idosos, a produção de IDE diminui, havendo então 
uma quantidade crescente de substrato combinado com 
menor atividade enzimática. Da mesma forma que a insulina 
pode ser vista como um inibidor competitivo de IDE para 
degradação de Aβ, o Aβ pode ser visto como um inibidor 
competitivo de insulina para o seu receptor. A degeneração 
prejudicada de Aβ também promove a neurotoxicidade e 
agrava o risco de DA5.

Algumas evidências têm demonstrado que a glicogênio 
sintase quinase-3β (GSK-3β) pode ser o elo potencial entre 
DM e DA13. Já outros estudos acreditam no aumento da 
fosforilação da proteína Tau na resistência e deficiência 
de insulina mediante a ativação da GSK-3β5. No DM, a 
GSK- 3β atua como enzima crucial da síntese de glicogênio, 
que é importante na regulação da glicemia, sendo um dos 
principais fatores que pode levar à deficiência de insulina 
e resistência à insulina. A fosforilação da GSK-3β pode ser 
ativada ou exacerbada por diversos fatores, como estresse 
oxidativo ou processo inflamatório, ativando uma cascata de 
reações que podem causar apoptose ou esgotamento das 
células β pancreáticas e redução da secreção de insulina, 
assim eventualmente acelerando o processo de DM5.

A GSK-3β também é uma importante enzima de fosfori-
lação da proteína Tau e está envolvida na via de sinalização: 
insulina / fosfoinositídeo 3-quinase / proteína quinase B (insu-
lina / PI3K / Akt). A disfunção desta via de sinalização pode 
levar à hiperfosforilação da proteína Tau. Esta proteína tem 
como função eliminar a deposição de β-amiloide causada 
pela resistência à insulina, porém devido a sua excessiva 
fosforilação, acaba perdendo a sua função, causando 
neurotoxicidade, degeneração dos neurônios, interferindo na 
plasticidade sináptica normal e, consequentemente, afetando 
as funções cognitivas13.

O funcionamento prejudicado da glicose pode ser 
associado à regulação reduzida da OGlcNAcilação, a qual 
ocasiona a hiperfosforilação da proteína Tau. Além disso, a 
inativação da GSK-3β, consequente à deficiência de insulina 
e à presença de oligômeros Aβ nos neurônios, também leva 
ao estado de Tau anormalmente fosforilada3.

Até recentemente, acreditava-se que a captação de 
glicose no cérebro era inteiramente independente da insu-
lina com os transportadores de glicose GLUT1 e GLUT3. 
No entanto, atualmente é reconhecido que o transportador 
de glicose GLUT4, receptor de insulina e transportador de 
glicose insulino-sensível, está presente na BHE e em alguns 

tipos de células cerebrais. Na DA, quando o GLUT4 ou 
receptores de insulina estão comprometidos, pode ocorrer 
hipoglicemia funcional no cérebro e, assim, diminuir a taxa 
de metabolismo da glicose no cérebro8. 

Por fim, verificou-se que a presença do alelo C, que confere 
risco à DA, foi associada a um risco aumentado de DM gesta-
cional. Outrossim, as pacientes com DM gestacional têm uma 
frequência significativamente menor do alelo T “protetor” para 
DA em relação ao grupo controle, e até mesmo em relação 
aos pacientes com DA. Esses resultados indicam que a pato-
gênese do DM gestacional é diferente do DM2, trazendo outro 
importante achado relacionado ao gene PICALM, que poderia 
desempenhar um papel significativo na DA14.

CONCLUSÃO

Muitos fatores contribuem para a função neurocognitiva 
prejudicada relacionada à progressão da DA no cérebro, 
como o metabolismo alterado da insulina, juntamente com 
a expressão de determinados genes e o metabolismo dos 
lipídios. Os estudos envolvendo a relação entre DM2 e 
DA, que originaram o termo “diabetes mellitus tipo 3”, são 
recentes, e mais pesquisas são necessárias com o intuito 
de aprofundar o conhecimento desta condição. O melhor 
conhecimento da fisiopatologia poderá oferecer oportuni-
dade de se desenvolver tratamentos que evitem a progressão 
da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
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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	
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