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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “NUTRIÇÃO CLÍNICA: os desafios da 

pesquisa na atualidade” tem conteúdo interdisciplinar, 

contribuindo para o aprendizado e compreensão de varias 

temáticas dentro da área em estudo. Esta obra é uma 

coletânea de pesquisas de campo e bibliográfica, fruto dos 

trabalhos apresentados no Congresso Internacional de Saúde 

e Meio Ambiente realizado entre os dias 28 e 29 de Novembro 

de 2020. No ano de 2020 devido a pandemia causada pelo 

COVID – 19 o evento foi realizado em sua I Edição On-line. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

O livro NUTRIÇÃO CLÍNICA: os desafios da 

pesquisa na atualidade” apresenta interdisciplinaridade 

entre a as áreas da saúde concentrado em títulos com temas 

que relatam experiências profissionais e revisões 

bibliográficas na área de Nutrição Clínica como Anorexia, 

Assistência Nutricional A Idosos, Gestantes E Portadores De 

Doenças Crônicas, Alimentos Funcionais, Dieta Low Carb, 

Dietoterapia, Aleitamento Materno e áreas s afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
 

A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO 
COMPORTAMENTO ALIMENTAR 
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Aryanne Almeida da COSTA 2  

Gabriele MAYER 3 
Larissa Rodrigues NASCIMENTO 4 

 Alexsandra Francisco da SILVA 5 
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Graduada em Nutrição, UNIFG 
alexsandra.afs27@gmail.com 

 
RESUMO: O estresse pode ter origens tanto físicas quanto 
mentais, sendo capaz de causar complicações em todo 
organismo. A alta carga de estresse psicológico leva o indivíduo 
a buscar meios de compensar o mesmo, muitas vezes através 
do comer emocional, o qual é baseado em escolhas alimentares 
considerando as fortes emoções e pode acarretar diversas 
consequências, principalmente o desenvolvimento ou agravo 
de doenças crônicas não transmissíveis como a obesidade, 
diabetes e hipertensão, além de transtornos alimentares como 
anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Este trabalho tem 
como objetivo mostrar a influência do estresse nos hábitos 
alimentares e identificar seus principais efeitos no 
comportamento alimentar. A metodologia utilizada foi uma 
pesquisa bibliográfica descritiva com estudos publicados dos 
anos de 2015 a 2020 nos periódicos integrados ao Pubmed, 
SCIELO e Google Acadêmico no idioma português. Foram 
usados os seguintes descritores para a pesquisa: angústia 
psicológica, estresse, comportamento alimentar e esgotamento 
profissional. Os resultados encontrados mostram que o 
estresse afeta os indivíduos de diferentes formas, seja através 
das emoções, qualidade do sono ou ambiente em que se vive 
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e têm grande influência no estado de estresse, 
consequentemente no comportamento alimentar. Essa 
complicação pode ser apresentada por meio de um padrão de 
seletividade, restrição ou de compulsão, passando pela 
preferência por alimentos calóricos e pouco nutritivos, podendo 
resultar no surgimento ou agravo de doenças. 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar. Estresse 
Psicológico. Hábitos Alimentares. Padrões Alimentares. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O estresse pode ser definido como um conjunto de 

reações do organismo, tanto física como mental, resultante de 

agressões e situações desafiadoras de diversas origens, as 

quais são capazes de perturbar o equilíbrio interno (FELTRIN 

et al., 2019). Dalmazo et al. (2018), ressaltam que quando o 

equilíbrio homeostático de um organismo é quebrado, resulta 

em uma cascata de reações em cadeia, que aumentam o fluxo 

sanguíneo, devido à alta liberação de adrenalina, levando a 

reações de taquicardia, dilatação de vasos sanguíneos de 

músculos e do cérebro, bem como a contração de vasos que 

irrigam os órgãos da digestão. 

Monteiro et al. (2015), afirmam que a elevada carga de 

estresse está associada ao aumento da frequência cardíaca e 

pressão arterial, dores musculares, ansiedade, fadiga, 

irritabilidade, insônia, redução da capacidade de concentração 

e afeta de forma direta no comportamento alimentar, o que pode 

resultar no desenvolvimento de transtornos alimentares, como 

bulimia, anorexia, e mais precisamente a compulsão alimentar. 

De acordo com Bettin, Ramos e Oliveira (2019), a 

alimentação ou o comer emocional podem ser vistos como uma 

resposta a emoções negativas, logo, indivíduos que 



A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

18 
 

apresentam altos níveis de estresse ou sintomas de baixa 

autoestima ou depressão, podem buscar conforto em alimentos 

que muitas vezes, são palatáveis e consequentemente mais 

calóricos. 

Dalmazo et al. (2018), ratificam que indivíduos que se 

encontram em suas condições psicológicas comprometidas, 

buscam algum tipo de compensação no alimento, visto que, há 

comprovações de que as emoções têm influência na 

determinação das escolhas e preferências alimentares, e que 

os alimentos podem ser ligados ao contexto emocional em que 

são ingeridos. 

O comer emocional, resultante da ingestão de alimentos 

baseados em fortes emoções, pode acarretar diversas 

doenças, como a obesidade, anorexia ou bulimia, visto que o 

indivíduo se alimenta de forma totalmente descontrolada 

(GOUVEIA; CANAVARRO; MOREIRA, 2017). 

A ingestão alimentar está conectada ao comportamento 

alimentar, visto que é através desse sistema que se é 

conduzido as escolhas (ALVARENGA et al., 2016). As escolhas 

alimentares do indivíduo são consideradas formas de alívio do 

estresse e a concepção do estilo alimentar é baseada tanto nas 

necessidades fisiológicas quanto psicológicas (XAVIER et al., 

2020). 

Além da ingestão relacionada com as emoções, outros 

fatores podem influenciar no consumo alimentar como a falta da 

rotina de sono (FREITAS et al., 2015). Nesse quesito, tanto a 

falta da qualidade quanto a privação do sono, se mostram 

bastante expressivas a incidência do estresse e 

consequentemente a adesão a dietas mais calóricas e de baixo 

valor nutricional, compostas por alimentos altamente 

industrializados, levando ao surgimento ou agravo de doenças 
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metabólicas, como a obesidade, hipertensão arterial e diabetes 

(MAYER et al., 2020). 

O efeito do estresse na alimentação pode ser capaz de 

modificar o metabolismo de vários nutrientes como as vitaminas 

do complexo B, vitamina C, cálcio, magnésio, ferro e zinco 

(DALMAZO et al., 2018).   

Com base nesses dados, torna-se relevante a realização 

de uma revisão sistemática, buscando selecionar trabalhos que 

apontem a relação entre o estresse e os hábitos alimentares, 

bem como seus principais efeitos no comportamento alimentar. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta revisão foi elaborada a partir de seis etapas, sendo 

a 1ª etapa a construção da pergunta norteadora; a 2ª etapa 

realização da busca na literatura, estabelecendo os descritores, 

critérios de inclusão e exclusão e seleção dos trabalhos; na 3ª 

etapa foi realizada a coleta de dados; 4ª etapa uma análise 

crítica dos estudos incluídos; 5ª etapa foi feita uma discussão 

dos resultados; por fim a 6ª etapa apresentado a revisão.  

Os critérios de inclusão definidos para esse trabalho 

foram: trabalhos encontrados nas bases de dados eletrônicas 

Google Scholar, PubMed e Scielo, idioma português (Brasil), 

publicado entre os anos de 2015 e 2020 com a temática 

estabelecida. Já os critérios de exclusão foram os artigos 

publicados fora do tempo e idioma estabelecido e por estudos 

que não abordavam a temática pesquisada. 

Os descritores Decs utilizados para a pesquisa foram: 

angústia psicológica, estresse, comportamento alimentar e 

esgotamento profissional, no idioma português. No total se 

deram encontrados 33 artigos dentro dos critérios 
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estabelecidos, selecionados inicialmente por meio dos títulos e 

resumos relacionados ao tema. 

Dos 33 artigos, 22 evidenciaram os conteúdos esperados 

ao tema possibilitando o uso e relacionando o estresse como 

fator causal na mudança do comportamento alimentar e 11 

foram excluídos, devido à falta ou baixa afinidade com o tema 

já descrito sem salientar as consequências do estresse no 

comportamento alimentar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela abaixo foram descritos os principais autores 

para a elaboração deste trabalho, com ano de publicação, 

objetivos, métodos e seus resultados. 

 

Tabela 1. Principais artigos incluídos  

Autores/ 

ano 

Objetivos Métodos Resultados 

Penafor

te; 

Matta; 

Japur, 

2016 

Estimar-se 

a 

associação 

entre 

estresse, 

comportam

ento 

alimentar e 

consumo 

alimentar 

nos 

estudantes 

Foram avaliados 

30 estudantes com 

idade entre 18 a 30 

anos. E aplicado 

questionários para 

analisar seus 

níveis de estresses 

e relações com o 

comportamento 

alimentar. 

Estudantes 

com maior nível 

de estresse 

apresentaram 

maior 

pontuação no 

questionário, 

levando ao 

comportamento 

emocional e 

estresse 

alimentar. 
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universitário

s. 

DALMA

ZO et 

al., 

2018 

Descreve a 

relação 

entre o 

consumo 

alimentar, 

estresse em 

pacientes 

hipertensos. 

 Foi realizado 

pesquisa 

transversal com 

indivíduos maiores 

de 18 anos e 

ambos os sexos no 

Ambulatório de 

Hipertensão 

Arterial do Instituto 

de Cardiologia do 

Rio Grande do Sul. 

Foram coletados 

dados de pressão 

arterial, consumo 

alimentar e 

medidas 

antropométricas. 

As variantes 

relacionadas ao 

estresse foram 

analisadas pelo 

inventário de 

sintomas de stress 

para adultos de 

Lipp (ISSL). 

Participaram 

100 pessoas, 

com 

67%prevaleceu 

o sexo 

feminino, Dos 

participantes, 

86% estavam 

em alguma das 

fases do 

estresse, 

sendo que 

destes, 57% 

estavam na 

fase de 

resistência. 

Alguns 

hipertensos 

que ingeriam 

alimentos ricos 

em gorduras 

com sintomas 

de estresse 

apresentou 

significância 

estatística. 

MAYER 

et al., 

2020 

Analisar a 

influência e 

suas 

Revisão integrativa 

com base em 

levantamento 

Resultados 

com 33 artigos 

visto que a alta 
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respectivas 

diferenças 

entre 

comportam

ento 

alimentar, 

Estresse e 

emoções. 

bibliográfico nos 

profissionais de 

enfermagem na 

área da saúde com 

o impacto do 

estresse no 

comportamento 

alimentar. 

carga de 

estresse 

ocupacional 

afeta de forma 

direta no 

comportamento 

alimentar, dos 

enfermeiros 

podendo 

acarretar 

diversos 

transtornos 

alimentares 

como bulimia, 

anorexia, e 

mais 

justamente a 

compulsão 

alimentar, 

fazendo com 

que 

trabalhadores 

comecem a 

consumir 

alimentos, ricos 

em açúcares e 

gorduras. 

SOUZA 

et al., 

2020 

Uma breve 

discussão 

sobre o 

comportam

Revisão narrativa 

com base de 

dados em 

periódicos 

Fatores 

relacionados 

ao estresse por 

consequência 
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ento 

alimentar e 

os 

fatores 

associados 

em 

trabalhador

es 

nacionais e 

internacionais 

.Interligando 

assuntos 

relacionados ao 

tema proposto. 

jornadas de 

trabalho 

prolongadas e 

desgastes 

físicos e 

mentais por 

parte do 

desempenho 

no trabalho. 

Acarretando 

comportamento

s alimentares 

desordenados. 
Fonte: As autoras, 2020. 

 

Com relação às características do estudo, 27 artigos 

apresentam como conteúdo principal o estresse, 

comportamento alimentar e suas consequências. Destes, 22 

artigos relacionam o estresse com alimentação, e 8 relacionam 

o trabalho em turnos e a falta da qualidade de sono como 

principal fator desencadeante do estresse e 3 deles fazem a 

relação entre estresse e emoções. 

 

Causas do estresse 

 

O estresse está frequentemente associado aos 

transtornos de depressão e ansiedade, sendo na maioria das 

vezes identificado como uma reação disfuncional, que o 

indivíduo apresenta quando passa por uma situação 

desafiadora (ADRIANO et al., 2017). 
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O estresse tem diversas causas sendo uma das 

principais o estresse ocupacional, tendo em vista que no 

cenário atual os trabalhadores estão com dificuldades de 

conciliar as exigências do trabalho e vida particular, o que leva 

ao estresse e pode prejudicar tanto o colaborador quanto a 

empresa (SILVA; SALLES, 2016).  

No mesmo sentido, os ambientes de trabalho de 

profissionais da área da saúde são propícios para formação de 

um desequilíbrio nas emoções. Nota-se que profissionais da 

área da saúde apresentam alta demanda de trabalho e um 

elevado controle das ações realizadas, e muitas vezes uma 

baixa aprovação social. Destaca-se a importância de 

implementações de estratégias de prevenção ao estresse e 

fortalecer o apoio social a todos os profissionais (RIBEIRO et 

al., 2018).  

As emoções têm grande influência sobre o indivíduo e o 

leva a desejar principalmente alimentos altamente calóricos 

impactando diretamente nos hábitos alimentares e no estado 

emocional. Desta forma, existem consequências sobre o 

comportamento alimentar, considerando que a emoção debilita 

os controles cognitivos da ingestão alimentar e por isso, quando 

ocorrem alterações emocionais os indivíduos recorrem à 

comida como forma de compensar o seu estado emocional e de 

lidar com as suas emoções, sendo este considerado apenas 

como um mecanismo compensatório (LOURENÇO, 2016). 

Cunha et al. (2016), afirma existirem três grupos de 

fatores que resultam no estresse, como os ambientais que 

abrangem as incertezas econômicas, políticas e tecnológicas; 

organizacionais incluindo pressão e sobrecarga de trabalho, 

chefia e desgaste com os demais colaboradores e por fim, os 

individuais que derivam de questões pessoais.  
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Estresse e o sono 

 

Gomes et al. (2017), explicam que sono é controlado 

pelo ritmo circadiano no andamento das 24 horas do dia, esse 

ritmo é ajustado por fatores exógenos, ou seja, atividades 

realizadas durante o dia. Os fatores endógenos são estímulos 

no núcleo do hipotálamo medial, chamado de relógio biológico. 

Esse relógio regulariza o tempo de sono e estabelece o ciclo 

sono-vigília, porém a intervenção nesse ciclo poderá acarretar 

sérios problemas à saúde. 

De acordo com Bittencout, Walz e Zanin (2015), o 

estresse somado a privação de sono, pode estar associado ao 

surgimento de doenças metabólicas, supostamente por meio da 

desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. 

De acordo com Savioli (2019), é no momento de repouso 

que nosso corpo se recupera, porém, se o indivíduo sofre com 

uma alta demanda de tarefas, acrescido de uma alimentação 

inadequada, ocorre uma alta liberação de liberado cortisol, 

reduzindo os níveis de serotonina e melatonina, o que irá 

impedir um sono reparador.  

 

Transtornos alimentares 

 

Os transtornos alimentares são caracterizados por 

comportamentos de risco como preocupação excessiva com os 

alimentos, prática exagerada de exercícios físicos, uso de 

medicamentos para emagrecimento e restrição alimentar. 

Dentre os transtornos mais comuns estão bulimia nervosa, 

anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e 

transtorno alimentar restritivo (SOUZA et al., 2020). 
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Estes estão intimamente ligados a preocupação com a 

aparência, logo, a adoção de dietas restritivas são muito 

frequentes, estimulando o modo de pensar de que tudo é 

ocasionado pelo reflexo de restrições alimentares a longo 

prazo, influenciando diretamente o modo de pensar sobre a 

alimentação e uma pressão exagerada para não comer. Esse 

tipo de pensamento pode ser considerado normal, até que se 

torna um sintoma claro de transtorno alimentar (ALMEIDA, 

2017). 

Considerando a atual população, a preocupação 

excessiva com a imagem corporal e suas consequências 

podem intervir na alimentação, dificultando a relação com a 

comida, não se permitindo comer e rotulando alimentos como 

proibidos, gerando assim, episódios de compulsão e o não 

respeito da saciedade além de realizar as refeições de forma 

automatizada, sem pausas e sem hábito de comer em horários 

regulares (ALMEIDA, 2017). 

Entre um dos principais transtornos alimentares está a 

bulimia, a qual é caracterizada por episódios frequentes de 

compulsão alimentar e atitudes compensatórias recorrentes 

com o objetivo de evitar ganho de peso. A contínua restrição da 

ingestão alimentar juntamente com o medo elevado de ganhar 

peso é denominada anorexia nervosa. Esses dois tipos de 

transtornos também estão caracterizados pela alteração da 

percepção corporal (SOUZA et al., 2020).  

Souza et al. (2020), ainda afirma que o transtorno 

alimentar restritivo, de acordo com a própria denominação, 

corresponde a restrição da ingesta alimentar não satisfazendo 

as necessidades energéticas por meio da alimentação. 

Diferentemente do transtorno alimentar de compulsão, em que 

ocorre a ingestão excessiva de alimentos em um curto espaço 
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de tempo e em circunstâncias emocionais.  As escolhas 

alimentares da compulsão, tem uma grande relação com o 

ganho de peso e aumento do risco de desenvolvimento da 

obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, além de 

impactar diretamente na qualidade de vida do indivíduo.  

 

Estresse ocupacional 

 

Leite et al. (2018), afirmam que o estresse é gerado por 

problemas causados pelo ambiente de trabalho, o qual constitui 

um conjunto de atividades de valores, comportamentos e 

representações, o que aborda atualmente trabalhadores do 

mundo inteiro, considerando um grave problema de saúde, 

podendo interferir em condições psicológicas e físicas dos 

indivíduos. 

Freitas et al. (2015), relatam que trabalhos em turno 

comprometem a qualidade nutricional da dieta e frequência do 

consumo de determinados alimentos, como fast foods e 

industrializados, tendo em vista que sua rotina é drasticamente 

alterada devido à mudança de rotina.  

O estresse ocupacional causa alterações na fome e no 

apetite, acarretando prejuízos à saúde do indivíduos. Além do 

que, há evidências de que o elevado nível de estresse 

ocupacional, induza a pessoa a consumir um número reduzido 

de alimentos saúdáveis, levando ao alto consumo de 

ultraprocessados, geradores de estresse (MAYER et al., 2020).  

 

Estresse e emoções 

 

Conforme dados do Ministério da Saúde (2015), 

juntamente com departamento de atenção básica do estado de 
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Brasília,  estudantes com maior nível de estresse, exibiram 

maiores resultados para o comportamento alimentar emocional 

e descontrole de maus hábitos da alimentação levando a 

frequência de consumo de salgados e lanches prontos para 

consumo como fast food. Relatam que as atividades 

acadêmicas, além de causar estresse, estimulam o estudante a 

buscar alimentos não saudáveis. 

Dalmazo et al. (2018), salientam que a alteração das 

emoções, ordenam as escolhas alimentares, resultando na 

associação ao contexto emocional em que habitualmente são 

consumidos. 

Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da 

Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO, 2016), o 

estresse psicológico pode colaborar para o ganho de peso e 

obesidade, analisando que a ansiedade pode levar ao aumento 

da ingestão de alimentos, ao controle inadequado do apetite e 

à compulsão alimentar. 

     Borges, Figueiredo e Souto (2019), ressaltam que 

situações de ansiedade sobre o consumo alimentar é 

corriqueiro na literatura. 

De acordo com Mayer et al. (2020), diversos estudos 

vem sendo feito a respeito da associação entre o 

comportamento alimentar e uma inadequada regulação 

hormonal, principalmente daquele indivíduos com hábitos 

alimentares desequilibrados.  Gouveia, Canavarro e Moreira 

(2017), enfatizam que o ato de comer movido por fortes 

emoções, decorrentes do estresse, podem vir a gerar doenças 

mais graves como a obesidade e anorexia, visto que o indivíduo 

passa a se alimentar de forma descontrolada.   
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Estresse e comportamento alimentar  

 

O comportamento alimentar representa um ato social 

que faz parte do comportamento humano e está relacionado a 

simbolismos, evidenciando a complexidade de fatores 

envolvidos e as modificações influenciadas pela realidade do 

indivíduo como estilo de vida e hábitos alimentares (SOUZA et 

al., 2020) 

Penaforte (2016), ressalta que existem evidências que o 

estresse altera o comportamento alimentar, influenciando as 

escolhas alimentares para alimentos com maior valor 

energético e consequentemente ricos em açúcar e gordura. 

Nesse sentido, ainda segundo Penaforte (2016), as 

escolhas alimentares em situação de estresse estão 

associadas a maior exposição ao cortisol que desencadeia  o 

consumo excessivo de alimentos de alta palatabilidade que 

geram prazer e emoções positivas, associando o consumo com 

a recompensa e mudança de preferências alimentares, 

utilizando esses alimentos como forma de aliviar o estado 

emocional. Por sua vez, outros hormônios como a leptina e a 

insulina atuam no sistema de recompensa cerebral (SRC), 

estimulando o desejo por alimentos característicos.  

Evidenciando a relação entre estresse e comportamento 

alimentar, Lourenço (2016), afirma que através da alimentação 

os indivíduos procuram uma opção de estabilizar ou melhorar o 

estado emocional, utilizando-se de alimentos com propriedades 

reparadoras sem se importar com o conteúdo nutricional. Esses 

alimentos servem, de forma concreta, para o indivíduo como um 

combate aos sentimentos de baixa autoestima e de elevada 

ansiedade. 
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Outros fatores também estão associados diretamente 

nas escolhas alimentares como a demanda excessiva de 

tarefas que segundo Savioli (2019), resulta em uma alta 

liberação de cortisol e reduz os níveis de serotonina e 

melatonina, impedindo um sono reparador. Esse efeito pode 

resultar no balanço energético positivo e causar ou agravar 

doenças metabólicas exercendo forte e importante efeito no 

estado nutricional do indivíduo. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do estudo realizado é possível concluir que o 

estresse tem efeito sobre o comportamento alimentar dos 

indivíduos, afetando-os de diferentes formas, tal como a 

ansiedade e depressão, muitas vezes decorrentes do estresse, 

também são fatores influenciáveis no comportamento alimentar. 

Seja em um padrão de seletividade, restrição ou de compulsão, 

passando pela preferência por alimentos calóricos e pouco 

nutritivos, a alteração do padrão alimentar pode promover 

agravos à saúde. 

Além disso, fatores relacionados à má qualidade do sono 

podem acarretar na aderência de dietas mais calóricas e de 

baixo valor nutricional, podendo resultar no surgimento ou 

agravo de doenças metabólicas.  

Dessa forma, se faz de extrema necessidade a atenção 

a saúde física e mental dos indivíduos, levando um olhar 

multidisciplinar e abrangente a fim de prevenir, tratar e evitar 

maiores consequências e impactos negativos na qualidade de 

vida de todos. 
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RESUMO: As doenças crônicas não-transmissíveis são uma 
das principais acometedoras de câncer à nível mundial e, 
dentre elas, o câncer se destaca por ser um problema de saúde 
pública. além de influenciar diretamente da qualidade de vida 
dos pacientes portadores. Diante disso o presente trabalho teve 
como objetivo investigar os alimentos funcionais utilizados na 
prevenção e tratamento do câncer. Estudos evidenciam a 
influência direta da alimentação com altas incidências de 
câncer, com isso nota-se que uma dieta adequada é crucial 
para redução desses índices e melhoria na qualidade de vida 
das pessoas. Dentre as substâncias funcionais destacam-se os 
carotenoides, ácidos graxos de cadeia curta, e elementos 
antioxidantes encontrados nas vitaminas. A partir do 
levantamento bibliográfico foi possível observar a relação direta 
de nutrição e câncer, além de perceber a necessidade de 
estudos aprofundados acerca da temática. 
 
Palavras-chave: Nutrição Funcional. Oncologia. Nutrição. 
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INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) 

fazem parte das principais causas de óbitos no mundo, dentre 

elas destaca-se o câncer como uma comorbidade e atualmente 

um problema de saúde pública mundial, ressaltando que essa 

é a segunda principal causa de mortes no mundo. Assíduas 

transições no perfil demográfico e epidemiológico globais 

demonstram uma crescente incidência do câncer para o 

paradigma atual e dos próximos séculos, sobretudo entre 

países em desenvolvimento (FRUCHTENICHT et al., 2015; 

FERLAY et al., 2015).  

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

estima-se que o impacto do câncer na população mundial 

corresponda a mais de 20 milhões de casos novos para o ano 

de 2025, no Brasil essa estimativa não é diferente, no biênio de 

2016-2017, manifestam-se a ocorrência de aproximadamente 

600 mil casos novos de câncer (INCA, 2015).  

O câncer é caracterizada como uma doença de 

origem multifatorial, na qual ocorre o crescimento irregular e 

descontrolado de células que são capazes de se multiplicarem 

e infiltrarem em diversos órgãos e tecidos. Associa-se a doença 

agravantes metabólicos impactantes na qualidade de vida do 

portador, entre eles, destaca-se a desnutrição, cuja prevalência 

relatada na literatura é de aproximadamente 75% em pacientes 

oncológicos durante o diagnóstico (COA et al., 2015).  

Apesar dos índices alarmantes, acredita-se que 1/3 

dos casos são evitáveis, para isso, necessita-se que novos 

hábitos no estilo de vida dos indivíduos sejam adotados, sendo 

que destacam-se como fatores de risco a exposição indevida à 
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radiação solar e nuclear, o uso de agentes químicos industriais 

ou mesmo tintura para cabelos, o etilismo, o tabagismo e o perfil 

alimentar inadequado dos indivíduos, recentemente alguns 

fatores foram incluídos nessa lista, sendo eles a microbiota 

intestinal e inatividade física (MARESSO et al., 2015; GRAY et 

al., 2017).   

Os primeiros conceitos de alimentos funcionais 

surgiram por volta dos anos 80, sendo que no Brasil não possui 

uma definição legislativa para esses alimentos. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 1999), não define 

alimentos funcionais, mas alega que um alimento para ser 

comercializado no mercado com a denominação de funcional 

ele necessita de duas propriedades: propriedade funcional e de 

saúde. Para Costa e Rosa (2016), alimentos funcionais são 

aqueles que possuem benefícios à saúde, além de ser nutritivo 

inerente à sua composição química, podendo desempenhar um 

papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças 

crônicas degenerativas.  

Sendo assim, a utilização de alimentos funcionais 

ganham destaque na prevenção e tratamento de pacientes 

oncológicos, partindo do pressuposto que esses desempenham 

ações benéficas para aqueles que consomem, associando à 

hábitos de estilo de vida considerados saudáveis.  

A partir do exposto, o presente trabalho tem como 

objetivo geral investigar a utilização de alimentos funcionais na 

prevenção e tratamento de pacientes oncológicos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo 

exploratório, de caráter bibliográfico que segundo Gil (2010), é 

aquele que se desenvolve a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Parao levantamento dos dados foram utilizadas 

fontes de pesquisa como livros, anais, artigos científicos 

disponíveis em bancos de dados como Scielo, Portal INCA, 

Lilacs e  referências que se encaixasse ao tema proposto, 

encontrados em instituições públicas e privadas, utilizando os 

descritores: Alimentos funcionais, Câncer, Tratamento, 

Prevenção.  

Foram utilizados como critérios de inclusão livros, 

anais e artigos que se adaptassem a temática, que estivesse 

disponível na versão gratuita, e material publicado nos últimos 

10 anos. Como critérios de exclusão utilizou-se para aqueles 

anais e artigos que não se adaptassem a temática, que não 

estivesse disponível na versão gratuita e ainda material 

publicado há mais de 10 anos. 

Os dados foram coletados no 1º semestre de 2020 

através de material especializado e também pela internet, e 

assim, foram selecionados, lidos e analisados para elaboração 

do estudo. Nessa construção, foram levadas em considerações 

as normas da Associação Brasileira de Normas Tecnicas – 

ABNT específicas para a elaboração do trabalho científico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CÂNCER: CARACTERIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO  

 

O câncer é considerado uma doença crônica de 

origem multifatorial, que é caracterizada pelo crescimento 

irregular e descontrolado de células que são capazes de se 

multiplicarem e infiltrarem diversos órgãos e tecidos. O 

processo de desenvolvimento destas células é denominado 

carcinogênese ou oncogênese, possui três estágios (iniciação, 

promoção e progressão), geralmente, ocorre de forma 

lenta,podendo demorar um certo tempo para que ocorra 

proliferação e geração de um tumor visível (COA et al., 2015; 

INCA, 2018). 

 Em geral, a maioria dos pacientes diagnosticados 

com câncer conseguem recebem tratamento adequado, cujo 

reflete em diversos efeitos colaterais, tais como: fadiga, dor, 

dispneia, náuseas, anorexia e perda de peso considerável não 

intencional. Esses sintomas exercem impacto negativo no 

tratamento e, interferem diretamente na qualidade de vida do 

paciente (COA et al., 2015). 

A proliferação desregulada das células se dá por 

meio de fatores endógenos, como o perfil genético, e fatores 

exógenos, como dieta e estilo de vida. Estudos epidemiológicos 

apontam associações relevantes entre alguns padrões 

alimentares em diferentes regiões do mundo e a prevalência do 

câncer. Ademais fatores ambientais, tais como o tabagismo, 

obesidade, inatividade física e a exposição a tipos específicos 

de vírus, bactérias e parasitas, e ainda a exposição a 
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substâncias carcinogênicas como produtos de carvão e 

amianto, agrotóxicos, também estão associados à altas 

prevalências de câncer (OLIVEIRA et al., 2014).  

Segundo dados do INCA (2018), no biênio 2018-

2029 têm-se uma previsão de 600 mil novos casos de câncer 

no mundo. As estimativas a nível nacional refletem o perfil 

semelhante ao de países desenvolvidos, sendo assim, convive-

se com altas taxas de cânceres, associados a infecções, que 

são características vistas nesses países considerados 

desenvolvidos. Esse perfil é reflexo das desigualdades 

regionais tão peculiares no Brasil, que vão desde as diferenças 

na expectativa de vida, condições socioeconômicas, até o 

acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico oportuno e 

tratamento adequado.    

Estudos evidenciam a relação entre câncer, 

obesidade, estilo de vida e nutrição. Não obstante, verifica-se 

que a modificação na alimentação e no estilo de vida podem 

prevenir alguns tipos dessa doença. Como medida preventiva, 

artigos demonstram a importância da introdução de alimentos 

que contenham propriedades antioxidantes, assim como 

também, uma associação a diferentes tipos de exercício físico, 

refletindo assim em uma redução considerável da taxa de 

mortalidade dos indivíduos (FARIAS, 2010; MUNHOZ et al., 

2016). 

Comumente os tratamentos para o câncer são 

quimioterapia, radioterapia, cirurgia e imunoterapia. A escolha 

para a melhor forma de tratar provem do estágio em que a 

doença se encontra, características biológicas e outras 

condições, como idade. Ressalta-se que nenhum tratamento é 
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usado de forma isolada, pois nenhum por si é capaz de eliminar 

todo o tecido tumoral maligno (INCA, 2016). 

A radioterapia é o tratamento do qual envolve 

radiações ionizantes, uma espécie de energia direcionada, afim 

de destruir ou impedir que as células do tumor aumentem, 

essas radiações não são visíveis e durante a aplicação o 

paciente não sente dor. A radioterapia é dividida em dois tipos, 

interna e externa, sendo que a diferença está na distância entre 

a fonte emissora de radiação e o tumor. Na interna, a fonte de 

radiação encontra-se no tumor ou próximo dele, com isso, o 

material radioativo na forma de implante ou solução líquida é 

adicionada ao local do corpo acometido pelo câncer. Na 

radioterapia externa, o tratamento radioterápico mais comum, a 

fonte de irradiação se encontra a longa distância do tumor, 

sendo utilizados equipamentos de raio X ou feixes de elétrons 

para aplicação dessa técnica. Esse tratamento acomete efeitos 

colaterais como anorexia, fadiga e disfagia (ONCOGUIA, 2014; 

GONCALVES, 2018).  

 A quimioterapia é um procedimento mais invasivo, 

esse compreende a eliminação celular de rápido crescimento, 

sendo assim, possui finalidade de acabar com as células, sendo 

essas saudáveis ou alteradas. Seus efeitos colaterais são 

adversos e de grande intensidade, tais como fraqueza, diarreia, 

perda ou aumento de peso, lesões na cavidade oral, queda de 

cabelos e outros pelos do corpo, vômitos e enjoos, como 

consequente esses efeitos causam desconforto aos pacientes 

e em sua maioria traduzem em dificuldades de desempenhar 

atividade cotidianas (ONCOGUIA, 2017; GONÇALVES, 2018).  

Ademais da debilitação dos pacientes que realizam 

tal tratamento, a quimioterapia tem como principal limitante a 
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resistência às drogas antitumorais que acontece por diversos 

mecanismos, podendo impedir o sucesso do tratamento e, 

consequentemente, a obtenção da cura (PEREIRA et al., 2015).  

A imunoterapia é considerada um tratamento 

recente, onde o sistema imunológico tem a capacidade de 

reconhecer e erradicar células cancerígenas, uma vez que esse 

sistema é capaz de controlar a imunogenicidade e a carga 

tumoral. Esse sistema de controle imunológico apresenta três 

fases. Fase de eliminação, compreende ao sistema imunológico 

de destruir as células cancerígenas, antes de qualquer 

apresentação clínica. A segunda fase é conhecida como a de 

equilíbrio, onde as células que escaparam da fase anterior 

permanecem de forma controlada no organismo, através da 

ação do sistema imunológico. A terceira e última fase 

compreende a fase de escape, onde o crescimento 

descontrolado do câncer através de escape do sistema 

imunológico, se dá a alguns destes fatores: resistência à 

citotoxicidade, perda da expressão dos antígenos do MHC, 

defeitos na apresentação de antígenos, perda de genes cruciais 

à resposta imunológica. Os medicamentos com ação nesta 

interface do sistema imunológico são denominados de 

inibidores de checkpoint imunológico (JORGE, 2019).  

O tratamento cirúrgico é considerado eficiente, 

principalmente se acompanhada de terapias auxiliares como 

radio, quimio e hormonioterapia. Nesse tratamento ocorre a 

retirada do tumor e dos linfonodos, tanto para realização do 

diagnóstico, como para o controle local. Por ser um 

procedimento invasivo, pode ocasionar consequências como 

limitações de movimento e traumas psicológicos (PEREIRA et 

al., 2015).  
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ALIMENTOS FUNCIONAIS E SEU POTENCIAL 

ANTIOXIDANTE  

 

A terminologia “alimentos funcionais” foi inicialmente 

introduzida no Japão, nos anos 80 referindo-se a alimentos 

processados, que possuem ingredientes que auxiliam em 

funções específicas do corpo, além de serem nutritivos, sendo 

assim, podiam ser definidos como “Alimentos para uso 

específico de saúde”. Não existe uma definição aceita 

universalmente para alimentos funcionais, este conceito varia 

de acordo com a legislação vigente em cada país e seus hábitos 

alimentares (PACHECO; SGARBIERI, 2016). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (1999), não define alimentos funcionais, entretanto, 

rege que para um alimento possa ser comercializado no 

mercado com a denominação de funcional deve atender  a duas 

alegações, a funcional e a de saúde. Visto isso, a primeira 

refere-se ao papel metabólico ou fisiológico que o 

alimento/nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, 

manutenção e demais funções do organismo humano. A 

segunda alegação, a de saúde, é aquela que afirma, sugere ou 

implica a existência de relação entre o alimento ou ingrediente 

com uma doença ou condição relacionada à saúde.  

Não pode-se conceituar alimentos funcionais sem 

exaltar os primeiros conceitos para esse alimentos/nutrientes, 

sendo assim, Gibson e Willians (2001), definem alimentos 

funcionais como um alimento ou ingrediente que oferta 

benefícios à saúde, que além de atender funções nutricionais 

básicas, pode de alguma forma influenciar de forma positiva no 
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bem-estar e na saúde das pessoas, assim como na redução de 

risco de alguma doença.  

Mais recentemente Cañas (2019), aborda que um 

alimento funcional além de suprir nutrientes básicos 

(carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais), possui 

um nutriente ou ingrediente específico que terá um benefício 

exclusivo no organismo, no bem-estar e na saúde, sendo esses 

componentes os responsáveis pela característica de 

funcionalidade. Alguns desses compostos são chamados de 

bioativos, dentre eles, destaca-se: carotenoides, flavonoides, 

ácidos graxos insaturados do tipo ômega.  

Vidal et al. (2012), visando desvendar os efeitos 

metabólicos e fisiológicos desses alimentos, refere sua principal 

ação em patologias como câncer, hipertensão, diabetes, 

Alzheimer, doenças cardiovasculares, intestinais, ósseas e 

inflamatórias.  

Quando inseridos nos alimentos,  a ação de bioativos 

ganham o destaque para sua ação, e a ANVISA preconiza por 

meio da RDC n. 02 de 07 de janeiro de 2002 que essas 

substâncias podem ser definidas como “além de nutrientes, os 

não nutrientes que possuem ação metabólica ou fisiológica 

específica”.  

Essas substâncias anteriormente citadas são 

responsáveis pela funcionalidade dos alimentos, dentre elas 

destacam-se os fitoquímicos (compostos fenólicos, alcaloides, 

compostos organosulfúricos, fitosteróis e carotenoides), os 

ácidos graxos poli-insaturados (ômega 3 e 6), as vitaminas 

antioxidantes (A, C e E), os prebióticos (fibras e 

oligossacarídeos), os probióticos (bifidobactérias e lactobacilos) 
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e a proteína de soja (VIDAL et al., 2012; SBAN, 2015; 

HENRIQUE et al., 2018).  

É evidente que ainda há muito a ser estudado acerca 

dos alimentos funcionais e seus mecanismos de ação, todavia, 

as pesquisas já realizadas demonstram efeitos benéficos que o 

consumo regular destes alimentos acarretam para o organismo 

humano, portanto, é crucial que a população insira esses 

alimentos nos seus hábitos alimentares, visando prevenir 

enfermidades, garantindo assim, a manutenção da saúde 

(HENRIQUE et al., 2018). 

 

ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DO CÂNCER 

 

Atualmente, o câncer é um dos problemas mais 

complexos que o sistema de saúde brasileiro enfrenta, devido 

sua magnitude epidemiológica, social e econômica. Segundo 

dados do INCA, a inadequação alimentar é responsável pela 

segunda maior causa de câncer e que pode ser prevenida, do 

ponto de vista que alimentos possuem uma capacidade de 

interferência no estímulo ao desenvolvimento ou proteção 

contra tumores. Dieta, peso corporal e níveis de atividade física 

adequados ajudam a prevenir alguns tipos de câncer e podem 

ainda reduzir significativamente o risco de morrer por causa 

oncológica (PEREIRA et al., 2015; JEMAL et al., 2018).  

Segundo o estudo de Raquejo e Rodrigues (2015), 

os hábitos alimentares possuem influência determinante no 

processo de carcinogênese, não obstante, as evidências 

científicas acerca do assunto ainda sejam muito variadas, 

diversas pesquisas demonstram forte correlação entre a 
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adequação alimentar e a incidência de alguns tipos de câncer, 

principalmente, o de mama, colorretal e esôfago, ainda foi 

notório que a dieta adequada é de fundamental importância 

para impedir o aparecimento de tais patologias. 

O consumo reduzido de frutas e hortaliças, 

demonstrado pela maior parte da população, caracteriza como 

um fator de risco ao desenvolvimento do câncer, partindo do 

ponto de vista que, estudos apontam funcionalidades crucias 

exercidas por esses alimentos sob a etiologia da patologia, 

apesar de não estar totalmente esclarecido qual é o 

determinante anticarcinogênico presente, pois esses alimentos 

são fontes de diversos componentes importantes, como 

vitaminas, fibras, minerais, e compostos fitoquímicos, por 

exemplo, compostos com propriedade antioxidante essencial 

para a homeostase do organismo (HYPPOLITO; RIBEIRO, 

2014; RAQUEJO; RODRIGUES, 2015). 

A ingestão inadequada de cereais também é 

evidenciada como um dos aspectos alimentares errôneos, 

quando se trata do consumo reduzido de cerais integrais, as 

fibras presentes nesses alimentos podem estar relacionadas 

positivamente auxiliando na prevenção de certos tipos de 

câncer, do ponto de vista que essas retardam o tempo de 

trânsito intestinal e facilitam a remoção dos agentes 

carcinogênicos (OLIVEIRA; FORTES, 2013). 

Quando se trata do consumo de carnes, a ingestão 

excessiva têm sido associada principalmente com o 

desenvolvimento de neoplasias colorretais, tal associação, 

pode ser fundamentada por meio dos mecanismos como o 

método de cocção e a metabolização excessiva de proteínas no 

cólon, uma vez que ambos culminam na formação de 
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compostos que sugerem efeitos tóxicos à mucosa intestinal 

(ZONADAI et al., 2012).  

Relacionado o consumo de proteínas, esses efeitos 

anteriormente citado não foram apontados quanto ao consumo 

de aves e peixes, inversamente, estudos com a interação entre 

o consumo de peixes (ricos ou pobres em ácidos graxos w-3) 

sobre a carcinogênese colorretal, apontaram um efeito protetor 

devido algumas ações importantes desse nutriente, entre elas 

a antiinflamatória. Evidencia-se então que, o consumo de 

carnes por parte da população pode ser caracterizado como 

fator de risco pelo perfil ingerido, sendo apontado como alto 

consumo de carnes relacionadas ao desenvolvimento de 

câncer (carne de boi, “vermelhas”), e baixo consumo daquelas 

descritas como protetoras (peixes) (ZONADAI et al., 2012; 

BRITO; MAYNARD, 2019). 

A redução da ingestão de leites e derivados como 

fator de risco para neoplasias têm como referência alguns 

estudos, onde esses apontam uma possível atuação do cálcio 

na prevenção ao desenvolvimento principalmente do câncer 

colorretal. Subsistem evidências consideráveis de que esse 

mineral, ao ligar-se aos ácidos biliares e aos lipídios, acarretam 

uma redução do conteúdo tóxico intraluminal diminuindo assim 

a proliferação de células do epitélio do intestino grosso, 

demonstrando assim uma ação anticancerígena (BRITO; 

MAYNARD, 2019). 

O consumo elevado de alimentos industrializados, 

que apresentam na sua composição nitratos e nitritos, está 

relacionado ao aumento de risco de câncer intestinal. Essas 

substâncias são usadas para conservar e realçar o sabor de 

alguns alimentos industrializados, como carnes processadas, 
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em especial salsicha, linguiça, presunto, bacon e algumas 

conservas, como picles e enlatados, sendo essas substâncias 

transformadas em nitrosaminas no trato gastrointestinal (HUWE 

et al., 2014). 

Nitrosamina é considerada uma das principais 

substâncias cancerígenas que constituem o grupo extenso de 

compostos com grande capacidade de induzir o câncer. 

Reconhece-se aproximadamente 300 nitrosaminas diferentes 

com esta propriedade. Os alimentos preservados em sal, como 

a carne do sol, charque e peixes salgados, também podem 

estar associados ao desenvolvimento do câncer de intestino em 

regiões onde o consumo é comum (INCA, 2018).  

Quando se trata dos ácidos graxos poliinsaturados, 

segundo Calder (2014), esse possui a capacidade de regular 

aspectos do processo inflamatório e de carcinogênese, atuam 

modificando a produção de eicosanoides que são mediadores 

lipídicos gerados a partir de fossolipídios de membrana e atuam 

na regulação da resposta a um estímulo inflamatório.  

Para Gómez-Candela et al. (2011), o ômega-3 está 

relacionado com a redução nos níveis de proteínas de fase 

aguda, como a PCR e IL-6, sendo assim, isso contribui para o 

anabolismo e diminui a mobilização de gordura e proteólise, 

resultando em um aumento de peso, melhora da resposta 

imune no período pós-operatório, aumento na contagem de 

células T e inibição do tumor, assim como também, diminuição 

das prostaglandinas e expressão oncogênica.  

Figueroa et al. (2017), avaliaram a associação entre 

o padrão alimentar e o desenvolvimento de câncer de mama em 

mulheres com obesidade, foi possível observar uma relação 

entre o baixo consumo de vitamina B2, com fonte principal leite 
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e derivados, com riscos aumentados em 6,74 vezes de 

desenvolver tal neoplasia, todavia, os resultados abordados em 

pesquisas em geral ainda se demonstram contraditórios, sendo 

necessário a realização de mais estudos para verificação da 

real influência desse grupo alimentar na gênese do câncer.  

O licopeno é um carotenoide encontrado na natureza 

nos pigmentos lipossolúveis avermelhados de alimentos de 

origem vegetal, encontrado também em alimentos crus e 

transformados, assim como no plasma humano. Esse 

fitoquímico não possui um consenso das DRI´s (Dietary 

Reference Intakes), mas alguns autores consideram que uma 

ingestão de 5 a 7mg/dia seja o suficiente para prevenir doenças 

crônicas (VITAL et al., 2012). 

Gloria et al. (2013), avaliaram o efeito do licopeno e 

do betacaroteno na proliferação, ciclo celular e apoptose de 

diferentes linhagens celulares de adenocarcinoma mamário, foi 

notório que o licopeno e betacaroteno reduziram a progressão 

da mitose celular e promoveram um aumento médio de 50 a 

130% no total de células apoptóticas. 

Vital et al. (2012) apontou que o consumo de 

alimentos ricos em licopeno e a redução do consumo de 

alimentos industrializados aumentam a qualidade de vida e 

reduz o estresse oxidativo. 

O câncer de colorretal é o terceiro tipo de câncer 

mais comumente encontrado no mundo. Atualmente, a 

suplementação de dietas com imunomoduladores atuam tanto 

na prevenção quanto no tratamento desse tipo de câncer, 

aumentando a resposta imunológica, diminuindo o processo 

inflamatório, inibindo a formação de células tumorais e da 
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conversão de substâncias pré-cancinogênicas e carcinogênicas 

(ZENE et al., 2017).  

Como imunomoduladores, os probióticos se 

destacam em estudos, onde esses apontam que o consumo 

dessas substâncias pode promover um efeito antineoplásico em 

pacientes sadios e protetor em pacientes com câncer 

estabelecido. O aparecimento de câncer colorretal parece ter 

uma relação menor em pacientes que consumem simbióticos, 

entretanto essa evidência ainda não é totalmente esclarecida. 

Algumas evidências atentam para uma possível alteração das 

condições físico-químicas do cólon, do metabolismo e da 

microflora intestinal, do aumento da produção de ácidos graxos 

de cadeia curta (AGCC) e da elevação de compostos 

antitumorais ou antimutagênicos, o que propiciaria uma melhor 

resposta imune e alteração da fisiologia da microbiota intestinal 

de forma benéfica (OLIVEIRA; AARESTRUP, 2012; KAHOULI 

et al., 2017). 

Entende-se que a imunomodulação a partir de 

probióticos e simbióticos proporciona melhora significativa no 

sistema imunológico do indivíduo, dentre outros benefícios 

ainda não elucidados completamente, portanto, essa melhora 

pode ser fator estimulante também no tratamento do câncer de 

colorretal (OLIVEIRA et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir do levantamento foi possível identificar que 

uma dieta adequada, complementada com compostos 

funcionais e fitoquímicos, associados com atividade física e 

hábitos de vida saudáveis, são os principais fatores para 
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redução dos índices alarmantes de câncer no Brasil e no 

mundo. Dentro os compostos funcionais, destaca-se a 

utilização do ômega-3, licopeno, vitaminas e compostos 

antioxidantes que auxiliam na eliminação de radicais livres e 

quem podem ser utilizados para prevenção e tratamentos de 

diversos tipos de câncer. Ainda é notório que, apesar da 

quantidade expressiva de estudos comprobatórios de diversos 

tipos de alimentos e sua relação com a prevenção e tratamento 

do câncer, ainda existe uma carência por parte da comunidade 

atuante em clínica de estudos que comprovem efetivamente a 

ação de alguns fitoquímicos na prática, sendo assim, 

evidenciando efetivamente sua ação. Uma possível solução 

para esse problema, seria o isolamento dos compostos e sua 

ação em modelos experimentais in vitro frente a células 

cancerígenas, e com isso, entender o mecanismo  fisiológico. 
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RESUMO: COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo 
novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro 
de 2019, em Wuhan, na China. A transmissão do vírus ocorre 
mediante o contato direto, indireto ou próximo com pessoas 
infectadas por meio de secreções como saliva e secreções 
respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são 
expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta. 
Vários órgãos de saúde nacionais e internacionais defendem a 
manutenção do aleitamento materno e destacam que os 
benefícios de amamentar superam os riscos. O objetivo deste 
estudo é realizar um levantamento bibliográfico acerca das 
evidências científicas sobre a transmissão do SARS-CoV-2 
através do leite materno. Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura orientada pela questão norteadora: “Há evidências de 
transmissão do SARS-CoV-2 através do leite materno?”. Os 
dados foram obtidos em plataformas de busca sendo incluídos 
9 artigos que corresponderam aos critérios de inclusão. Até o 
momento não há evidências científicas da transmissão do vírus 
SARS-CoV-2 através do leite materno. A OMS recomenda que 
a amamentação seja mantida pelas mães com COVID-19 
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desde que a mulher apresente condições e possua o desejo de 
amamentar. Apesar não poder certificar que o leite materno 
esteja livre do vírus SARS-CoV-2, não existe até então 
nenhuma evidência que possa sustentar a transmissão vertical 
do vírus através do leite materno. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Aleitamento 
materno. Leite humano. Pandemia.  
 
INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro do ano de 2019 a cidade de Wuhan, 

localizada na província de Hubei na China, foi surpreendida por 

um surto de pneumonia causado pelo Coronavírus 2 da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS‐CoV‐2), foi quando 

o vírus foi isolado e identificado pela primeira vez em pacientes 

expostos  em  um  mercado  de  frutos  do  mar  na  cidade 

citada (ZHU et al., 2020). Em 30 de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a 

epidemia da COVID-19 representava uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e em 11 de 

março de 2020, uma pandemia (WHO, 2020). Tal vírus se 

espalhou rapidamente para países do mundo todo durante os 

primeiros meses de 2020 (ZHU et al., 2020). 

Apesar das vias de transmissão da COVID-19 não 

estarem ainda absolutamente definidas, está bem estabelecida 

a transmissão pessoa a pessoa. De acordo com a Direção Geral 

da Saúde (2020) a transmissão entre os humanos ocorre 

através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas 

quando a pessoa infectada com o vírus tosse, espirra ou fala, 

visto que estas gotículas podem ser depositadas diretamente 

em pessoas próximas ou em superfícies ou objetos 
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contaminados, não existindo até o presente momento vacina ou 

tratamento específico para esta infecção. 

As manifestações clínicas mais comuns são febre, tosse, 

fadiga, produção de escarro, falta de ar, dor de garganta e 

cefaléia. Além disso, uma parte dos pacientes pode apresentar 

sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômitos (GUAN et 

al., 2020). 

A conjuntura pandêmica mobilizou diversas entidades de 

saúde por todo o mundo (CDC, 2020). Vários órgãos de saúde 

nacionais e internacionais defendem a manutenção do 

aleitamento materno e destacam que os benefícios de 

amamentar superam os riscos (BRASIL, 2020). 

O ato de amamentar envolve muito mais do que apenas 

nutrir a criança, visto que este processo envolve a interação 

profunda entre mãe e filho, interferindo no estado nutricional da 

criança, em sua capacidade de defender-se contra infecções, 

em sua fisiologia e na progressão cognitiva e emocional, além 

de repercutir na saúde a longo prazo, implicando também na 

saúde mental e física da mãe (BRASIL, 2015). Por outro lado, 

a ausência da amamentação ou o desmame precoce, e a 

inserção de outros alimentos à dieta da criança, antes dos 6 

meses de vida, provoca frequentemente consequências 

relevantes para a saúde da criança, como, por exemplo, 

prejuízo da digestão e assimilação de elementos nutritivos, 

exposição a agentes infecciosos além do contato com proteínas 

estranhas (BRASIL, 2009). 

Recomenda-se que o leite materno seja o único alimento 

do bebê até seu sexto mês de vida, e somente após esse 

período deve haver a complementação de outros alimentos 
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associados a amamentação até os 2 anos de idade (BRASIL, 

2019). 

O leite materno produzido de forma natural  pelo corpo 

da mulher é o único que possui anticorpos e outras substâncias 

que protegem a criança de infecções comuns enquanto ela 

estiver sendo amamentada, como diarreias, infecções 

respiratórias, infecções de ouvidos (otites), entre outras. Além 

disso, caso a criança adoeça, a gravidade da doença tende a 

ser menor (BRASIL, 2019).  

A Organização Mundial da Saúde alerta que se até 2025 

as taxas de aleitamento materno atingissem 50% nos países do 

mundo, evitaria 823.000 mortes infantis por ano (WHO, 2017). 

Diante o exposto, levando-se em conta a necessidade de 

acesso a informações compiladas em evidências científicas, 

justifica-se a relevância do presente estudo.  

O objetivo deste estudo é realizar um levantamento 

bibliográfico acerca das evidências científicas sobre a 

transmissão do SARS-CoV-2 através do leite materno.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

consiste em uma busca analítica e descritiva, visando 

responder questionamentos sobre a temática específica. O 

estudo desenvolvido incluiu 6 etapas, a saber: definição da 

pergunta norteadora do estudo, estabelecimento de critérios de 

seleção da amostra, coleta de dados, análise dos resultados, 

discussão e apresentação da revisão integrativa (COSTA et al., 

2018). A coleta de dados foi orientada pela seguinte questão 

norteadora: ‘’Há evidências de transmissão do SARS-CoV-2 
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através do leite materno?’’. Os dados foram obtidos nas 

plataformas de busca Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura  Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

PubMed, através da utilização dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DECS): “COVID-19” e “aleitamento materno”, nos 

idiomas inglês e português, com a combinação entre si pelo 

operador booleano AND. 

Inicialmente foram encontrados 214 artigos através dos 

descritores utilizados e realizou-se a leitura minuciosa dos 

títulos, sendo excluídos os artigos duplicados ou que não 

correspondiam à temática proposta, totalizando 150 artigos 

excluídos. Posteriormente, analisou-se o resumo de 64 artigos, 

sendo excluídos aqueles que não respondiam a questão 

norteadora. Em consonância com os critérios estabelecidos no 

percurso metodológico, foram selecionadas 25 publicações 

científicas para leitura completa. Após análise do conteúdo, 09 

estudos foram escolhidos para compor a amostra final desta 

revisão (Figura 1). 
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 Figura 1. Processo de Seleção dos Artigos 

 
                                      Fonte: Autoria própria (2020). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os artigos selecionados foram organizados por 

autores/ano, títulos, objetivos e resultados, descritos na Tabela 

1. 

  

Tabela 1. Síntese das principais informações dos artigos 

incluídos na revisão integrativa. 

Autores/Ano Títulos Objetivos Resultados 

CHEN et al., 

2020 

 

Clinical  

characteristics  

and  

intrauterine  

vertical  

transmission  

potential  of 

Relatar dados 

clínicos, bem 

como a 

incidência de 

transmissão 

vertical em 

pacientes 

Amostras de leite 

materno de seis 

pacientes 

positivas para 

COVID-19 foram 

testadas para 

SARS-CoV-2 e 

todas as amostras 

 

 
Análise do título de 214 

artigos 

 

 
Leitura prévia do 

resumo de 64 artigos 

 

 
Leitura e avaliação na 
íntegra de 25 artigos 

 

 
Seleção de 09 artigos 
que atenderam aos 
critérios de inclusão 
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COVID-19  

infection  in  

nine pregnant 

women: a 

retrospective 

review of me- 

dical records. 

grávidas com 

COVID-19. 

foram negativas 

para o vírus. 

SALVATORI et 

al., 2020 

 

Managing 

COVID-19-

Positive 

Maternal-Infant 

Dyads: An 

Italian 

Experience 

 

Relatar a 

experiência no 

centro de 

referência 

para recém-

nascidos 

doentes na 

Itália durante 

surto viral do 

COVID-19 

surto. 

Nas amostras de 

leite materno 

ordenhado de 

duas mães, não foi 

detectado por RT-

PCR o SARS-CoV-

2. A transmissão 

do vírus SARS-

CoV-2 da mãe 

para o recém 

nascido está mais 

bem associada 

com a 

transmissão 

horizontal  

podendo ocorrer 

através de 

gotículas 

respiratórias em 

vez de através do 

leite. 

MIMOUNI et 

al., 2020 

 

Perinatal 

aspects on the 

covid-19 

Resumir as 

evidências 

disponíveis e 

A presença de 

SARS-CoV-2 não 

foi documentada 
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pandemic: a 

practical 

resource for 

perinatal-

neonatal 

specialists. 

fornecer aos 

perinatologist

as / 

neonatologist

as 

ferramentas 

para o 

tratamento de 

seus 

pacientes. 

no leite humano 

até o presente 

momento. 

WU et al., 
(2020) 
 

Coronavirus 
disease 2019 
among 
pregnant 
Chinese 
women: case 
series data on 
the safety of 
vaginal birth 
and 
breastfeeding 
 

Avaliar se as 
secreções 
vaginais e o 
leite materno 
de mulheres 
com doença 
coronavírus 
2019 (COVID‐
19) contêm 
coronavírus 2 
da Síndrome 
Respiratória 
Aguda Grave 
(SARS‐CoV-2). 

Foram estudadas 
13 gestantes 
infectadas com 
SARS-CoV-2 sendo 
avaliadas 
amostras de leite 
materno de três 
destas mães. A 
amostra de leite 
de uma mulher, 
coletada no 1º dia 
após o parto, 
testou positivo 
pelo teste de 
ácido nucléico 
viral, porém o 
reexame 
subsequente no 
terceiro dia após o 
parto foi negativo. 

MARTINS-

FILHO; SAN- 

TOS; SANTOS 

JR, 2020. 

To breastfeed or 

not to 

breastfeed? 

Avaliar as 

evidências 

atuais 

relacionadas à 

Foram reunidos 8  

estudos 

analisando  a 

presença  de  RNA  
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 Lack  of  

evidence  on  

the  presence  of  

SARS-CoV-2  in  

breastmilk  of  

pregnant  

women  with 

COVID-19. 

presença de 

SARS-CoV-2 

no leite 

materno de 

gestantes com 

COVID-19 

do  SARS-CoV-2  

no  leite materno  

de  24  gestantes  

com COVID-19 no 

decorrer do   

terceiro   

trimestre   de   

gravidez. 

Nenhuma 

amostra de leite 

materno testou 

positivo para o 

SARS-CoV-2. 

PEREIRA et al., 

2020 
Clinical course 

of coronavirus 

disease‐2019 in 

pregnancy 

 

Relatar a 

experiência 

clínica no 

manejo de 

mulheres 

grávidas 

infectadas 

com 

coronavírus 2 

da síndrome 

respiratória 

aguda grave 

(SARS‐CoV-2) 

durante os 

primeiros 30 

dias da 

pandemia da 

doença de 

Os resultados do 

estudo 

mostraram que 21 

dos 23 recém 

nascidos, filhos de 

mulheres 

diagnosticadas 

com COVID-19 

foram 

amamentados e 

nenhum deles foi 

infectado durante 

a amamentação. 
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coronavírus 

(COVID‐19) 

DURAN et al., 
2020 

COVID-19 and 
newborn 
health: 
systematic 
review 
 

Descrever os 
resultados 
perinatais e 
neonatais em 
recém-
nascidos 
expostos ao 
SARS-CoV-2. 

Entre os 20 
estudos incluídos 
na revisão, 5 
testaram a 
presença do SARS  
CoV-2  no  leite  
materno  e  todos  
tiveram 
resultados 
negativos. 
 

SALVATORE et 

al., 2020 

Neonatal 

management 

and outcomes 

during the 

COVID-19 

pandemic: an 

observation 

cohort study. 

 

Elucidar as 

melhores 

práticas em 

relação ao 

controle de 

infecção em 

díades mãe-

recém-

nascido e 

identificar 

potenciais 

fatores de 

risco 

associados à 

transmissão 

Dos 1481 partos, 

116 (8%) mães 

testaram positivo 

para SARS-CoV-2; 

sendo 

identificados 120 

neonatos. Todos 

foram testados 

com 24 horas de 

vida e nenhum foi 

positivo para 

SARS-CoV-2. 82 

neonatos 

completaram o 

acompanhamento 

no dia 5–7 de vida. 

Dos 82 neonatos, 

68 estavam em 

alojamento 



AMAMENTAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

64 
 

conjunto. Todas 

as mães foram 

autorizadas a 

amamentar. 79 de 

82 neonatos 

tiveram uma 

repetição da PCR 

em 5–7 dias de 

vida, que foi 

negativa em 

todos. 72 

neonatos também 

foram testados 

com 14 dias de 

vida e nenhum foi 

positivo. Nenhum 

dos neonatos 

apresentou 

sintomas de 

COVID-19. 

LIU et al., 2020 Clinical 

characteristics 

of 19 neonates 

born to mothers 

with COVID-19 

Investigar as 

características 

clínicas de 

neonatos 

nascidos de 

mães 

infectadas 

com SARS-

CoV-2 e 

aumentar o 

conhecimento 

19 amostras de 

leite materno 

foram coletadas e 

submetidas ao 

teste RT-PCR para 

SARS-CoV-2 e 

todas 

apresentaram 

resultado 

negativo. 
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atual quanto 

as 

consequência

s perinatais da 

COVID-19 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

A análise das produções científicas aponta que os 

estudos respondem ou estão relacionados diretamente com a 

temática, no que se refere a elucidação da possibilidade da 

transmissão do SARS-CoV-2 através do leite materno. Quanto 

à abordagem, as publicações compreendem duas revisões 

sistemáticas, um estudo transversal restrospectivo, um de 

coorte de centro único, um de coorte observacional, dois relatos 

de série de casos, um relato de caso e uma revisão da literatura. 

No que se refere ao período das publicações todos se referem 

ao ano de 2020. 

Até o momento não há evidências científicas da 

transmissão do vírus SARS-CoV-2 através do leite materno. O 

estudo de Chen et al. (2020), o mais conceituado nas guidelines 

internacionais e nacionais testou amostras de leite materno de 

seis mulheres positivas para o COVID-19, e todas as amostras 

testaram negativo para a presença do vírus. No estudo de 

Salvatori et al. (2020), também foi testado a presença do SARS-

CoV-2 no leite materno, sendo analisadas amostras de leite 

materno ordenhado de duas mães, e o SARS-CoV-2 não foi 

detectado por RT-PCR, os autores confirmam então que a 

SARS-CoV-2 parece poupar o leite materno. No entanto, a 

amostra destes estudos ainda é pequena, tornando os 

resultados limitados. 
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Já no estudo de Pereira et al. (2020), participaram 60 

mulheres grávidas diagnosticadas com COVID-19. Neste 

estudo não foram testadas amostras de leite materno, no 

entanto os resultados mostraram que todos os recém-nascidos 

tiveram resultados negativos para SARS‐CoV‐2 e nenhum 

deles foi infectado durante a amamentação o que reforça a 

ausência da transmissão vertical do SARS-CoV-2. De 

semelhante modo realizou-se o estudo de Liu et al. (2020), onde 

foram analisadas 19 amostras de leite materno de mães 

infectadas por COVID-19 e obtidos resultados negativos para 

todas as amostras. 

Nessa mesma concepção, de acordo com duas revisões 

sistemáticas realizadas, não foram encontradas evidências 

científicas que comprovem a existência do vírus no leite 

materno. Todos os estudos que compunham as duas revisões 

e que testaram a presença do SARS-CoV-2 no leite materno 

tiveram resultados negativos para a presença do vírus 

(MARTINS-FILHO; SANTOS; SANTOS JR, 2020; DURAN et 

al., 2020). Mimouni et al. (2020), também alegam não haver 

dados científicos que demonstrem a presença do vírus no leite 

humano.  

O estudo de coorte de centro único realizado por Wu et 

al. (2020), apresentou um resultado divergente dos demais. 

Foram avaliadas três amostras de leite materno, e a amostra 

coletada de uma das mulheres, no primeiro dia após o parto, 

testou positivo utilizando o teste RT-PCR, porém o reexame 

subsequente realizado no terceiro dia após o parto foi negativo. 

Os autores reforçam que a possibilidade de transmissão viral 

pelo leite materno não pode ser excluída, e se colocam contra 

a amamentação até mesmo por meio da ordenha, até que 
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sejam realizados grandes estudos que comprovem a segurança 

do leite materno. Ainda afirmam que mães com COVID‐19 não 

devem amamentar até a recuperação completa, quando o teste 

do leite materno for negativo para o vírus. 

 Na coorte observacional desenvolvida por Salvatore et 

al. (2020), foram identificados todos os recém-nascidos 

nascidos entre 22 de março e 17 de maio de 2020, de mães 

positivas para SARS-CoV-2 no parto. As mães tinham a 

permissão de praticar o contato pele a pele e amamentar na 

sala de parto, no entanto, tinham que usar máscara cirúrgica 

quando perto do recém-nascido e praticar a higiene adequada 

das mãos antes do contato pele a pele, amamentação e 

cuidados de rotina. Dos 1481 partos, 116  mães testaram 

positivo para SARS-CoV-2; sendo identificados 120 neonatos. 

Todos os neonatos foram testados com 24 horas de vida e 

nenhum foi positivo para SARS-CoV-2. Destes, 82 neonatos 

completaram o acompanhamento no dia 5-7 de vida. Dos 82 

neonatos, 68 (83%) estavam em alojamento conjunto. Todas as 

mães foram autorizadas a amamentar. Com 5 a 7 dias de vida, 

64 ainda estavam amamentando. Em 5-7 dias de vida, 79 de 82 

neonatos tiveram uma repetição da PCR, que foi negativa para 

todos; e ainda, 72 neonatos também foram testados com 14 

dias de vida e nenhum foi positivo. Nenhum dos neonatos 

apresentou sintomas de COVID-19, o que reforça a ausência 

de transmissão vertical do SARS-CoV-2, principalmente se as 

precauções de higiene corretas forem tomadas, demonstrando 

que o alojamento conjunto e a amamentação são 

procedimentos seguros quando combinados com uma 

educação parental eficaz sobre estratégias de proteção infantil. 
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Para Duran et al. (2020), é notório que as evidências 

científicas acerca da transmissão do vírus SARS-CoV-2 através 

do leite materno ainda são limitadas e divergentes em alguns 

pontos, necessitando de evidências consistentes. 

Na concepção da OMS (2020), a amamentação possui 

efeito protetor contra a morbidade e a morte no período pós-

neonatal e durante toda a infância. Esta proteção atua 

fortemente contra doenças infecciosas que são evitadas 

através da transferência direta de anticorpos e outros fatores 

anti-infecciosos, bem como pela transferência duradoura da 

competência e memória imunológicas. Destarte, a Organização 

Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria 

recomendam que a amamentação seja mantida pelas mães 

com COVID-19, desde que a mulher apresente condições e 

possua o desejo de amamentar. No entanto, o ato da 

amamentação deve ser realizado mediante a adoção de 

medidas que visem reduzir a transmissão do vírus através de 

gotículas respiratórias durante o contato com a criança (WHO, 

2020; SBP, 2020). Sendo assim, é recomendado que a mãe 

infectada pelo vírus utilize máscara, reforce a higienização das 

mãos antes do contato com o bebê e mantenha o 

distanciamento de 2 metros ao dormir pelo tempo de 14 dias 

(SALVATORI et al., 2020).  

Ressalta-se que a amamentação deve ser iniciada na 

primeira hora após o nascimento, sendo mantida a 

amamentação exclusiva por 6 meses, havendo a introdução de 

alimentos complementares adequados, seguros e oportunos 

aos 6 meses de idade, e a manutenção da amamentação deve 

perdurar até aos 2 anos de idade ou mais (WHO, 2020). O início 

precoce da amamentação apresenta maiores benefícios, e nos 
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casos em que as mães não iniciam a amamentação durante a 

primeira hora após o parto, estas devem receber apoio para 

amamentar (WHO, 2020).  

Segundo a OMS (2020), a prática recomendada é que o 

binômio mãe-filho permaneça juntos e pratiquem o contato pele 

a pele, principalmente imediatamente após o nascimento e 

durante o estabelecimento da amamentação, mesmo em casos 

em que haja suspeita ou confirmação de COVID-19 nas mães 

ou bebês.  

Nos casos em que a mãe com COVID-19 apresente 

doença grave ou complicações, a prática recomendada é que a 

mãe seja impedida de cuidar do bebê e/ou de continuar com a 

amamentação de forma direta, devendo haver o incentivo e 

apoio para fazer a ordenha do leite materno para ser oferecido 

com segurança ao bebê, mediante a aplicação de medidas de 

prevenção e controle da infecção (WHO, 2020). Para isto, 

devem seguir as seguintes recomendações: lavar as mãos 

antes de tocar na bomba de extração de leite materno ou 

recipiente para armazenamento do mesmo, limpar 

adequadamente a bomba e utensílios utilizados após cada uso 

e, se possível, outra pessoa deve oferecer o leite ordenhado ao 

bebê (CDC, 2020). 

Nos casos em que seja necessário o isolamento 

materno, existe a possibilidade da ocorrência de ansiedade por 

parte dos pais e depressão materna, e, por isso, a família 

deverá receber apoio emocional de uma equipe 

interprofissional. Todas as situações precisam ser comunicadas 

e totalmente compreendidas pelos pais ou responsáveis (LI; 

FENG; SHI, 2020). Além disso, recomenda-se a presença de 

acompanhante para a mãe, desde que assintomático e que não 
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haja contato domiciliar de pessoas com síndrome gripal ou 

infecção respiratória comprovada por SARS-CoV-2 (BRASIL, 

2020) 

Ter o recém-nascido no mesmo quarto que a mãe possui 

o benefício de facilitar a amamentação e o vínculo mãe-recém-

nascido. Já os riscos potenciais podem incluir a transmissão do 

vírus ao recém-nascido, apesar de que as evidências atuais 

indiquem que o risco de um recém-nascido receber COVID-19 

da mãe é baixo, se forem tomadas as devidas precauções 

(CDC, 2020).  

Os recém-nascidos parecem ser significativamente 

menos afetados pela COVID-19 do que os adultos. Os poucos 

casos positivos confirmados neonatais de COVID-19 

apresentavam ausência de sintomas ou muito leves a 

moderados, sem qualquer caso fatal relatado em bebês < 28 

dias (LIVINGSTON; BUCHER, 2020).  

Além disso, não se recomenda a utilização de máscara 

facial em recém nascidos, mesmo que estejam infectados com 

o COVID-19, pois a máscara facial pode aumentar o risco 

de Síndrome de Morte Súbita Infantil (SMSL) ou sufocação e 

estrangulamento acidentais. Isto se deve ao fato de que os 

bebês se movem com frequência e tais movimentos podem 

fazer com que a proteção facial bloqueie seu nariz e boca ou 

faça com que a correia os estrangule. Também não há dados 

que apoiem o uso de protetores faciais entre bebês para 

proteção contra COVID-19 ou outras doenças respiratórias 

(CDC, 2020). 

  

https://www.cdc.gov/sids/index.htm
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CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, não se pode  

certificar que o leite materno esteja livre do vírus SARS-CoV-2, 

devido à limitação das amostras dos estudos realizados, não 

existindo até então nenhuma evidência que possa sustentar a 

transmissão vertical do vírus através do leite materno. 

Em relação às principais recomendações dos órgãos de 

Saúde, o que se evidencia é que os benefícios do aleitamento 

materno superam os possíveis riscos de infecção, bem como 

da não oferta do leite materno. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem encorajar a amamentação, sendo imprescindível 

a adoção de medidas que visem diminuir os riscos de possíveis 

contaminações. 

É importante destacar que nos casos de mães infectadas 

por COVID-19, a decisão por iniciar ou dar continuidade ao 

aleitamento materno deverá ser uma decisão da mãe 

juntamente com a família. Cabe aos profissionais instruir e 

orientar as mulheres em favor da prática da amamentação, 

além de sugerir outras possibilidades para a continuidade da 

amamentação como a ordenha do leite materno. 
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RESUMO: A anorexia nervosa (AN) é um distúrbio psiquiátrico 
de caráter alimentar configurado por uma restrição calórica 
excessiva resultante da distorção da imagem corporal do 
indivíduo. Aqueles que cursam com o quadro anoréctico 
comumente relacionam-se com carências nutricionais, de modo 
que, o consumo alimentar destes é afetado pelo medo 
exagerado no ganho de peso. Consta por meio de estudos que 
a maior parte de pacientes com anorexia cursam com ao menos 
uma deficiência em micronutriente. Logo, torna a compreensão 
da ingestão destes pacientes essencial para o aconselhamento 
e tratamento nutricional adequado. Constatando-se, além 
disso, a deficiência de micronutrientes como um agravo a 
situação destes pacientes, bem como facilitando o surgimento 
de outras morbidades, sugerindo por meio disso a 
suplementação sistemática de micronutrientes como 
tratamento adjuvante ao quadro de anorexia nervosa. A partir 
disso, foi evidenciado a escassez de estudos direcionados para 
avaliação do status de vitaminas e minerais nestes indivíduos.   
O objetivo dessa revisão foi investigar, a partir da análise de 
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estudos retrospectivos, o consumo daqueles com anorexia 
nervosa, sobretudo, quanto a ingestão de micronutrientes. A 
metodologia utilizada deu-se por meio de publicações 
periódicas e originais acerca da definição e diagnóstico de AN, 
bem como em associação com carência de micronutriente.  
Palavras-chave: Anorexia nervosa. Consumo alimentar. 
Micronutrientes. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos alimentares são vistos como uma 

perturbação persistente na alimentação ou no comportamento 

relacionado à alimentação que pode vir a resultar no consumo 

ou na absorção alterada de alimentos. A anorexia nervosa (AN) 

é caracterizada através de três critérios diagnósticos: restrição 

da ingestão de energia em relação as suas necessidades no 

âmbito de idade, gênero, fase da vida e saúde física, o medo 

exagerado de ganhar peso e distorção da imagem corporal 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Deste 

modo, torna a compreensão da ingestão de nutrientes de 

pacientes com AN essencial para o aconselhamento e 

tratamento nutricional adequado (RAATZ et al., 2015). 

Os transtornos alimentares são estabelecidos como um 

problema de saúde pública devido complicações somáticas e 

psiquiátricas. A partir de uma revisão com um grande número 

de estudos, obtiveram-se como resultado uma prevalência 

destes distúrbios em todo o mundo, na qual a partir de médias 

ponderadas coloca-se que em determinado período (2000-

2006) a prevalência seria 3,5%, no qual em uma posterior 

comparação (2013-2018) o resultado expande para 7,8% 

(GALMICHE, et al., 2019). Assim sendo, foi visto que o grupo 
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responsável por uma porcentagem maior de pacientes com AN 

todos os anos são aqueles na faixa dos 12 aos 18 anos de idade 

(KANAYAMA et al., 2018).  

Para mais, a anorexia nervosa refere-se a um transtorno 

que tende a cronicidade, associando-se a complicações 

médicas graves diversas podendo culminar com a morte do 

indivíduo acometido, muitas das vezes relacionando-se a 

complicações decorrentes da privação e a taxas elevadas de 

suicídio, alterações hidroeletrolíticas e arritmias (BAKER; 

SHAUMBERG; MUNN-CHERNOFF, 2017). Sob o mesmo 

ponto de vista, o DSM-5 (2014) descreve o peso da mortalidade 

por anorexia nervosa relacionando ao tempo, sendo que a taxa 

bruta de mortalidade é de cerca de 5% por década.  

Pacientes com anorexia nervosa, segundo estudos 

apresentam múltiplas deficiências de micronutrientes, seus 

números devem ser monitorados e suplementado para evitar 

complicações relacionadas à sua privação e, posteriormente, 

promover a melhora do estado nutricional. Em um estudo 

recente, de caráter retrospectivo e unicêntrico, incluiu trezentos 

e setenta e quatro pacientes para avaliação do status de 

micronutriente em pacientes adultos e obteve como resultado o 

zinco como a deficiência de oligoelementos mais frequente, 

seguido de outros como vitamina D, cobre, selênio e vitamina 

B1, dados estes que expressam o quanto estes indivíduos 

cursam com deficiências de micronutriente (HANACHI et al., 

2019).  

Do mesmo modo, em um estudo italiano completado por 

indivíduos do sexo feminino,  utilizando como metodologia a 

utilização de registros alimentares constatando que a ingestão 

relatada por pacientes com AN do tipo restritiva não atendia aos 
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requisitos da maioria dos micronutrientes avaliados, com 

destaque para  vitamina E , tiamina , niacina e folato, bem 

como, foi visto que a ingestão média de sódio, fósforo e zinco 

foi maior nos controles do que nas mulheres com AN 

(CHIURAZZI, 2017). 

A partir disso, é relatado inúmeras implicações 

decorrentes do transtorno e/ou efeitos do mesmo no organismo, 

sendo descrito por Spezzia (2019) alterações a nível 

gastrointestinal, dentaria, cutânea e entre outros.  

Assim sendo, a revisão visa fornecer uma visão 

geral quanto as implicações das deficiências de micronutriente 

em pacientes com anorexia nervosa, abordando o transtorno 

além da vertente da psicologia. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando como 

estratégias de busca as seguintes bases de dados: MedLINE, 

SciELO, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde, onde foram 

procurados artigos originais e revisões sobre o tema: anorexia 

nervosa em associação com as deficiências em 

micronutrientes, atentando a implicações decorrentes do 

consumo inadequado de indivíduos com o transtorno,  

publicados em anos posteriores a 2015, com excessão de duas 

referências classificadas como essenciais a compreensão da 

área temática. 

Os descritores utilizados tiveram como referência os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e foram combinados 

entre si por meio dos conectivos “AND” e “OR”, na língua 

inglesa. O levantamento dos artigos foi realizado em julho de 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alpha-tocopherol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/thiamine
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/niacin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/folic-acid
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2020 e como estratégias de busca foram utilizados os 

descritores da seguinte forma: anorexia nervosa AND food 

comsuption AND micronutrientes, anorexia nervosa OR 

micronutrientes. Como critérios de inclusão, foram selecionados 

artigos publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

publicados nos últimos cinco anos e que abordavam 

diretamente o problema da pesquisa no título, resumo ou 

descritores. Constituíram critérios de exclusão os artigos em 

duplicidade, aqueles publicados em anos anteriores a 2015 e, 

sobretudo, os que embora utilizado as palavras-chave descritas 

acima estes não abordavam a área temática desejada, bem 

como aqueles não disponíveis na íntegra nas bases 

pesquisadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Anorexia nervosa, assim como a bulimia nervosa e 

transtorno da compulsão alimentar periódica, representam os 

transtornos alimentares específicos do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM-5). 

Anorexia nervosa é distinguida por meio de um sistema 

excludente que consiste em uma restrição persistente da 

ingesta calórica; medo intenso de ganhar peso ou de engordar 

ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso 

e perturbação na percepção do próprio peso ou da própria 

forma (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Em concordância com o DSM-5 existem dois subtipos 

distintos de AN: o subtipo restritivo e o subtipo 

compulsão/purgativo. O subtipo restritivo implica que nos 

últimos três meses o indivíduo em questão não se envolveu em 

situações recorrentes de compulsão alimentar ou 
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comportamento purgativo, como vômitos autoinduzidos ou uso 

indevido de laxantes, diuréticos ou enemas. No entanto, o 

subtipo compulsão alimentar/purgativo exige que nos últimos 

três meses o indivíduo apresente situações recorrentes de 

compulsão alimentar ou comportamento purgativo (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

 Sabe-se que, ao longo dos anos o perfil de pacientes 

com AN vêm se alterando, na qual a idade de início do 

transtorno diminuiu e tem ocorrido cada vez mais cedo, fato este 

confirmado por estudos recentes, bem como por pesquisadores 

brasileiros (ALCKMIN-CARVALHO et al., 2016). Especialistas 

reconhecem a importância do diagnóstico precoce da AN, 

sendo observado um pico de incidência em estágios como a 

adolescência (STEINHAUSEN; JENSEN, 2015), de modo 

que, a anorexia nervosa é tida como um dos distúrbios 

psiquiátricos mais graves em crianças e adolescentes e possui 

um elevado índice de morbimortalidade (JAITE et al., 2019).  

A anorexia nervosa tem início normalmente, durante a 

adolescência ou na idade adulta jovem, é menos frequente 

iniciar-se antes da puberdade ou depois dos quarenta anos de 

idade, embora já tenha sido registrado. Sendo que, importante 

destacar que aqueles diagnosticados com idade mais avançada 

possuem a tendência de curso da doença com duração mais 

prolongada, e sua apresentação clínica pode incluir mais sinais 

e sintomas de transtorno de longa data (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

A prevalência para a AN possui uma escala crescente de 

desenvolvimento, no entanto, possui uma fisiopatologia ainda 

pouco esclarecida, fato este em decorrência de sua etiologia 

multifatorial e complexidade. Destaca-se que, é um transtorno 
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frequente na população feminina, em virtude disso é visto 

diversas consequências em decorrência deste, como a 

amenorreia, oligomenorreia, síndrome do ovário poliquístico, 

gravidez não planeada, disfunção sexual, infertilidade e outros 

(FARIA, 2019). 

Segundo a Associação Dietética Americana, no que se 

refere a intervenção nutricional no tratamento de transtornos 

alimentares, foi posto que a intervenção nutricional, incluindo o 

aconselhamento por um nutricionista, é um componente 

essencial ao tratamento em equipe dos pacientes, incluindo 

aqueles com anorexia nervosa, durante a avaliação e 

tratamento em todo o continuo de cuidados. Por fim, pontua os 

objetivos da reabilitação nutricional correta, como a 

recuperação do peso corporal, correção das complicações 

físicas provenientes da desnutrição, além disso, educar os 

pacientes sobre nutrição saudável e padrões alimentares 

adequados (OZIER; HENRY, 2011). 

Conforme descrito por Spezzia (2019) o tratamento para 

este transtorno é continuo e exige um atendimento permanente, 

direcionado e multidisciplinar, decorrente de episódios 

frequentes de recaídas nesses indivíduos. A pessoa com 

anorexia frequentemente utiliza-se de métodos adicionais para 

atingir o peso desejável, como o abuso de laxantes, diuréticos 

ou anorexígenos, indução de vômitos e exercícios físicos em 

excesso. 

Além disso, levando-se em conta a característica variável 

do transtorno é imprescindível o acompanhamento com 

nutricionista, visto que, a depender do individuo com anorexia 

nervosa pode recuperar-se inteiramente depois de um único 

episódio. Por outro lado, outros exibem um padrão flutuante de 
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ganho de peso seguido por recaída, e outros ainda 

experienciam um curso crônico ao longo de muitos anos. Sendo 

descrito que boa parte dos indivíduos com AN sofre remissão 

dentro de cinco anos depois da manifestação inicial do 

transtorno (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Numa revisão realizada por Cuerda et al. (2019), relata 

significativa melhora de alterações cognitivas e 

comportamentais de pacientes desnutridos com AN conforme o 

individuo passa pela reabilitação nutricional adequada e ganha 

peso. Dentre as principais implicações decorrentes do quadro 

anorético estão a ansiedade alimentar, alterações do paladar, 

compulsão alimentar, depressão, obsessões, apatia e 

irritabilidade. 

O transtorno alimentar é bem compreendido quanto a 

suas consequências graves, resultantes de complicações 

médicas, mortalidade (FARIA, 2019). Gosseaume et al. (2019), 

descrevem que as principais implicações somáticas da anorexia 

nervosa são expostas em três eixos principais: complicações 

relacionadas a desnutrição com risco para dezenas de outras 

patologias; 2) como consequência de comportamentos 

patológicos provenientes da AN, como vômitos, potomania, 

abuso de drogas: complicações estomatológicas, hipocalemia e 

hipernatremia; 3) realimentação de complicações metabólicas. 

Conforme a literatura, é descrito a constipação como um 

dos sintomas mais comuns relatados nesses indivíduos, sendo 

que, os distúrbios digestivos são comuns na AN e pioram com 

a deterioração do estado nutricional. Além disto, relata-se 

manifestações como a disbiose intestinal associada a síndrome 

do intestino irritável, bem como sensação de plenitude gástrica, 

distensão e náuseas pós-prandial, sendo importante destacar 
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que esses distúrbios digestivos ocorrem corriqueiramente como 

manifestação do quadro anorético e pioram com a deterioração 

do estado nutricional (GOSSEAUME, et al., 2019). 

Devido a característica do transtorno, pacientes 

anoréticos associam-se a numerosas complicações medicas 

relacionada a alterações hidroeletrolíticas, arritmias, 

culminando, por vezes, no ato de suicídio pelo mesmo (BAKER; 

SHAUMBERG; MUNN-CHERNOFF, 2017). Dentre as 

consequências resultantes do quadro anorético observa-se o 

sinal de Russel, erosão, o aumento assintomático das 

parótidas, xerostomia, irritações da mucosa oral, sensibilidade 

dental à alteração de temperatura, assim como também 

aumento da ocorrência de cáries. Para o caso da anorexia 

nervosa do subtipo compulsão/purgativo é comum devido o ato 

de induzir o vômito lesões no palato mole, como também pode 

ocorrer desidratação, eritema e queilite angular (SPEZZIA, 

2019).  

Na literatura pouco é explorado a prevalência de 

carências nutricionais voltadas para micronutriente e, do 

mesmo modo, suas consequências naqueles acometidos pela 

desnutrição resultante da redução e /ou privação alimentar. 

Assim sendo, Hanachi, et al. (2019) descreveram a prevalência 

de deficiências de micronutrientes em pacientes com índice de 

massa corporal de 12,5 ± 1,7 kg / m 2, constatando que a maior 

parte dos indivíduos acompanhadas apresentam, pelo menos, 

deficiência em um micronutriente. 

Com base no perfil alimentar de indivíduos com AN, são 

esperadas carências nutricionais em sua dieta, sendo a 

finalidade da intervenção nestes pacientes a conquista de um 

peso corporal adequado, bem como a melhora da ingestão de 
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nutrientes (RAATZ, et al., 2015). Uma vez que a anorexia 

nervosa é caracterizada por episódios de ingestão alimentar 

reduzida, isso inclui macronutrientes e micronutrientes, dado a 

situação, são poucos os estudos que avaliaram o status de 

oligoelementos em pacientes com AN. Sendo proposto que, a 

condição de deficiência de micronutrientes pode contribuir para 

a disfunção neuropsiquiátrica (ACHAMRAH et al., 2017).  

A compreensão da ingestão de nutrientes de pacientes 

com AN é essencial para aconselhamento e tratamento 

nutricional adequado. Tendo em mente que o consumo relatado 

de nutrientes pode não refletir a quantidade absorvida devido a 

variações vistas em subtipo da AN, no qual o comportamento 

purgativo interfere nos nutrientes passíveis de absorção 

(RAATZ et al., 2015). 

Chiurazzi et al. (2017) possibilitaram a comparação da 

ingestão de energia, macronutrientes e micronutrientes 

de indivíduos com AN restritivo (n=13) e grupo controle (n=13), 

a análise deu-se por meio do diário alimentar. Desse 

modo, constatou que a ingestão energética é 

significativamente menor no grupo AN, como 

também, o consumo médio de sódio, fósforo e zinco, vitamina 

D, vitamina E, tiamina, niacina, vitamina B6 foram maiores para 

o grupo controle em contraste com indivíduos com AN. Logo, é 

imprescindível uma avaliação do consumo alimentar desses 

pacientes para possibilitar uma análise minuciosa. Destacando 

também que de acordo com observações preliminares 

fornecidas, o aconselhamento nutricional é ponto crucial ao 

atendimento desses pacientes, com um foco direcionado para 

a adequação do consumo de cálcio e vitamina D, visto que suas 

necessicades não foram atingidas. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutritional-counseling
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Evidências recentes em uma revisão de sugerem a 

suplementação de zinco na anorexia nervosa, visto que, 

estudos relacionam a deficiência do mineral com os aspectos 

fisiológicos e psicológicos sintomas de AN, tendo a 

suplementação efeito positivo sob o quadro clinico, 

principalmente, naqueles de alto risco (GREENBLATT e 

DELANE, 2018). Sendo que, torna imprescidivel o tratamento 

direcionado considerando as implicações na qualidade de vida 

desses indivíduos, assim como em aspectos psicológicos 

próprios da doença vistos como consideráveis (GOSSEAUME, 

et al., 2019). 

Por outro lado, em um estudo duplo-cego e randomizado 

pacientes hospitalizadas apresentando anorexia nervosa 

crônica avaliou-se a administração de cápsulas de L-tirosina 

(100 mg / kg / dia) / placebo em um curto período de tempo no 

qual foi observado que a suplementação de tirosina melhorou o 

humor depressivo e função cognitiva, a partir disso, apontada 

como ferramenta a mais na utilização em indivíduos com AN 

levando-se em conta o beneficio de elevação de traços 

psicológicos com o pressuposto de não alterar o peso corporal, 

sendo assim, descrito por Ram e colaboradores (2017) como 

‘’ponta-pé incicial’’ na reabilitação nutricional. 

Sendo assim, conforme National Institute for Health and 

Clinical Excellence (2017)  o primeiro objetivo do tratamento é 

a recuperação nutricional, sob o pressuposto que o quadro 

anoretico apresentado por aqueles acometidos comumente 

encontram-se em condições clínicas que oferecem risco à vida, 

após normalização do quadro, dar inicio ao tratamento 

psicológico envolvendo os múltiplos fatores associados a 

causalidade e manutenção do transtorno. 
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Por certo, em um estudo de caráter retrospectivo 

objetivou avaliar o estado inicial de micronutrientes de uma 

grande população de pacientes com AN, sendo assim, foram 

estudadas 153 individuos do sexo feminino apresentando os 

dois subtipos variáveis do transtorno. A partir disso, em 

contraste com outros resultados neste as concentrações 

plasmáticas médias de zinco, cobre, fósforo, magnésio e cálcio 

da população total estavam dentro da faixa de 

normalidade. Porém, conclui-se que ao menos um déficit de 

micronutrientes foi visto em 43,7% dos pacientes (ACHAMRAH, 

et al., 2017). 

Em um estudo desenvolvido por Tasegian e colegas 

(2016) buscou associar a hipovitaminose D3 grave, bem como 

a redução do receptor de vitamina D, leucopenia e do 

transportador 5-HT (5-HTTLPR ) em pacientes com distúrbios 

de AN e bulimia nervosa a longo prazo, a pesquisa mostra que 

a  baixa concentração de vitamina D pode conduzir à disfunção 

emocional a longo prazo, sobretudo, redução do humor em 

pacientes com transtornos alimentares. A partir disso, os 

resultados também levam a hipótese de que a baixa da vitamina 

D3 grave possa ser responsável pela falta de resposta 

inflamatória. 

Em pacientes com anorexia nervosa, Franques et al. 

(2017) relataram, a partir da apresentação do caso de uma 

paciente anoréxica, a possível relação da deficiência de 

cobalamina (B12) e a neuropatia sensorial, no que se refere a 

este, a neuropatia sensorial melhorou drasticamente após a 

administração de cobalamina. Em outro caso, foram 

desenvolvidas pesquisas relacionando o zinco na modulação 

neuroquímica, retardando a liberação no processo de 
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exocitose, indicando assim o envolvimento da carência do zinco 

e o desenvolvimento de transtornos alimentares, evidenciam a 

presença do zinco na modulação neuroquímica (REN et al., 

2017).  

É sugerido por diretrizes clinicas do Reino Unido o 

tratamento adicional a AN através da suplementação 

inespecífica sistemática de micronutrientes, devido as sérias 

implicações relacionadas a esta, na qual a deficiência poderá 

contribuir para o agravo da patologia e facilitar o surgimento de 

outras morbidades (NATIONAL GUIDELINE ALLIANCE, 2017). 

O alcance do peso corporal adequado nestes indivíduos 

requer um longo período de tratamento, este deve ser 

prioritariamente formado por uma equipe multiprofissional- 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos, 

entre outros. Para mais, o acompanhamento perpassa não 

apenas pela recuperação do peso corporal, sendo que, 

considera-se também o retorno do período menstrual e 

ovulação para o sexo feminino e  o retorno da libido sexual e 

níveis hormonais para o sexo masculino, além disto, para ciclos 

como crianças e adolescentes necessitam normalizar o 

crescimento e desenvolvimento sexual (CUERDA; 

VASILOGLOU; ARHIP, 2019). 
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Tabela 1. Estudos clínicos incluídos na revisão bibliográfica. 

Autor/ano Objetivo População Resultados 

Achamrah 

et al., 

2017 

Avaliar o estado 

inicial de 

micronutrientes 

de uma grande 

população de 

pacientes com 

AN. 

Estudo de 

caráter 

retrospectivo, 

incluindo 153 

indivíduos do 

sexo feminino 

encaminhadas 

a um Centro de 

Transtorno 

Alimentar de 

referência 

regional.  

Observou-se que ao menos 

uma deficiência de 

micronutriente é avaliada em 

quase 50% dos pacientes 

estudados, relacionando-se 

também a outros déficits. 

Chiurazzi, 

et al., 

2017 

Avaliar 

a ingestão 

de energia 

e nutrientes em 

um grupo de 

mulheres com 

AN restritiva 

em comparação 

a um grupo 

controle. 

Treze 

pacientes com 

AN restritiva e 

treze controles 

saudáveis do 

sexo feminino 

completaram 

registros 

alimentares de 

7 dias. 

A ingestão total de energia foi 

significativamente menor no 

grupo r-AN do que nos 

controles, além disso, 

nenhum daqueles avaliados 

nesse grupo atingiram os 

níveis de ingestão 

recomendados de vitamina 

E , tiamina , niacina e folato . 

Franques, 

Chiche e 

Mathis, 

2017. 

Por meio da 

suplementação 

com vitamina 

B12, relatou-se 

caso de 

neuronopatia 

sensorial no 

contexto da AN. 

Relato de caso 

acerca de uma 

paciente do 

sexo feminino, 

30 anos, sem 

história clínica, 

apresentando 

AN grave. 

Embora AN persistisse, 

relatou-se melhora dramática 

do quadro, o tratamento 

diminuiu significativamente a 

parestesia dolorosa em três 

meses em paralelo à 

normalização da 

homocisteinemia e VCM. 

Cinco meses depois, sua 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutrient-intake
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutrient-intake
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/nutrient-intake
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/caloric-intake
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/caloric-intake
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alpha-tocopherol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/alpha-tocopherol
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/thiamine
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/niacin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/folic-acid


ANOREXIA NERVOSA ALÉM DE UM TRANSTORNO ALIMENTAR: 
DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS E IMPLICAÇÕES NESTES INDIVÍDUOS. 

88 
 

capacidade de andar não era 

mais restrita. 

Hanachi, 

et al., 2019 

Determinar a 

prevalência de 

deficiências 

assintomáticas 

de 

micronutrientes 

em uma grande 

coorte de 

pacientes com 

AN gravemente 

desnutridos  

Estudo 

retrospectivo e 

unicêntrico, 

abarcando 

trezentos e 

noventa e 

quatro 

pacientes 

foram 

internados no 

período 

selecionado. 

Demonstra que pacientes 

gravemente desnutridos com 

AN têm muitas deficiências de 

micronutrientes, sendo zinco 

e a vitamina D os mais 

frequentes, seguidos do 

cobre, selênio e vitamina B1.  

Ram, et al., 

2017. 

Avaliar o efeito 

da 

administração 

oral de tirosina 

sobre a 

cognição e o 

estado 

emocional de 

pacientes com 

AN. 

Em um estudo 

cego, 

randomizado e 

cruzado, 

participaram 

19 mulheres 

hospitalizadas. 

A suplementação de tirosina 

pode melhorar a função 

cognitiva 

e traços psicológicos 

associados com AN. 

Tasegian, 

et al., 

2016.  

Destacar a 

associação 

entre 

hipovitaminose 

D3 grave, 

redução do 

receptor de 

vitamina D, 

leucopenia em 

pacientes com 

Amostras de 

sangue de 18 

pacientes 

afetados por 

AN (n= 11) e / 

ou BN (n= 7) 

foram 

coletadas ao 

longo de um 

Ao relacionar nível de 

vitamina D3 e o tempo de 

início dos transtornos 

alimentares, observou-se que 

a história muito longa de 

doença se relacionou com 

níveis muito baixos de 

vitamina D3, destacando que 

este pode ser fator para 

perpetuação do transtorno. 
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transtornos 

alimentares 

com longa 

duração. 

período de 15 

meses. 

 

CONCLUSÕES  

 

É de salientar, a partir da análise bibliográfica, a 

concordância da anorexia nervosa com a deficiência de 

numerosos micronutrientes, de modo que torna imprescindível 

o desenvolvimento de novos estudos, e que seja avaliado uma 

maior quantidade de indivíduos. Atentando aos subtipos de 

anorexia nervosa, a fim de que reconheça a suplementação 

e/ou adequação do consumo de micronutrientes como 

tratamento adjuvante neste distúrbio baseado nos estudos já 

existentes.  Será interessante no futuro investigar a associação 

da carência crônica e perpetuação do distúrbio. Além disso, 

considerar a relação da intensificação das implicações 

fornecidos pelo transtono conforme a deterioração do estado 

nutricional. 
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RESUMO: A diabetes é uma Doença Crônica Não 
Transmissível (DCNT) de alta incidência, e quando não 
controlada pode desencadear sérios prejuízos às funções de 
órgãos e sistemas alvos. A Nefropatia Diabética surge então 
como uma resposta aos descontroles glicêmicos ao longo dos 
anos nos indivíduos diabéticos, levando-os sistematicamente a 
Insuficiência Renal Crônica aumentando a procura por serviços 
de hemodiálise e transplante renal. Objetiva-se mostrar quais 
os aspectos nutricionais na nefropatia diabética manifestada em 
diabéticos adultos e idosos que não realizam controle glicêmico 
e se tornam paciente renal. Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica nas bases de dados nacionais e internacionais, na 
qual documentos dos órgãos e entidades de saúde disponíveis 
nas bases de dados indexados: como Biblioteca Virtual em 

mailto:Waleska.gual@gmail.com


ASPECTOS NUTRICIONAIS EM PACIENTES ADULTOS E IDOSOS COM 
NEFROPATIA DIABÉTICA: REVISÃO DE LITERATURA 

93 
 

Saúde (BVS), Scielo, Pubmed e Google Acadêmico. Os 
achados mostram que embora a nefropatia diabética seja uma 
reconhecida complicação no Diabetes Mellitus há ainda estudos 
com populações muito restritas e poucas publicações nacionais 
acerca dos aspectos dietéticos, todavia, os dados existentes 
corroboram a necessidade de prevenção, controle e maior 
entendimento nutricional por parte do paciente e do profissional 
de saúde e que a conduta nutricional tem papel vital no retardo 
da progressão da Doença Renal Crônica, na manutenção do 
estado nutricional saudável e até mesmo no controle glicêmico 
ainda no Diabetes Mellitus pelo paciente evitando as possíveis 
complicações. 
Palavras-chave: Nefropatia Diabética. Complicações no 
Diabetes. Dietoterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

 A Diabetes é uma Doença Crônica Não 

Transmissível (DCNTs) de alta prevalência em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

que tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, 

o que representa 6,9% da população. E esse número está 

crescendo. Em alguns casos, o diagnóstico demora, 

favorecendo o aparecimento de complicações (SBD, 2019). 

 Segundo dados publicados pelo International 

Diabetes Federation (2017), no Atlas da Diabetes e divulgados 

pela Sociedade Brasileira de Diabetes, no qual são facultados 

os números de pessoas com diabetes no mundo e por região 

de 2017 a 2045 (20 a 79 anos), a América Latina e Central se 

encontra no 2º lugar no hanking mundial por região de 

prevalência da doença, com 9,6% da população enferma, e até 
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2045 tem previsão de aumento de mais 62% de casos de 

diabetes o segundo maior aumento das IDF.  

 No Brasil, os dados de 2017 estimavam 12,5 milhões 

de casos, fazendo-o ocupar o 4º lugar entre os dez países com 

o maior número de indivíduos com diabetes no mundo, sendo 

ainda o 5º país em maior número daqueles indivíduos acima 

dos 65 anos de idade. Em Contrapartida estima-se que 40% 

das pessoas com diabetes na América Latia não sabem ter a 

doença (IDF, 2017). Ainda segundo este estudo, quando o 

assunto são as complicações advindas da doença mal 

controlada, os dados de 54 países mostram que 80% dos casos 

de Doença Renal Grave é causada pelo diabetes e que 44% 

das pessoas com diabetes desenvolve Doença Renal Crônica 

(DRC).   

 Dados como estes reforçam a necessidade da 

implementação de estratégias preventivas e resolutivas, com 

vistas não só ao combate do aumento dos casos de diabetes, 

mas muito mais em agir de forma efetiva no controle glicêmico 

naqueles indivíduos que já apresentam o diagnóstico da doença 

a fim de restringir o número iminente de pessoas com 

Insuficiência Renal e assim não só melhorar a qualidade destes 

indivíduos diabéticos, mas evitar gastos públicos com 

tratamentos como hemodiálise e transplante renal.  

 Dessa forma torna-se sumamente importante 

mostrar como a nefropatia diabética se manifesta naqueles 

indivíduos diabéticos, que não realizam controle glicêmico, 

tornando-os num paciente renal, permitindo a discussão acerca 

das manifestações clínicas da complicação, que reconhecem 

de forma indireta o papel do diagnóstico inicial não só do 

diabetes, para  melhor autocuidado por parte do paciente e da 
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terapêutica conduzida pelo profissional de saúde, tão logo nos 

sinais iniciais da instalação da nefropatia diabética e iminência 

da Doença Renal Crônica, como também abraçar a dietoterapia 

preventiva e conservadora da saúde renal como forma de 

melhor conduzir este paciente recém admitido na categoria dos 

enfermos renais. 

 Nesse contexto, uma vez que o número absoluto de 

pacientes e as taxas de incidência e prevalência em diálise 

continuam a aumentar bem como a taxa de mortalidade o 

objetivo é mostrar como a nefropatia diabética se manifesta 

naqueles indivíduos diabéticos adultos e idosos que não 

realizam controle glicêmico tornando-os num paciente renal e 

como a dietoterapia focada na prevenção da saúde renal pode 

auxiliar na qualidade de vida destes pacientes retardando a 

progressão da doença. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica, 

realizado entre os meses de novembro de 2019 e abril de 2020 

mediante levantamento de artigos científicos, documentos, 

livros, manuais, anais de eventos, periódicos indexados, tais 

como Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google 

Acadêmico e publicações de entidades e/ou órgãos de saúde 

que sejam pertinentes ao tema, por meio das palavras-chave: 

nefropatia diabética, complicações no Diabetes e dietoterapia, 

filtrando aqueles que apresentavam dados mais recentes, além 

de conceitos, diagnóstico e manejo nutricionais e clínicos das 

patologias discutidas, com ajuda do marcador boleano (AND). 
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Os critérios de inclusão foram: se tratar de artigos 

científicos, documentos, livros e publicações de entidades e/ou 

órgãos de saúde que sejam veiculados/indexados em bases de 

dados e que tratem sobre incidência de nefropatia diabética em 

adultos e idosos e sobre os aspectos nutricionais e dietéticos 

na patologia em questão. Foram preferidos artigos científicos 

originais, ou estudos longitudinais e de coorte, pesquisas que 

tinham amostra considerável, e/ou dados publicados por 

entidades, órgãos e associações reconhecidas nacional e 

internacionalmente na área de Diabetes e Saúde Renal. Foram 

automaticamente excluídos da pesquisa aqueles que não 

obedecerem aos critérios de inclusão. Feita esta última análise 

foram selecionados ao final cerca de 25 (vinte e cinco) itens 

entre artigos científicos, documentos, livros, manuais, anais de 

eventos, periódicos indexados. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Atualmente, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (2018) as doenças crônicas são responsáveis por 60% 

da carga global das doenças, sendo que, em 2020, esse 

número possa subir para 80%. 

 

DIABETES MELLITUS: CARACTERIZAÇÃO DA DOENÇA 

 

 A Diabetes Mellitus é uma doença metabólica 

crônica na qual o corpo do indivíduo não é capaz de produzir o 

hormônio responsável pela entrada de glicose na célula, ou 

quando o produz seu organismo não o codifica muito bem na 
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parede celular, inviabilizando sua chegada a célula e 

aumentando-a assim na corrente sanguínea. Tal mecanismo 

pode ser causado por fatores genéticos, alimentares e de 

comorbidades em saúde, e até mesmo estresse, devido a 

elevação do cortisol segundo. (FERREIRA et al., 2019; SBD, 

2020; WONG, et al, 2019; SHARMA, SINGH, 2019). 

 Se caracteriza por hiperglicemia, quadro no qual os 

níveis de glicose são elevados, consequente à anormalidades 

no metabolismo dos carboidratos, e é acompanhada por 

acentuada propensão a desenvolver formas específicas da 

doença: renal, ocular, neurológica e cardiovascular  (FLOR, 

CAMPOS, 2017). 

 Existem várias classificações no Diabetes, contudo, 

as mais conhecidas são Gestacional e Tipo I e II. De modo 

Geral, no Diabetes Gestacional, a gestante tem uma elevação 

na taxa glicêmica ao final da gestação (24 a 28 semanas), que 

pode ou não se estender após o parto devido elevação a níveis 

máximos dos hormônios antagonistas da insulina levando a 

resistência à insulina, intolerância à glicose e consequente 

hiperglicemia (KIM, PARK, KIM, 2019). 

 Os grupos de indivíduos com maiores chances de 

desenvolver a diabetes são: mulheres com excesso de peso no 

início da gestação, mulheres mais velhas, ou com histórico de 

diabetes na Família. Neste caso, a mesma é orientada a fazer 

mudança de hábitos alimentares, uso de alguma medicação 

hipoglicemiante ou insulina e realizar atividades físicas. 

(FERREIRA et al, 2018).  

 No Diabetes Tipo I (1A e 1B), conhecido também 

como insulinodependente, o indivíduo normalmente tem seu 

diagnóstico ainda muito jovem, com faixas etárias que relatam 
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desde os anos iniciais de vida até mesmo antes dos 5 anos até 

a fase adulta, e é assim também chamada devido a 

necessidade de uso de algum análogo de insulina para funções 

vitais de metabolização da glicose, haja vista haver supressão 

da produção de insulina pelas células β-pancreáticas que são 

progressivamente destruídas pelo sistema imunológico e com 

isso há inicialmente reduzido até inexistente nível deste 

hormônio circulante (GOMES, ACCARDO, 2019). 

 Por isso, entende-se que fatores genéticos e 

imunológicos sejam preponderantes na sua etiologia e 

patogenicidade. No  Diabetes Mellitus  Tipo 1 A, há 

envolvimento do antígeno leucocitário humano, mas sua 

fisiopatologia ainda é totalmente conhecida, e fatores genéticos, 

ambientais como infecções virais e composição da microbiota 

intestinal e esquema dietético podem estar envolvidos na 

resposta autoimune (DIRETRIZES SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES,2019-2020). 

 Diferente desta, porém, se manifesta a Diabetes 

Mellitus tipo II, na qual o indivíduo passa a apresentar perda 

progressiva de insulina somado a não sensibilidade a insulina 

produzida, tendo como mecanismo principal a resistência a 

insulina e consequente acúmulo não só desta na corrente 

sanguínea, mas de glicose, configurando mais uma vez quadro 

clássico de hiperglicemia (OMS,2019).  

 Nesta situação, o diagnóstico precoce, bem como 

medidas intervencionistas mais duras podem reverter o quadro, 

haja vista que se elucidado precocemente o indivíduo estaria 

apenas pré-diabético (Glicemia de Jejum abaixo de 126 mg/dL), 

no entanto, havendo permanência no quadro hiperglicêmico em 

jejum com valores superiores a 126 mg/dl de glicose ou glicemia 
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após 2h de Teste Oral de Tolerância a Glicose  (TOTG) com 75 

g de glicose dissolvida em água, com valores acima de 200 

mg/dl , e repetindo os exames e os valores elevados soma-se 

a elevação da Hemoglobina Glicada (Valores superiores a 

6,5%) configurando diagnóstico de Diabetes. (DIRETRIZES 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES,2019-2020). 

 

COMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS NA DIABETES MAL 

CONTROLADA EM ADULTOS E IDOSOS 

 

 Caso o diabetes não seja controlado aos níveis 

recomendados pelas sociedades nacionais e internacionais de 

saúde são maiores as chances de desenvolver complicações 

de natureza micro e macrovasculares (micro ou 

macroangiopatias diabéticas) como retinopatia, nefropatia, 

neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e 

doença arterial periférica. Um total de 50% das pessoas com 

diabetes morrem de doenças cardiovasculares (principalmente 

doenças cardíacas e derrames) e 10 a 20% das pessoas com 

diabetes morrem de insuficiência renal (OPAS, 2017; GASPAR, 

REIS, ROCHA-PEREIRA, 2013). 

 Esses números, apoiados por outros estudos 

(Kreuzberg, Aguilar, Lima 2016; Cecilio et al, 2015) destacam o 

alto risco de doença vascular para pessoas com diabetes tipo 

II, que por si só é um fator de risco independente para doença 

renal. E quanto a este fato não há dúvidas de que o paciente 

diabético apresenta riscos iminentes de desenvolver alguma 

lesão em algum órgão alvo (olhos, coração, rim e artérias) 

(MALTA, et al, 2014).  
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Um estudo investigativo de caráter descritivo, 

transversal, retrospectivo utilizando dados do Programa 

HIPERDIA do Ministério da Saúde no Estado de Minhas Gerais, 

de 2003 a 2011, encontrou que dos 36.270 pacientes diabéticos 

tipo II cadastrados, a Doença Renal Crônica, fruto da 

progressão da nefropatia diabética foi a lesão secundária ao 

Diabetes Mellitus Tipo II mais prevalente no estado, com 5,6% 

(n= 2.094) do total de diabéticos. No estudo foram avaliados 

também outras lesões a órgãos alvo dentre elas: Infarto Agudo 

do Miocárdio, Acidente Vascular Cerebral e Pé Diabético. 

(NUNES et al, 2019). 

 Para a Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-2020) o 

controle glicêmico deve ser atingido nos variados ciclos de vida 

(crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes diabéticos) 

e formas de apresentação da doença (Diabetes tipos I e II, 

gestacional ou outra) por meio da monitorização e aferição de 

valores glicêmicos diários e/ou semanais, bem como através de 

uma mudança no estilo de vida e qualidade alimentar destes 

indivíduos afim de garantir que os níveis de glicose sanguínea 

não fiquem elevados e que se retardem por mais tempo as 

complicações de metabólicas e funcionais do organismo do 

paciente.  

 Somados a estes fatores importantes para a condução e 

controle glicêmico no paciente diabético estão as estratégias 

farmacológicas com uso de insulinização ou hipoglicemiantes 

orais, ambos selecionados de acordo com condição saúde-

doença do paciente como tipo de diabetes, estágio de vida e 

estilo de vida (NORONHA, TITAN, 2016).  

 Este controle se dá, portanto, através do seguimento das 

proposições dadas por esta e outras Sociedades de Saúde 
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reconhecidas mundialmente, como Congresso Americano de 

Obstetras e Ginecologistas (American Congress of 

Obstetricians and Gynecologists -ACOG); Associação 

Americana de Diabetes (American Diabetes Association - ADA); 

Associação Canadense de Diabetes (Canadian Diabetes 

Association- CDA); Federação Internacional de Diabetes 

(International Diabetes Federation-IDF) e o Instituto Nacional de 

Excelência Clínica e de Saúde (National Institute for Health and 

Care Excellence - NICE).  

 É  mister dizer que o diagnóstico precoce do diabetes, a 

conscientização do paciente acerca do autocuidado e das 

consequências clínicas do mal controle glicêmico, junto a uma 

educação permanente dos profissionais de saúde podem ser  

tidos como imprescindíveis para a redução das complicações, 

e por conseguinte, do número de pacientes diabéticos que 

estão na iminência de se tornarem pacientes renais.  

Snider et al. (2019) ressalta a importância e necessidade 

de detecção e tratamento precoce do Diabetes, Hipertensão e 

Doença Renal Crônica identificando e tratando indivíduos em 

risco mais cedo, através de implementação de um novo Teste 

de Biomarcador além do usado atualmente para reduzir a 

prevalência de nefropatia diabética com estágio V na Doença 

Renal Crônica  aumentando a expectativa de vida entre 

indivíduos com diabetes com intervenções mais baratas aos 

Sistemas de Saúde que poderiam melhorar os resultados renais 

e cardiovasculares e retardar ou impedir a progressão da 

Doença Renal Crônica Terminal.  

.  
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NEFROPATIA DIABÉTICA 

 

Neste contexto, a Nefropatia Diabética ou 

Glomeruloesclerose Diabética caracterizada como doença 

advinda da complicação do Diabetes Mellitus mal controlado, 

ocasiona lesões nas estruturas como glomérulos, arteríolas, 

túbulos e o interstício renais, tem como seus sinais clínicos 

iniciais a microalbuminúria que progride para albuminúria 

superior a 300 mg/24h, performando quadro de proteinúria 

persistente, levando, por sua vez,  o indivíduo a reduzir a sua 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG), desenvolvendo assim 

Insuficiência ou falência Renal Crônica (SBN, 2020; AMORIM, 

GUEDES, VASCONCELOS E SANTOS, 2019).  

É considerado portador de Doença Renal Crônica o 

indivíduo que apresente por período maior ou igual a três meses 

uma TFG menor que 60 ml/min/1,73 m² ou TFG acima destes 

valores mas associada a alguma outra evidência de lesão da 

estrutura anatômica renal. Tendo o diagnóstico pode haver 

classificação em cinco estágios de estadiamento da doença de  

acordo o volume da sua TFG que determinam a lesão renal de 

leve; moderada ou laboratorial; severa ou clínica e Terminal ou 

dialítica através das fórmulas Estimativas de função renal, onde 

a de equação de Cockcroft-Gault e do Estudo Modification of 

Diet in Renal Disease (MDRD) (LEVEY, et al. 1999; LEVEY, 

GREENE, KUSEC, BECK, 2000; CUPPARI, 2014). 

É importante frisar que se o paciente ascende os graus 

da Doença, chegando a fase de Total Insuficiência Renal, 

tratamentos substitutivos da função renal são elencados, sendo 

eles Hemodiálise, Diálise Peritoneal e/ou Transplante Renal. 
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De acordo com os dados do Inquérito Brasileiro de 

Diálise Crônica 2017, publicado no início de 2019, onde foram 

estimados um número total de 126.583 pacientes em diálises, 

nos últimos 15 anos, o número de pacientes com DRC 

submetidos à diálise aumentou 4,2 vezes mais do que o número 

de centros ativos de diálise, elevando para 167 o número médio 

de pacientes por centro. A taxa de incidência de novos 

pacientes em diálise com diagnóstico de nefropatia diabética foi 

de 77 pmp (por milhão da população). Com taxa anual de 

mortalidade bruta de 19,9%. Dos pacientes prevalentes, 93,1% 

estavam em hemodiálise e 6,9% em diálise peritoneal, com 

31.226 (24%) em fila de espera para transplante (THOMÉ, et al, 

2019). 

Em estudo retrospectivo longitudinal realizado na 

Romênia  pesquisadores acompanharam por mais de uma ano 

74 pacientes que tinham diagnóstico de nefropatia diabética 

comprovada por biópsia, com idade mediana de 54,6 anos  e 

predominância masculina (n=69%), o objetivo era avaliar a 

relação entre as alterações histológicas encontradas nas 

biópsias avaliadas pela Sociedade de Patologia Renal na 

Nefropatia Diabética (SPRND) com a Nefropatia diabética em 

pacientes europeus (caucasianos) e estes encontraram que a 

maioria dos pacientes (81%) apresentava Diabetes Mellitus 

Tipo II, e a retinopatia diabética na maioria dos casos, e mais, 

que a duração mediana do diabetes era de 10 anos, isto é, 

pacientes com diagnóstico  há mais anos tem mais chance de 

alguma complicação (STEFAN et al, 2019). 

 A nível mundial, segundo uma análise sistemática para 

o Estudo Global de Carga de Doenças 2017 em colaboração 

com a Chronic Kidney Disease Collaboration a respeito do ônus 
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da Doença Renal Crônica, a nível global, regional e nacional a 

patologia só no ano de 2017 matou mais pessoas que a 

tuberculose ou o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e 

quase se equipara ao número de mortes por acidente de 

trânsito. Além disso, o estudo aponta que a nefropatia diabética 

é responsável por um terço dos 35,8 milhões de casos de 

Doença renal Crônica no mundo (GBD, 2020). 

No entanto, o que chama atenção é o fato de não há 

dados homogêneos quando se reflete em aspectos mundiais e 

nacionais a respeito do entendimento da população sobre a 

nefropatia diabética, ou relação entre diabetes e o rim, que 

segundo Gregory e Jenkyns, (2019) tem aumentado, ou quanto 

do número de casos de lesões renais em pacientes diabéticos, 

que mostram redução ao longo de nove anos como mostra 

Nunes et al. (2019) de forma que não há unanimidade de 

entendimento sobre estas realidades, tendo estudos que 

mostram alta prevalência mundial e estudos mais isolados e 

longitudinais que mostram o contrário, uma redução 

significativa ao longo dos anos no número de casos.  

 

DIETOTERAPIA NA NEFROPATIA DIABÉTICA 

 

A Nutrição é uma forte aliada em todos os estágios da 

vida não só do Diabetes, melhorando o controle glicêmico a fim 

de prevenir as complicações, mas está presente em todos os 

estágios de saúde do indivíduo nefropata tendo como objetivo 

principal preservar a função renal, retardando a progressão da 

doença e melhorando significativamente a qualidade de vida 

destes indivíduos (MAHAN, SCOTT-STUMP, RAYMOND, 

2013; FERNANDES, 2017). 
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Ao receber o diagnóstico de nefropatia o indivíduo soma 

aos cuidados nutricionais de controle glicêmico todo o aspecto 

dietético com vistas a preservação da saúde renal e que trazem 

um série de restrições alimentares a depender do estágio de 

Doença Renal Crônica que o mesmo se encontra. Aspectos 

nutricionais como quantidade e qualidade de proteínas, lipídios 

e carboidratos, teor de ingestão de sódio, potássio, fósforo e 

cálcio ganham outra dimensão se tornando vitais ou mesmo 

nocivos para tais paciente, muitas destas medidas favorecem a 

redução de apetite, peso e adesão ao tratamento nutricional, 

mostrando a importância da educação nutricional, 

personalização dietética melhorando sabor e palatabilidade 

(VILLAESCUSA, et al. 2020; PALMER et al, 2015; SILVA, 

BUENO, 2014). 

Há ainda, que ao ser admitido a paciente renal  ao 

depender do estadiamento surgem novos termos de 

tratamento, como o Conservador e o Dialítico, ambos de 

categoria renal mas que se tornam uma conduta terapêutica 

fundamental para condição de saúde do paciente.  Ambas as 

categorias configuram esquemas terapêuticos, não só clínicos 

mas nutricionais, específicos à circunstância clínica de saúde 

em que se encontra o nefropata. Para tanto, cabe ao 

profissional nutricionista ter a par de si dados clínicos, 

laboratoriais e diagnósticos, estes dados por profissional 

médico e se possível especialista na área, para assim melhor 

desenvolver a terapia nutricional e suprir as necessidades 

dietéticas do paciente (KDOQI, 2012). 

Dentre os principais pontos destacados com relação a 

dietoterapia nutricional no paciente com nefropatia diabética é 

consensual na literatura que a redução da quantidade e a 
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seleção das proteínas ingeridas tem papel importante para 

manutenção das funções renais, de forma que ao longo de anos 

estas tem sido as condutas nutricionais adotadas 

ambulatorialmente pelos nutricionistas. A quantidade prescrita 

varia de 0,6g/kg/dia a 1,5g/kg/dia a depender do estágio da 

Doença Renal e por conseguinte da Taxa de Filtração 

Glomerular que pode variar de 60 a 15 ml/min/1,73cm² (MELLO, 

AZEVEDO, ZELMANOVITZ, GROSS, 2005; LEE, et al. 2019).  

Porém, segundo Silva e Almeida (2009) até aquele ano 

ainda eram reduzidos os estudos que discutiam sobre uma 

dietoterapia especializada à Nefropatia Diabética, contudo já 

era reconhecida ou se especulava cientificamente qual a 

necessidade de mudar a qualidade da proteína ingerida, com 

achados mostrando que após consumir proteína de soja ao 

invés da animal, ao menos um marcador renal era melhorado, 

considerando que a soja não parece alterar significativamente 

o fluxo sanguíneo renal no período pós-prandial. 

A quantidade ideal de proteína na dieta é questionável 

no meio científico quando se trata de pacientes com nefropatia 

diabética. Estudos menores se concentram na fonte de proteína 

se de fonte animal ou vegetal, para impedir a progressão. 

Evidências limitadas sugerem padrões alimentares que se 

concentram em alimentos à base de plantas, os que 

minimamente processados ou que apresentam baixo teor de 

produtos finais de glicação avançada (AGEs) podem ser úteis 

na prevenção da progressão da Doença Renal Crônica 

(MOORTHI, VORLAND, HILL GALLANT, 2017). 

Já quando se trata de lipídios não há um consenso 

acerca de um padrão-ouro de distribuição na dieta, quantidades 

ou porcentagens parecem ainda serem subjetivas a realidade 
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individual do paciente e prescricional do nutricionista, mas é 

entendido que quanto a qualidade das gorduras a serem 

ingeridas os ácidos graxos mono e poli-insaturados se mostram 

bastante seguros e em vantagem no quesito em relação a 

gorduras saturadas, por exemplo, que tem sua ingestão 

reprimida não só para pacientes renais mas para qualquer 

indivíduo que deseje ter qualidade de vida saudável (ALMEIDA, 

et al, 2009). 

 O acompanhamento nutricional busca assegurar estado 

nutricional adequado, mantendo o equilíbrio calórico-proteico e 

prevenindo o balanço nitrogenado negativo. Devendo atuar nas 

doenças de base e correlatas, como o diabetes, a Hipertensão 

Arterial e Hiperparatireoidismo por exemplo, haja vista serem 

elas causa e consequência da função renal descompensada. 

Para isso é importante tentar corrigir algumas alterações 

metabólicas existentes (Dislipidemias, hiperglicemia, 

catabolismo proteico e hipercalemia) mantendo sempre que 

possível as concentrações séricas de potássio, sódio, fosfato e 

cálcio prevenindo também a osteodistrofia renal e calcificação 

metastática consequente do desequilíbrio destes na dieta e na 

corrente sanguínea (SBN,2005; SBN, 2010; CUPPARI, 2014; 

BRASIL, 2016; LUDVIG, BRUCH-BERTANI, GIOVANELLA, 

CONDE,2019).  

 A Recomendação do Grupo  Andaluz de Revisão e 

Investigação em Nutrição (GARIN) para os pacientes diabéticos 

adultos com Doença Renal Crônica propõe a terapia nutricional 

em três níveis diferentes de atuação de acordo com os estágios 

da doença, de forma geral no Nível 1 1 (estágios 1 e 2)  

recomenda a dieta mediterrânea e pobre em sódio assim como 

recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS) e incentiva 
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a redução do peso corporal para indivíduos com sobrepeso ou 

obesidade. No nível 2 (estágios 3 e 4), segundo esta 

recomendação, o papel da redução proteica moderada e de 

origem vegetal e seu papel na Uremia é bem demonstrado na 

literatura reforçando sua orientação, já no Nível 3 (estágio 5)   o 

principal objetivo é manter o estado nutricional adequada 

enquanto adapta a ingestão alimentar à função renal para 

reduzir o acúmulo de metabólitos tóxicos (ALHAMBRA 

EXPÓSITO, 2019). 

Ainda de acordo com esta recomendação do GARIN 

2020, e em consonância com o que é orientado  pela Kidney 

Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) (2012) a 

composição proteica da dieta deve ser diferenciada de acordo 

com os estadiamento da função renal, estágios 1 e 2 (0,8 a 1,0 

g/kg/dia), seguindo  as mesmas as recomendações nutricionais 

da população em geral; estágios 3a, 3b e 4 (0,6 a 0,8 g/kg/dia), 

sendo ao menos 50% destas de alto valor biológico, e o aporte 

calórico de 30-35 kcal/Kg/dia com recomendações de lipídios, 

fibras e minerais variando de acordo com o estágio da doença 

com visas a manter o estado geral de saúde do paciente.  

No último estágio a depender do tratamento substitutivo 

da função renal escolhido (hemodiálise ou diálise peritoneal) 

propõe a variação de 1,1 a 1,2 e 1,1 a 1,3 g/Kg/dia 

respectivamente e outras orientações para controle de minerais 

(sódio, potássio e fósforo principalmente) a fim de reduzir e 

repor as perdas nutricionais (glicose, aminoácidos, vitaminas e 

elementos traços) ocorridas durante os processos de diálise 

renal (KDOQI, 2012; ALHANDRA EXPÓSITO, 2020). 
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CONCLUSÃO 

 

É pertinente dizer, contudo, ser consensual na literatura 

o entendimento de que o desenvolvimento e a progressão da 

Doença Renal Crônica é uma complicação de alta prevalência 

nos pacientes diabéticos e que contribui para a 

morbimortalidade destes, mostrando claramente a necessidade 

de mais investigação a despeito da etiologia não só da 

nefropatia, mas do diabetes, da urgência em desenvolver 

material ou espaço de fala e ação para que pacientes e 

profissionais de saúde possam lançar mão de tecnologias 

disponíveis para melhor atender a população na prevenção, no 

cuidado e no diagnóstico do paciente diabético para que não 

venha se tornar um paciente renal. 

Pode-se ainda concluir que há um número restrito de 

estudos nacionais que versem sobre os aspectos nutricionais 

na nefropatia diabética,  e que isso de forma intrigante não 

parece acontecer com a Doença Renal Crônica, o que pode ser 

justificado pelo fato de que o paciente com nefropatia diabética 

tem uma espécie de diagnóstico subnotificado, haja vista a 

medida que recebe o diagnóstico que está perdendo função 

renal, torna-se um paciente renal crônico. 

Mesmo assim, as recomendações parecem não ter 

muitas modificações ao longo dos anos, talvez pela escassez 

de estudos longitudinais e de controle, pelo número de estudos 

de casos ou pacientes avaliados em pesquisas, o que força a 

comunidade científica a seguir orientando com base nos 

achados isolados de profissionais em suas condutas clínicas e 

nutricionais e em algumas sociedades que obtiveram resultados 
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tidos  favoráveis com tais condutas dietéticas, ao que caberia 

outro estudo para maior elucidação desta temática. 
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RESUMO: O Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico 
que ocasiona deficiência na produção ou ação da insulina 
causando hiperglicemia persistente. Em diabéticos alterações 
psicológicas são observada, o que pode tornar mais difícil o 
controle glicêmico agravando o quadro clinico. Nesse sentido, 
a presente investigação tem como objetivo avaliar as evidências 
científicas disponíveis na literatura sobre como os aspectos 
psicológicos se relacionam com o comportamento alimentar de 
diabéticos. Foi realizada uma revisão da literatura utilizando as 
bases de dados eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 
CINAHL with Full Text (EBSCO) e Scopus (Elsevier). Os 
Descritores em Ciências da Saúde (DECs) utilizados foram: 
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“Stress, Psychological”, “Diabetes Mellitus” e “Feeding 
behavior” apenas em inglês. Cinco artigos atenderam aos 
critérios estabelecidos para o estudo, mostrando resultados 
satisfatórios para responder à pergunta da pesquisa e fomentar 
discussões acerca do assunto. Foi concluído que o estresse 
está associado ao Diabetes Mellitus e as restrições alimentares 
provenientes do tratamento da doença. Isso mostra o impacto 
dos aspectos psicológicos no comportamento alimentar desses 
indivíduos, podendo dificultar ainda mais o tratamento. No 
entanto, ainda se faz necessário estudos sobre a influência dos 
aspectos psicológicos no comportamento alimentar de 
pacientes diabéticos, podendo fornecer melhores informações 
sobre os mecanismos envolvidos, além de novas formas de 
cuidado e tratamento. 
Palavras-chave: Estresse Psicológico. Diabetes Mellitus. 
Comportamento Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SDB, 2019), 

considera o Diabetes Mellitus (DM) como um distúrbio 

metabólico que ocasiona deficiência na produção ou ação da 

insulina causando hiperglicemia persistente. Dados 

apresentados pelo Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

apresentam que na totalidade das 27 cidades brasileiras, a 

frequência do diagnóstico de diabetes nos adultos (≥ 18 anos) 
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entrevistados foi de 7,4%, sendo maior entre as mulheres 

(7,8%) do que entre os homens (7,1%) (VIGITEL, 2020). 

   Segundo dados do International Diabetes Federation 

(IDF) (2019) o Brasil está entre os cinco países com o maior 

número de crianças e adolescentes (0-14 anos) com Diabetes 

Mellitus tipo 1, com um total de 51.500 que convivem com essa 

doença. Dados epidemiológicos do DM no Brasil também 

demonstram que o número de pessoas entre 20-79 anos com 

diabetes é de 16,8 milhões. Além disso, a prevalência subiu de 

4,15% em 1987, para 6,9% em 2013 e hoje o país ocupa a 

quarta posição entre os países com o maior número de casos 

no mundo (SDB, 2019). 

Portanto, o DM se tornou um problema de saúde pública 

mundial e a sua taxa de prevalência entre adultos está em 

constante crescimento. Com isso, é de extrema importância que 

os profissionais de saúde melhorem a eficácia e eficiência no 

tratamento e promoção de saúde para esse público (JU et al., 

2018), uma vez que existem muitas particularidades de risco, 

fatores etiológicos e diagnósticos. Recomenda-se uma conduta 

nutricional mais realista e flexível, não apenas focando em um 

controle glicêmico ideal (COSTA; MEDEIROS; ALVARENGA, 

2019). 

A adaptação à uma doença crônica é um processo 

constante e dinâmico, alternando com momentos de maior 

estabilidade e aceitação e outras de maior instabilidade 

psicológica, podendo gerar angústia, agitação ou depressão, 

variando entre os indivíduos (SERRABULHO et al, 2016). O 

foco da Nutrição Comportamental é, portanto, especialmente 

adequado, considerando essa condição. Este relaciona-se com 
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ações em relação ao ato de se alimentar, como, quando e de 

que forma comemos, sendo um aspecto relacionado à cultura, 

à sociedade, e experiência do indivíduo com o alimento 

(ALVARENGA; KORITAR; MORAES, 2019).  

Com isso, as medidas não farmacológicas da DM 

incluem modificações do comportamento e consumo alimentar 

e a realização de atividade física, ou seja, mudanças no estilo 

de vida do indivíduo, no qual podem reduzir a incidência da 

doença em 58% em 3 anos (SDB, 2019). No entanto, a 

prevalência de depressão e/ou sintomas depressivos vem 

aumentando em pacientes diabéticos (BADESCU, 2016). Além 

disso, perturbações do humor (incluindo depressão, ansiedade 

e estresse) foram identificados como possíveis fatores 

contribuintes para o desenvolvimento e manutenção de 

Transtornos Alimentares (TA) no DM (BROADLEY et al, 2018).  

Estes problemas podem tornar mais difícil o controle 

glicêmico, agravando o quadro clinico. A depressão ou os 

sintomas depressivos em diabéticos atingem cerca de 23 a 35% 

dos jovens com idade entre 18 e 28 anos, o que está 

relacionado com o pior controle glicêmico e abandono do 

acompanhamento de saúde (SERRABULHO et al., 2016).  

Sabe-se que mudanças na rotina dos pacientes 

portadores de DM não são fáceis, pois envolvem a exclusão de 

muitos hábitos considerados não adequados devido seu quadro 

clínico diagnóstico, e muitas vezes deixar seus hábitos e 

atitudes alimentares é um processo difícil, fator que interfere na 

adesão ao seu tratamento (MORAIS; CASTRO, 2016). Por isso 

é muito relevante a educação alimentar para pacientes 

diabéticos, no sentido de desenvolver a conscientização sobre 
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a importância das ações necessárias à saúde, como o 

tratamento nutricional. 

Diante disso, a presente investigação tem como objetivo 

avaliar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre 

como os aspectos psicológicos se relacionam com o 

comportamento alimentar de portadores de Diabetes Mellitus 

(DM).  

MATERIAIS E METÓDO 

 

O estudo trata-se de uma revisão da literatura, para tal 

as seguintes etapas foram percorridas: estabelecimento da 

pergunta de pesquisa e objetivos da revisão; estabelecimento 

de critérios de inclusão e exclusão de artigos; definição das 

informações a serem extraídas dos artigos selecionados; 

análise dos resultados; discussão e apresentação dos 

resultados. As buscas foram realizadas entre outubro e 

novembro de 2020. As bases de dados eletrônicas para a 

realização das buscas foram Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

CINAHL with Full Text (EBSCO) e Scopus (Elsevier). Para tal, 

foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DECs) 

“Stress, Psychological”, “Diabetes Mellitus” e “Feeding 

behavior”, apenas em inglês. 

Isto posto, foram incluídos artigos disponíveis para 

download na íntegra, que não fossem revisão, publicados entre 

janeiro de 2015 a outubro de 2020 e que respondessem à 

pergunta da pesquisa: “Como os aspectos psicológicos se 

relacionam com o comportamento alimentar de diabéticos?”.  

Assim, os critérios de inclusão dos artigos definidos, 

inicialmente, para a presente revisão foram: artigos publicados 

em inglês ou português, com os resumos disponíveis nas bases 
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de dados selecionadas; artigos que retratassem 

procedimentos, intervenções ou diretrizes acerca do 

comportamento alimentar de pacientes diabéticos; não foram 

incluídos: livros, capítulos de livros, cartas aos editores e 

resenhas de livros, visando alcançar a literatura específica e 

relevante sobre o tema. 

Sendo assim, os avaliadores fizeram separadamente a 

leitura dos títulos e resumos de cada referência pré-

selecionada, a fim de distinguir os estudos que preenchiam 

corretamente os critérios de inclusão e a partir dos artigos 

identificados compatíveis para o estudo, prosseguiu-se com a 

leitura por completo, separadamente. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos 

artigos 

 
Fonte: autoria própria 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi feita a combinação “stress, psychological” AND 

“diabetes mellitus” AND “feeding behavior”, identificando 57 

artigos publicados no período de 2015 a 2020. Neste número 

parcial, 7 desses artigos se repetiam uma ou mais vezes na 

mesma ou em diferentes bases de dados e foram eliminados, 

resultando em 50 artigos. Destes 50, 36 não satisfizeram os 

critérios de inclusão, resultando em 14 artigos. Após a avaliação 

por completo, foram excluídos 9, resultando em 5 artigos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Características dos estudos selecionados: 

autores/ano, objetivos, metodologia e resultados encontrados 
Autores/ano Objetivos Métodos Resultados 

GONZÁLEZ-

CANTÚ, A. et 

al. (2017) 

Avaliar a relação 

entre humor e 

comportamentos 

alimentares, com 

resultados 

demográficos, 

físicos, 

tratamento, perfis 

bioquímicos e 

comorbidades 

crônicas em DM 

T2. 

Estudo 

observacional, 

transversal e piloto, 

onde todos os 

pacientes com 

diabetes tipo 2 eram 

convidados a entrar 

no estudo entre abril 

de 2015 e junho de 

2015. Pacientes com 

prontuário de 

doença mental, já em 

terapia com 

ansiolíticos ou 

medicamentos 

antidepressivos 

foram excluídos. O 

humor foi avaliado 

com a Escolar 

Ansiedade e depressão 

tiveram correlação leve 

positiva (r= 0,25, 

p<0,05). 

Comportamento 

alimentar emocional, 

comer emocional e 

comer 

descontroladamente 

tiveram correlação 

direta entre eles (r= 

0,74, p <0,001). Sob a 

possibilidade de 

colinearidade as 

variáveis 

independentemente 

foram utilizadas em 

outras análises 

multivariadas. Comer 
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Hospitalar de 

Ansiedade e 

Depressão (HADS), 

que inclui 7 itens 

para ansiedade e 

depressão cada, com 

um total de 14 itens. 

A pontuação máxima 

para cada um é 21. 

emocional teve 

correlação com idade 

(r= 0,404, p= 0,001). 

ZHU, B. et al. 

(2019) 

Testar a hipótese 

de que fadiga e 

distúrbios do sono 

são responsáveis 

por uma 

quantidade 

significativa de 

variação nos 

estilos de 

alimentação entre 

pessoas com 

diabetes tipo 2 

(DMT2). 

Dados selecionados 

entre fevereiro de 

2017 e janeiro de 

2018. Amostra por 

conveniência de 64 

diabéticos T2 adultos 

completaram o 

Questionário de Três 

Fatores Alimentares-

R18V2 para medir o 

estilo da alimentação 

(por exemplo, 

alimentação 

emocional, restrição 

cognitiva e 

alimentação 

descontrolada). 

Os dados demográficos 

dos participantes, 

fatores psicológicos e 

fatores relacionados à 

saúde contribuíram 

significativamente para 

o modelo que prevê a 

alimentação 

emocional, mas apenas 

o estresse do diabetes 

foi um preditor 

significativo (β=0,433). 

Apresentando fadiga e 

má qualidade do sono 

registrou um adicional 

de 12,0% da variação 

na alimentação 

emocional. O modelo 

final registrou 24,9% da 

variação na 

alimentação 

emocional; tanto 

sofrimento quanto ao 

diabetes (β= 0,294) e 

fadiga (β= 0,360) foram 

preditores 

significativos. 
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BROADLEY, M. 

M. et al. · 

(2018) 

Elucidar os 

possíveis fatores 

contribuintes 

envolvidos na 

relação entre 

diabetes tipo 1 e 

distúrbios 

alimentares. 

74 jovens adultos 

com diabetes tipo 1 e 

201 participantes de 

controle 

demograficamente 

semelhantes 

completaram uma 

pesquisa online 

anônima, incluindo 

questões relativas a 

comportamentos e 

pensamentos 

alimentares, funções 

executivas, ambiente 

familiar, sintomas de 

humor e informações 

demográficas e 

clínicas. O estudo 

atual optou por uma 

abordagem dupla, 

usando uma medida 

para comparar os 

dois grupos 

diretamente e outra 

medida para levar 

em conta os 

comportamentos 

adicionais relevantes 

apenas para o grupo 

de diabéticos. 

As regressões múltiplas 

hierárquicas 

mostraram que a 

função executiva 

inferior foi associada a 

uma alimentação 

desordenada 

significativamente 

maior. Além do 

funcionamento 

psicológico e familiar 

no grupo de diabetes 

tipo 1. A mesma 

relação não foi 

encontrada quando a 

alimentação 

desordenada foi 

medida pelo Eating 

Disorders Examination 

Questionnaire (EDE-Q) 

no grupo de diabetes 

ou no grupo de 

controle. 

SIEN, P. L. M. 

et al (2020) 

 

 

 

Determinar fatores 

de problemas 

alimentares em 

adolescentes com 

diagnóstico de 

diabetes mellitus 

tipo 1 no Centro 

Médico 

15 adolescentes (4 

do sexo masculino e 

11 do sexo feminino) 

com diabetes 

mellitus tipo 1, entre 

10 e 18 anos de 

idade, que recebem 

tratamento no 

Cinco fatores foram 

identificados por 

causar problemas 

alimentares nessa 

população: pressão, 

fator fisiológico, fator 

psicológico, baixa 

adesão do paciente ao 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/multiple-regression
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Universitário da 

Malásia. 

Centro Médico da 

Universidade da 

Malásia, e que 

obtiveram mais de 20 

pontos no 

questionário DEPS-R 

(Pesquisa de 

Problemas de 

Alimentação de 

Diabetes - Revisado) 

em um encontro 

anterior, foram 

convidados para uma 

entrevista 

aprofundada para 

compreender os 

fatores que causam 

os seus problemas 

alimentares. 

consumo de insulina e 

controle alimentar 

associado ao medo. 

Para lidar com a 

pressão da vida escolar 

e os estudos, os 

participantes tinham a 

tendência de pular 

refeições ou comer 

irregularmente. O 

medo do ganho de 

peso e suas 

consequências fez com 

que alguns 

participantes 

relatassem 

preocupação com a 

ingestão alimentar. 

PARK, M. et al 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1: 

Examinar as 

correlações entre 

estresse, 

estratégias de 

enfrentamento e 

comportamento 

alimentar. 

Objetivo 2: 

Examinar as 

associações entre 

estresse e 

comportamento 

alimentar. 

Objetivo 3: 

Determinar se as 

estratégias de 

enfrentamento 

medeiam a 

183 adultos entre 30 

e 70 anos com DM2 

foram recrutados na 

área metropolitana 

de Chicago. Pessoas 

que tinham 

transtornos 

alimentares, estavam 

tomando 

medicamentos que 

afetavam a ingestão 

de alimentos ou 

estavam grávidas 

foram excluídas da 

participação no 

estudo. 

Comportamento 

alimentar (CA) restrito 

foi associado ao 

estresse relacionado ao 

diabetes e estresse 

percebido e com as 

estratégias de 

enfrentamento 

orientada para a 

emoção e evitação. O 

CA externo foi 

associado ao estresse 

relacionado ao 

diabetes e estresse 

percebido e 

positivamente 

correlacionado com as 

estratégias de 

enfrentamento 
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associação de 

estresse e 

comportamento 

alimentar. 

orientadas para a 

emoção e evitação. O 

CA emocional foi 

associado ao estresse 

relacionado ao 

diabetes e estresse 

percebido e 

positivamente 

correlacionado com as 

estratégias de 

enfrentamento 

orientadas para 

emoção e evitação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 

Na Tabela 1 está demostrado o número de publicações 

nas bases de dados eletrônicas utilizadas, com dados 

relevantes para pesquisa dos estudos selecionados entre os 

anos 2017 e 2020. No total, todas as publicações foram 

encontradas na língua inglesa, uma vez que não foram 

utilizados termos de busca em português, o que pode ser 

considerado como uma limitação deste estudo. Os artigos 

selecionados trouxeram resultados satisfatórios para responder 

à pergunta da pesquisa e fomentar discussões acerca do 

assunto. 

 

Estresse psicológico e alteração glicêmica 

 

         Costa e Coutinho (2016) descreveram que o caráter 

emocional foi um relato frequente em seu estudo com pacientes 

diabéticos; por meio de expressões de sentimentos, revelaram 

as verdadeiras sensações pós diagnóstico. Para os pacientes, 
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ser diabético significa enfrentar sensações de melancolia, 

lamentos, angústia, preocupação, prostração e morte.  

Portanto, torna-se essencial avaliar aspectos 

psicológicos que podem interferir no bem-estar das pessoas e 

se constituir em prováveis fatores de risco para o 

desenvolvimento ou agravo em indivíduos já portadores de DM, 

como por exemplo, o estresse crônico, que pode gerar 

alterações no organismo relativas a essa patologia 

(MALAGRIS, 2019). 

Andrade e Alves (2019) em um estudo de corte 

transversal, avaliaram a influência dos fatores psicológicos no 

controle glicêmico (através da dosagem de níveis de HbA1C) 

de 68 crianças com idade entre 2-9 anos; e com diagnóstico ≥ 

1 ano de DM tipo 1. Nos participantes do estudo, 26 (38,2%) 

apresentaram uma pontuação acima de 70, sendo dessa forma 

classificada com estresse psicológico; essas crianças 

demonstraram 1,68 vezes mais chances (intervalo de confiança 

95%) de apresentar níveis mais elevados de hemoglobina 

glicada. 

Resultado semelhante em relação às características 

psicológicas associadas negativamente aos resultados de 

HbA1 também foi observado por Lang, Markovic e Vrdoljak 

(2015). Em um estudo nacional, multicêntrico e transversal, os 

pesquisadores avaliaram a interferência do estresse em 

resultados de HbA1c em pacientes diagnosticados com DM T2 

há pelo menos 3 anos. A maioria dos pacientes (78,3%) 

relataram nível médio de estresse, enquanto 14,7% e 7,0% 

relataram baixos e altos níveis de estresse, respectivamente, o 
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qual foi significativamente (P <0,001) associado ao aumento de 

HbA1c. 

A negação da doença é recorrente, como observado por 

Morais e Castro (2016). Nos relatos, os pesquisadores 

observaram dificuldades em enfrentar o diagnóstico de diabetes 

por parte dos pacientes, assim como condutas que podem 

dificultar o comprometimento com o tratamento, como o abuso 

de álcool. Para alguns, o diagnóstico já era esperado por 

acreditarem se tratar de uma doença hereditária. Muitos 

participantes relataram também não terem pensado ou sentido 

nada após a elevação da glicemia, o que pode representar uma 

negação da realidade, na tentativa de se resguardarem de 

sentimentos tais como medo e ansiedade. 

As Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 

2019) referem que sintomas de depressão que ainda não 

completem os critérios diagnósticos para um transtorno 

depressivo maior, como humor deprimido, queda da dedicação 

por cuidados pessoais, ausência de ânimo e problemas de 

concentração, são muito comuns em pacientes com diabetes e 

se associam a diminuição do autocuidado, podendo influenciar 

no risco de complicações e no prognóstico da doença. Dessa 

forma, as Diretrizes sugerem que uma abordagem ampla e 

multidisciplinar, com a inclusão de um apropriado suporte 

emocional e comportamental, poderá oferecer vantagens 

clínicas para a maior parte dos pacientes com a doença. 

 

Fatores ambientais e Diabetes Mellitus 

 

O DM é uma doença sistêmica crônica que afeta 

indivíduos e todas as faixa etárias. Alguns fatores internos e 
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externos podem influenciar no padrão de vida e nas escolhas 

pessoais desses pacientes, dentre eles os fatores sociais 

configuram fatores externos aos indivíduos que podem interferir 

diretamente na conduta individual e no controle glicêmico, 

demonstrando a relevância que esses fatores possuem para o 

desfecho da doença (SDB, 2019). 

Desde a infância, é de suma importância que o ambiente 

seja estruturado de forma a oferecer à criança a oportunidade 

de experimentar itens alimentares novos num ambiente seguro, 

para que na vida adulta ele conheça todos os alimentos que 

compõem a dieta de sua comunidade, bem como as tradições 

associadas a ela e tornar-se capaz de tomar decisões seguras 

sobre o que comer. A presença de modelos na infância tem um 

papel importante na facilitação do consumo alimentar. Assim 

como o simples fato de estar junto com a outra pessoa pode 

funcionar como um agente facilitador durante a alimentação 

(YAMAMOTO et al., 2018) 

A família exerce tal influência primária na formação dos 

hábitos alimentares, por ser responsável pela transmissão de 

valores, primeiras ofertas e frequências das ofertas alimentares, 

modo de se relacionar com a comida e práticas da 

comensalidade. Dentro da família se consolidam fortes hábitos 

e lembranças alimentares que afetam positiva ou 

negativamente a escolha e o consumo alimentar. Assim, é na 

família também que se pode encontrar sólida e afetiva fonte de 

apoio para a mudança nos comportamentos alimentares que 

formem hábitos positivos nesses pacientes (ALVARENGA; 

KORITAR; MORAES, 2019). 

Além do mais, os fatores ambientais: ambiente familiar, 

de trabalho, bem como os relacionamentos interpessoais, 
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incluindo o relacionamento médico-paciente, e os fatores 

socioeconômicos e culturais são capazes de interferir na 

adesão ao tratamento. O controle alimentar é parte integrante 

do tratamento do DM e as escolhas alimentares se baseiam nos 

sistemas culturais dos grupos humanos, os quais só se 

permitem alimentar-se do que é aceito culturalmente 

(ANTONACCIO et al., 2019). 

Sobre isso, o apoio social tem um efeito positivo direto 

sobre a saúde, uma vez que membros da família e amigos 

representam fontes particularmente importantes de apoio para 

pessoas diabéticas. Portanto, esses achados sugerem que o 

suporte social à autonomia pode contribuir para um melhor 

controle glicêmico, tanto diretamente quanto por meio do 

amortecimento do efeito do estresse relacionado ao DM. Em 

razão disso, para pacientes com diabetes, os profissionais de 

saúde podem considerar que os membros da família participem 

no uso de estratégias de apoio à autonomia para facilitar o 

autogerenciamento da doença pelos pacientes e melhorar o 

controle glicêmico (LEE et al., 2018). 

Se tratando da relação profissional-paciente, um dos 

principais fatores sociais apontados é a ineficiência da 

comunicação entre o profissional da saúde e o paciente. A 

linguagem técnica, utilizada por muitos profissionais da saúde, 

e muitas informações dificultam a compreensão do paciente 

que impedem que ele tenha clareza sobre quais são os 

comportamentos de autocuidado necessários. Outros fatores é 

a falta de apoio dos familiares e também apoio fora do ambiente 

familiar (LADEIA, 2013). 

Quanto ao fator socioeconômico, um estudo realizado 

por Andrade e Alves (2019) objetivando avaliar a influência 
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deste no controle da DM em crianças trouxe que o histórico de 

baixa renda e situação socioeconômica adversa gera maior 

risco de controle metabólico glicêmico desfavorável, que pode 

ser agravado por seu impacto sobre a estrutura familiar, 

levando a uma associação negativa entre os fatores 

socioeconômicos e psicológicos com o controle glicêmico em 

crianças. 

 

Comportamento alimentar em portadores de Diabetes 

Mellitus 

 

 O comportamento alimentar é considerado como um 

conjunto de cognições e afetos que regem as ações e condutas 

alimentares. Diante disso, tais aspectos refletem em interações 

entre o estado fisiológico, o psicológico e o ambiente externo no 

qual vivemos, pois, tal comportamento depende daquilo que 

conhecemos, acreditamos, sentimos e pensamos sobre 

determinado alimento (TARAGANO; ALVARENGA, 2019). 

Este, determina o equilíbrio do organismo que é 

assegurado por um conjunto de mecanismos de regulação 

nutricional e energética. Cada indivíduo é influenciado por 

fatores que determinam a quantidade e o tipo do que consumir. 

Assim sendo, o consumo alimentar sofre influência dos fatores: 

psicológicos (estado emocional), fisiológicos (fome e 

saciedade) e comportamentais (FORTES et al., 2016). 

 As escolhas alimentares podem ser um tipo de 

comportamento, e significam a opção por determinados 

alimentos em detrimento de outros. Dessa forma, a escolha 

alimentar compreende a seleção e o consumo de alimentos e 

bebidas, considerando o quê, como, quando, onde e com quem 
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as pessoas comem, além de outros aspectos relacionados ao 

seu comportamento alimentar (ALVARENGA; KORITAR; 

MORAES, 2019). 

 Visto isso, compreende-se que comportamento do 

comedor de alimentos abarca os conceitos das escolhas 

alimentares, como citado, sendo um processo complexo que 

ocorre todos os dias, baseado em decisões nem sempre 

conscientes, que podem ocorrer também de forma rápida e, às 

vezes, sem esforço, baseadas em hábitos que não são 

conscientemente monitorados (ANTONACCIO et al., 2019).  

Portanto, as escolhas alimentares podem ser guiadas 

por determinantes, sendo: aqueles relacionados aos alimentos, 

como sabor, aparência, valor nutricional, entre outros; fatores 

relacionados ao ambiente: físicos e socioculturais; e os 

relacionados ao comedor: antropológicos, socioeconômicos e 

biológicos (ALVARENGA; KORITAR; MORAES, 2019), este 

último, que por sua vez, remete também ao aspecto patológico. 

 Nesse contexto, o DM é uma das situações clinicas mais 

estudadas com resultados positivos de abordagens de 

mudança de comportamento. Segundo a American Diabetes 

Association (2018), não existe plano alimentar único para todos 

os pacientes com a patologia, nem uma distribuição de 

nutrientes ideal, toda conduta deve ser individualizada de 

acordo com as particularidades do paciente. 

 A importância do foco na mudança de comportamento é 

também apoiada pelo conhecimento da comorbidade entre DM 

e Transtornos Alimentares (TA) ou comer transtornado. Os TA 

são mais comuns em pacientes com DM tipo 1 que na 

população em geral, podendo ter o diagnóstico dificultado, já 

que a dieta e separação de alimentos entre “ruins e bons” 
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podem estar presentes (COSTA; MEDEIROS; ALVARENGA, 

2019). 

No acompanhamento nutricional é normal que os 

pacientes mostrem contrariedade em aprovar e executar as 

mudanças fundamentais no comportamento alimentar, seja por 

resistência à mudança, pela ansiedade em mudar ou em 

decorrência do medo das complicações da doença. No 

planejamento alimentar devem ser consideradas as 

necessidades nutricionais, as preferências alimentares, a 

cultura, a aquisição dos alimentos, o encorajamento e as 

aptidões do indivíduo para a modificação de comportamento 

alimentar (SBD, 2019). 

Ao darem início ao tratamento, normalmente esses 

pacientes apresentam dois perfis: os que não entendem a 

necessidade e a importância das mudanças de estilo de vida 

para a doença, sendo resistentes a mudança de 

comportamento; e aqueles que demonstram urgência de 

mudar, e passam a ser muito rigorosos consigo mesmos. Este 

último perfil vive em função da doença e podem adotar 

comportamentos poucos saudáveis e extremos (COSTA; 

MEDEIROS; ALVARENGA, 2019). 

Por isso, é importante ressaltar que os objetivos do 

paciente diabético em tratamento nutricional nem sempre serão 

adequados para ele, sendo necessária a inclusão de 

estratégias em seu plano para desconstruir o objetivo 

impossível de atingir ou não o saudável, quando necessário, 

sempre de acordo com a particularidade de cada paciente 

(PISCIOLARO et al., 2019). 

Os profissionais de saúde devem entender que as 

pessoas com DM2 experimentam altos níveis de estresse 
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(estresse percebido e/ou estresse relacionado ao diabetes) e, 

portanto, podem ter três comportamentos alimentares possíveis 

(moderado, externo e emocional). Isso ajudaria os educadores 

em diabetes a projetar programas eficazes de controle do 

estresse e enfrentamento da doença (PARK et al, 2018). 

 

Manejo do Diabetes Mellitus 

 

Levando em consideração os fatores psicológicos, 

ambientais e comportamentais citados, as intervenções devem 

incluir aspectos pessoais, familiares e comunitários das 

pessoas. Esses fatores podem influenciar o nível de estresse, 

tipos de estratégias de enfrentamento e comportamento 

alimentar. Os profissionais de saúde devem ajudar os 

indivíduos com DM a reconhecer seu comportamento alimentar 

diante do estresse e podem usar ferramentas breves de triagem 

de estresse (estresse geral e estresse relacionado ao diabetes) 

para intervir no manejo com esse paciente (PARK et al., 2018). 

Um estudo realizado com pacientes atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), os quais receberam 

atendimento nutricional focado na educação em diabetes, 

demonstrou resultados convincentes na melhora da qualidade 

alimentar, como a redução considerável no consumo de óleo e 

açúcar. Outros pontos observados foram que a maioria dos 

pacientes relatou uso de adoçante nas preparações e referiram 

aumento no consumo de frutas e hortaliças. Os autores 

concluíram que é possível realizar ações de Educação 

Nutricional com custos relativamente baixos e de simples 

execução, obtendo resultados interessantes e potencializando 

o tempo dos profissionais do SUS (MOURA et al, 2018). Além 
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disso, outro estudo com pacientes diabéticos do tipo 2 

demonstrou que aqueles que seguiam uma dieta considerada 

do padrão tradicional brasileiro (rica em arroz, feijão e aves) 

apresentaram níveis glicêmicos mais baixos, indicando que 

esse tipo de alimentação também pode ser usado como padrão 

de proteção para diabéticos (STUDART, 2018). 

Para pacientes com DM, parte da ambivalência em 

mudar comportamentos tem a ver com uma dificuldade em 

aceitar a realidade da patologia e as limitações que o 

diagnóstico impõe. Infelizmente, a mesma ainda é vista como 

uma doença sem melhora, o que não corresponde a realidade 

atual. Além disso, é importante que o paciente entenda mais 

sobre a doença e as suas consequências, quais as implicações 

de um descontrole glicêmico e quais fatores podem influenciá-

lo: além de alimentação e atividade física, fatores emocionais, 

exposição a situações de estresse, além de infecções, período 

menstrual (no caso de mulheres), devem ser considerados 

(COSTA; MEDEIROS; ALVARENGA, 2019)   

 

CONCLUSÕES 

 

Alterações psicológicas, tais como depressão, 

ansiedade, medo e estresse, assim como fadiga e má qualidade 

do sono podem tornar mais difícil o controle glicêmico 

agravando o quadro clinico de pacientes diagnosticados com 

Diabetes Mellitus. O comportamento alimentar muitas vezes é 

influenciado por esses fatores, ao qual é chamado de 

comportamento alimentar emocional ou comer emocional. 

Dessa forma, o estresse está associado ao Diabetes 

Mellitus e as restrições alimentares, mostrando o impacto que 
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os aspectos psicológicos podem ocasionar no comportamento 

desses indivíduos, podendo dificultar ainda mais o tratamento. 

Sendo assim, é fundamental avaliar os aspectos psicológicos 

que podem prejudicar as escolhas alimentares e, 

consequentemente a qualidade de vida dos indivíduos com a 

doença. Uma abordagem ampla e multidisciplinar, com a 

introdução de um oportuno apoio emocional e comportamental, 

poderá oferecer vantagens clínicas para grande parte dos 

indivíduos com essa patologia.  

Ainda se faz necessário o aprofundamento dos estudos 

sobre a influência dos aspectos psicológicos no comportamento 

alimentar de pacientes diabéticos, podendo fornecer melhores 

informações sobre os mecanismos envolvidos, além de novas 

formas de cuidado e tratamento. No entanto, a pesquisa 

contribui de forma significante para entender e fortalecer a 

sociedade cientifica na busca de novos resultados que 

contribuam com a temática, além de alertar os profissionais de 

saúde em relação a necessidade de um olhar ampliado para 

esses pacientes. 
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RESUMO: As cardiopatias configuram-se no âmbito mundial 
como a principal causa não obstétrica de morte materna 
durante o ciclo gravídico-puerperal, incidindo em 4% das 
gestações, estando relacionadas a complicações obstétricas e 
perinatais. A febre reumática é considerada uma das principais 
causas de cardiopatias, caracterizando-se na maioria das vezes 
por valvulite, em especial das valvas mitral e aórtica, podendo 
gerar agravamentos como hipertensão arterial pulmonar (HP), 
condição grave que eleva os riscos durante a gravidez e o parto. 
A atenção multidisciplinar é crucial no manejo e tratamento de 
gestantes cardiopatas, sendo fundamental o acompanhamento 
nutricional dessas mulheres, visto que tanto a doença quanto a 
gestação implicam em alterações nutricionais que intensificam 
as complicações e riscos para o binômio materno-fetal. Trata-
se de uma pesquisa de caráter descritivo, de abordagem 
qualitativa, do tipo estudo de caso, cujo objetivo foi relatar a 
assistência nutricional prestada à uma gestante portadora de 
cardiopatia, com a finalidade de contribuir para o conhecimento 
científico na área de nutrição clínica e mais especificamente 
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quanto ao manejo nutricional nas cardiopatias no âmbito 
obstétrico. Este estudo compreende o cuidado à gestante 
portadora de cardiopatia internada na enfermaria da 
maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco (HC/UFPE). Foram abordadas as condutas 
dietoterápicas tomadas e o acompanhamento clínico da 
paciente. 
Palavras-chave: Estado nutricional. Gestação. Cardiopatia.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A gestação é uma condição marcada por adaptações e 

mudanças fisiológicas no organismo materno, consideradas 

fundamentais para o seu desenvolvimento, entretanto o 

aumento de estímulos hormonais do período está relacionado 

à uma sobrecarga hemodinâmica que pode revelar doenças 

cardíacas previamente não reconhecidas ou agravar o estado 

funcional das subjacentes (ÁVILA et al., 2020).  

As cardiopatias incidem em 4% das gestações, 

configurando-se no âmbito mundial como a principal causa não 

obstétrica de morte materna durante o ciclo gravídico-puerperal 

e estando relacionadas à distintas complicações obstétricas e 

perinatais (ÁVILA et al., 2020). 

A febre reumática (FR) é uma das principais causas de 

cardiopatias, sendo considerada como uma doença 

inflamatória, sistêmica, deflagrada pelo agente infeccioso 

Streptococcus - hemolítico do grupo A, que decorre de resposta 

imune tardia a esta infecção em pessoas geneticamente 

predispostas. As manifestações cardíacas são as complicações 

mais relevantes da FR, se caracterizando na maioria das vezes 

por valvulite, em especial das valvas mitral e aórtica, que pode 

se cronificar e originar sequelas incapacitantes, além do grave 
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comprometimento cardíaco, incapacidade física e mortalidade 

(PEREIRA et al., 2017). 

A estenose mitral é a lesão valvar reumática mais comum 

encontrada durante a gravidez, sendo caracterizada por 

estreitamento da abertura da válvula mitral bloqueando o fluxo 

de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Nesse 

tipo de complicação, o fluxo de sangue através da abertura da 

válvula estreitada é reduzido. Como resultado, o volume e a 

pressão do sangue no átrio esquerdo aumentam e 

consequentemente, essa câmara cardíaca cresce. A 

hipervolemia e a taquicardia associadas com a gravidez podem 

exacerbar o impacto da obstrução. (TARASOUTCHI et al., 

2017). 

A insuficiência aórtica é causada pelo mau 

funcionamento das cúspides, acarretando uma sobrecarga de 

volume e de pressão nas câmaras cardíacas esquerdas, 

levando a um aumento de pressão na parede do vaso, gerando 

hipertensão sistólica. Os principais sintomas incluem dispneia 

por esforço, ortopneia, palpitações e dor torácica. Os sinais 

físicos consistem em aumento da pressão de pulso e sopro 

holossistólico (BOHBOT; MALAQUIN; TRIBOUILLOY, 2019).  

Nas gestantes com estenose aórtica grave, a capacidade 

limitada de aumentar o débito cardíaco pode resultar em 

elevação anormal da pressão sistólica do ventrículo esquerdo, 

que vai precipitar ou exacerbar a insuficiência cardíaca ou 

isquemia, levando a queda exagerada no débito cardíaco e 

hipotensão (LAGE; BARBOSA, 2012). 

Um dos agravamentos das doenças cardíacas 

esquerdas é a hipertensão arterial pulmonar (HP) que é uma 

condição grave, que apresenta como principal consequência 
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hemodinâmica a sobrecarga ventricular direita, com possível 

evolução gradual para disfunção cardíaca direita. O quadro 

clínico bastante variável está relacionado com o estágio da 

doença e a dispneia relacionada aos esforços é o sintoma mais 

frequente e precoce (CALDERARO, et al., 2019). Em mulheres 

com HP, a gravidez aumenta a pressão na artéria pulmonar, 

agravando a insuficiência cardíaca e piorando a relação 

ventilação e perfusão. O risco durante a gravidez e o parto é 

extremamente alto nessas pacientes (LAGE; BARBOSA, 2012). 

A atenção multidisciplinar é crucial no manejo e 

tratamento de gestantes cardiopatas. Sendo fundamental o 

acompanhamento nutricional dessas mulheres visto que tanto a 

doença como a gestação implicam em alterações do apetite, 

ingestão alimentar, aumento das necessidades calóricas e 

proteicas contribuindo para maiores complicações e risco para 

o binômio materno-fetal (BOBAN et al., 2019; ÁVILA et al., 

2020). 

O presente estudo tem como objetivo relatar a 

assistência nutricional prestada à uma gestante portadora de 

cardiopatia, com a finalidade de contribuir para o conhecimento 

científico na área de nutrição clínica e mais especificamente 

quanto ao manejo nutricional nas cardiopatias no âmbito 

obstétrico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso de caráter descritivo e 

abordagem qualitativa, desenvolvido durante o mês de abril de 

2020 na enfermaria da maternidade do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), hospital de 
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referência na assistência às gestantes de alto risco, na 

capacitação de profissionais e na área de assistência integral à 

saúde da mulher.  

O embasamento teórico foi realizado utilizando-se as 

bases de dados da área de saúde (LILACS, PUBMED, SCIELO) 

como forma de busca das evidências científicas a respeito do 

tema abordado. Enquanto a coleta de dados compreendeu 

informações registradas em prontuário ou referidas pela 

paciente durante admissão, sendo consideradas para o estudo, 

variáveis sociodemográficas, clínicas, obstétricas, bioquímicas 

e antropométricas de acompanhamento nutricional, registrados 

em fichas de acompanhamento no Setor de Nutrição do 

hospital. A pesquisa foi realizada seguindo as normas que 

regulamentam pesquisa em seres humanos contidas nas 

Resoluções n. 466/12 e 251/97 do Conselho Nacional de 

Saúde, aprovada pelo Comitê de Ética e pesquisa em seres 

humanos do HC/UFPE, sob o protocolo número CAAE 

93448918.8.0000.5208, número do parecer: 2.877.855. 

 

● VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Foram considerados dados sociodemográficos como 

idade, raça, procedência, ocupação, grau de escolaridade e 

estado civil, os quais foram referidos ou coletados no 

prontuário. 

 

● VARIÁVEIS CLÍNICAS 

 

Para a referida pesquisa foram considerados dados 

sobre história pessoal e familiar de doenças crônicas, 
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diagnóstico pregresso e atual, presença e tipo de tratamento e 

presença de comorbidades associadas. Tais dados foram 

referidos ou coletados no prontuário. 

 

● VARIÁVEIS OBSTÉTRICAS  

 

Foram coletados dados obstétricos relacionados aos 

fatores de risco para complicações gestacionais como: 

quantitativo de gestações, aborto nas gestações anteriores, 

acompanhamento pré-natal e idade gestacional no momento da 

admissão e durante internamento, definida pela data da última 

menstruação ou pela ultrassonografia. 

 

● PARÂMETROS BIOQUÍMICOS  

 

Para a análise dos dados bioquímicos, foram utilizados 

os valores de referência preconizados para gestantes de acordo 

com Accioly (2009) apresentados na Tabela 1. Os exames 

bioquímicos de referência aqui citados foram os solicitados na 

enfermaria durante o internamento da paciente. 

 

Tabela 1. Parâmetros bioquímicos de referência 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemácias (HM) 3,6 - 4,4 milhões/mm³ 

Hemoglobina (Hb) ≥11g/dL 

Hematócrito (Ht) ≥31,5% 

VCM 70,0  -  90,0 fl 

HCM 23,0  -  31,0 pg 

Leucócitos (leuco) 4000 – 11000 mm3 
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Creatinina  0,5 - 1,0 mg/dL 

Ureia 10 – 50 mg/dL 

Plaquetas 75,000 - 320,000 mm³ 

Sódio (Na) 130 - 140   mmol/dL 

Cloreto (Cl) 94 – 112 mmol/dL 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

● AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 

DA GESTANTE 

 

Na admissão da paciente e durante acompanhamento 

nutricional de rotina foram coletados dados sobre aceitação e 

aversões alimentares, presença de náuseas ou vômitos, peso 

pré-gestacional, altura, sendo realizado aferição de peso 

semanalmente para avaliação e classificação do índice de 

massa corporal (IMC) e do ganho de peso (GP) gestacional 

para posterior abertura de ficha de acompanhamento 

nutricional.   

Em relação aos dados antropométricos foram 

consideradas, as seguintes variáveis: 

Peso pré-gestacional: peso em quilos (kg) 

correspondente a no máximo dois meses antes da concepção 

ou medido antes da 14ª semana gestacional, transcrito do 

cartão da gestante. 

Altura: medida em metros, verificada no cartão da 

gestante. 

IMC pré-gestacional: calculado utilizando-se o peso pré-

gestacional em quilos dividido pela altura em metros ao 
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quadrado (kg/m²) para classificação do estado nutricional de 

acordo com a tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Classificação do estado nutricional pré-gestacional 

segundo o IMC 
IMC pré-gestacional (kg/m²                             Classificação do estado nutricional 

< 18,5 Baixo Peso 

18,5 - 24,9 Adequado 

25 - 29,9 Sobrepeso 

> 30 Obesidade 

IOM, 2009 

Peso atual: Medida em quilos, verificada semanalmente 

durante a rotina do serviço de nutrição. A paciente foi pesada 

utilizando-se uma balança digital com capacidade de 150 kg e 

precisão de 100 g. A gestante ficou posicionada no centro do 

equipamento com roupas leves, sem objetos nas mãos ou 

bolsos e sem adornos na cabeça, descalça, ereta, com os pés 

juntos e os braços estendidos ao longo do corpo.  

Índice de Massa Corporal (IMC) gestacional: Calculado 

utilizando-se o peso atual em quilos (kg) dividido pela estatura 

em metros ao quadrado (kg/m²) para posterior classificação do 

estado nutricional de acordo com a idade gestacional segundo 

recomendação de Atalah et al. (1997) e Brasil (2013). 
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FIGURA 1. IMC por semana gestacional recomendado para 

gestantes acima de 19 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atalah et al.1997 

Ganho de Peso Gestacional: foi observado o ganho de 

peso até o momento da avaliação e comparado com o 

recomendado para o período gestacional da gestante, conforme 

preconizado pelo Ministério da Sáude (2013). De acordo com o 

estado nutricional inicial da gestante existe uma faixa de ganho 

de peso recomendada a depender do estado nutricional inicial 

da gestante, conforme mostrado no quadro abaixo: 

 

Tabela 3. Ganho de peso recomendado de acordo com o 

estado nutricional pré-gestacional 
Estado nutricional 

inicial (IMC) 

Recomendação de ganho 

de peso (kg) semanal 

médio no 2º e 3º 

trimestres* 

Recomendação de ganho 

de peso (kg) total na 

gestação 
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Baixo peso (< 

18,5kg/m²) 

 

0,5 (0,44 – 0,58) 

 

12,5 – 18,0 

Adequado (18,5 – 

24,9kg/m²) 

0,4 (0,35 – 0,50) 11,5 – 16,0 

Sobrepeso (25,0 – 

29,9kg/m²) 

0,3 (0,23 – 0,33) 7,0 – 11,5 

Obesidade (≥ 30kg/m²) 0,2 (0,17 – 0,27) 5,0 – 9,0 

IOM, 2009 

● IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  

 

Paciente M.R.S, sexo feminino, 37 anos, parda, casada, 

dona de casa, natural e proveniente de Ipojuca-PE, encontrava-

se no curso de 33 semanas e 4 dias de sua segunda gestação 

(parto cesariana anterior). 

 

● ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES 

 

 Em anamnese referiu ter apresentado há 6 anos febre 

reumática, cursando posteriormente com a cardiopatia. Nega 

ser tabagista, ingerir bebidas alcoólicas ou ser diabética. 

Também nega antecedentes familiares de cardiopatias ou de 

outras doenças crônicas. 

 

● HISTÓRIA CLÍNICA  

 

 Paciente acompanhada pelo pré-natal de alto risco do 

HC-UFPE por ser portadora de cardiopatia (diagnosticada em 

2014). Ao realizar ultrassonografia de rotina no serviço, 

apresentou quadro de dispneia com piora ao decúbito e 

expectoração sanguinolenta, sendo encaminhada para o centro 

obstétrico onde após estabilização do quadro e resultado 
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negativo para o COVID-19, foi avaliada pela clínica de 

obstetrícia e a de cardiologia que solicitaram o internamento da 

paciente até realização do parto levando-se em consideração o 

alto risco de descompensação cardiológica e persistência da 

taquicardia, sendo admitida na enfermaria da maternidade do 

HC-UFPE no dia 09 de abril de 2020 para vigilância clínica 

materno-fetal.  

 Durante o internamento hospitalar, foram realizados 

vários exames de rotina. Sendo observado em ecocardiograma 

transtorácico dupla lesão mitral (estenose importante e 

insuficiência discreta), dupla lesão aórtica (estenose moderada 

e insuficiência moderada) e hipertensão pulmonar importante 

associada a edema pulmonar.  

 

● DIAGNÓSTICO CLÍNICO  

 

  Estenose mitral, insuficiência aórtica e hipertensão 

pulmonar. 

 

● PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 
Tabela 4. Resultados dos exames bioquímicos 

 09/04 13/04 16/04 20/04 

Hemácias 3.1 ↓ 3.5 ↓ 3.4 ↓ 3.3 ↓ 

Hemoglobina  9,8 ↓ 10.3 ↓ 10,9 ↓ ↓ 10,8 

Hematrócito 30,1↓ 30,5 ↓ 30,7 ↓ 31.3 ↓ 

VCM 96,6 95,1 96,2 96,8 

HCM 31,6 32,4 32 32,6 

Leucócitos 10,440 7,830 7,730 9,580 

Plaquetas 167,000 223,000 201,000 222,000 

Creatinina 0,6  0,7 1,0 

Ureia  23  33,1 31,6 
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Sódio   132,5 134,6 

Potássio   4,2 4,2 

Cloreto   98 100,8 

Legenda: VCM – Volume Corpuscular Médio; HCM – Hemoglobina Corpuscular Média.  

 

 Ao analisar o eritrograma da paciente nota-se uma 

diminuição das hemácias e hematócrito (porcentagem de 

hemácias no volume total de sangue) associado a uma 

diminuição da hemoglobina caracterizando um quadro de 

anemia, classificada como normocítica e normocrômica, tipo de 

anemia comum em gestantes, principalmente relacionada ao 

processo de hemodiluição do período. Os demais exames 

bioquímicos mantiveram-se dentro dos parâmetros de 

referência para gestantes.  

A desproporção entre o aumento no volume plasmático 

e a produção de glóbulos vermelhos resulta na anemia 

dilucional ou fisiológica da gravidez, mais aparente no final do 

2º trimestre da gestação, quando o volume plasmático alcança 

seu pico em relação ao volume de hemácias. Assumindo que a 

função renal seja normal, o volume sanguíneo e os constituintes 

retornam aos valores prévios à gestação, em razão da diurese, 

após oito semanas do parto, enquanto a hemoglobina se eleva 

a partir do terceiro dia do puerpério. 

 

● EXAME FÍSICO 

 

Durante o internamento a paciente apresentou bom 

estado geral, seguiu consciente, orientada, hipocorada, 

levemente dispneica, taquicárdica, afebril, com sinais de 

desidratação (pele seca, boca seca e pegajosa), sem sinais de 

depleção de massa muscular ou de reservas de gordura. E sem 

apresentar edemas periféricos (apesar de exames 
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evidenciarem edema pulmonar, condição comumente 

associada à redução da pressão coloidosmótica plasmática e a 

infusão excessiva de soluções cristaloides).  

 

● ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA  

 

Apesar das cardiopatias estarem associadas à 

complicações fetais, no presente caso, nenhuma alteração foi 

observada. Sendo evidenciado pelas ultrassonografias 

realizadas durante internamento: gestação única tópica, com 

feto vivo, crescimento intrauterino adequado para a idade 

gestacional, líquido amniótico e movimentos fetais normais. E 

na última observado peso fetal estimado de 3,2kg no percentil 

100,0.  
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● MEDICAÇÕES EM USO 

 

Tabela 5. Medicamentos em uso durante internamento 

Sulfato 

ferroso 

Antianêmico. O consumo com alimentos 

pode reduzir desconforto gastrointestinal, 

porém alimentos reduzem 50% a absorção 

do ferro. Não consumir junto com alimentos 

rico em fibras, chás, café, chocolate, 

produtos de laticínios ou ovos. Vitamina C e 

carne vermelha aumenta a absorção, tomar 

antiácidos, suplemento de cálcio, zinco, 

magnésio e cobre separadamente. 

Furosemida Anti-hipertensivo, diurético. Pode causar 

náuseas, vômitos, irritação oral, cólicas 

estomacais, hipovolemia, desidratação, 

sintomas gastrointestinais e distúrbios 

hidroeletrolícos (↓Na ↓Cl ↓Ca ). 

Metoprolol  Medicamento utilizado no tratamento da 

insuficiência cardíaca. Pode causar 

náuseas, vômitos, fadiga, dispneia de 

esforço.  

Nistatina Antimicótico. Pode causar desconforto e dor 

gástrica. 

Martins; Saeló, 2013. 

 

● AVALIAÇÃO NUTRICIONAL  
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A avaliação antropométrica foi realizada semanalmente 

durante o internamento (Tabela 7), registrando- se a primeira e 

a última avaliação. 

 

Tabela 6. Dados antropométricos pré-gestacionais (IOM, 2009) 
Peso PG: 73 kg 

Altura 1,63 m 

IMC PG 27,5 kg/m² 

Diagnóstico nutricional PG: Sobrepeso 

GB gestacional recomendado:  7,0 – 11,5 kg 

Peso ajustado pré-gestacional: 66kg 

 

 Com base nos parâmetros descritos, a paciente 

apresentava um diagnóstico pré-gestacional de sobrepeso, 

sendo realizado cálculo do peso ajustado pré-gestacional, 

considerando-se recomendação de ganho de específica. 

 

Tabela 7. Avaliação antropométrica 
 13/04 16/04 

Peso atual 74,4 kg 70,7kg 

IMC gestacional 28 kg/m² 26,6 kg/m² 

Diagnóstico Nutricional Peso adequado 

para IG 

Peso adequado para 

IG 

GP total  gestacional  1,4kg - 

GP semanal gestacional 0,06  - 

 

De acordo com os dados antropométricos gestacionais, 

a paciente apresentou faixa de ganho de peso semanal abaixo 
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do recomendado, o que pode ser explicado pela perda de peso 

expressiva em 3 dias durante internamento, justificado tanto 

pela restrição hídrica como pelo uso de diuréticos necessários 

para o tratamento da insuficiência cardíaca. Também foi 

observado que o estado nutricional gestacional se manteve 

adequado de acordo com a curva de IMC para idade 

gestacional proposta Atalah (1997).   

 

● HISTÓRIA NUTRICIONAL E DIETÉTICA  

 

Tabela 8. História nutricional e dietética durante internamento 
 09/04 13/04         

Trato gastrointestinal Normal       Normal 

Mastigação/deglutição Normal Normal 

Náusea/vômito Ausentes Ausentes 

Apetite Normal Reduzido 

Aceitação da dieta 100%          50% 

Suporte nutricional 

oral 

- 3x dia 

 

A paciente evoluiu durante internamento sem alterações 

na mastigação ou deglutição e sem queixas gastrointestinais, 

apresentando inicialmente boa aceitação alimentar, entretanto, 

evoluiu com redução do apetite e redução da aceitação, sendo 

iniciado suplementação nutricional via oral para atender as 

necessidades nutricionais estimadas. 
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● NECESSIDADES NUTRICIONAIS  

 

A gestação é um período de mudanças fisiológicas que 

ocorre para manter o crescimento, desenvolvimento do feto e a 

homeostase orgânica. Entretanto gestações complicadas por 

doenças crônicas aumentam o risco de desordens que 

comprometem a saúde da mãe e do filho. As intervenções 

nutricionais devem ser realizadas visando à redução de riscos, 

sendo de grande importância o acompanhamento nutricional 

nessa fase (CUPPARI, 2014). 

As necessidades energéticas do paciente cardiopata 

variam de acordo com o estado nutricional atual, atividade 

física, atividade ocupacional e grau de insuficiência cardíaca. 

Devido à perda de peso que geralmente ocorre, deve-se buscar 

suprir as necessidades energéticas a fim de se manter o peso 

o mais próximo do ideal. Fatores como alterações do trato 

digestório, compressão gástrica e congestão hepática, 

sensação de plenitude pós-prandial, edema de alças intestinais, 

além de outros sintomas comuns da gestação como náuseas e 

vômitos, contribuem para redução da ingestão alimentar e o 

aproveitamento dos nutrientes (CUPPARI, 2014; TEDOLDI C.et 

al, 2009). 

Em relação às necessidades nutricionais, as calóricas 

foram estimadas entre 2148 – 2412 kcal/dia e as proteicas entre 

(99 – 132g/ptn/dia) considerando-se as recomendações para 

insuficiência cardíaca (Calorias 28 – 32 kcal/kg e Proteína: 1,5 

– 2,0g/kg) e o acréscimo energético da gestação (300 kcal) 

sendo utilizado para o cálculo o PAPG. Também foram 

seguidas as recomendações para restrição hídrica (1000ml de 
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água livre) e redução do sódio da dieta (CUPPARI, 2014; 

VITOLO, 2014).  

 

● CONDUTA DIETOTERÁPICA 

 

Foi ofertado durante os primeiros dias de internamento 

dieta de consistência normal, normocalórica, hiperproteica, 

normolipídica, hipossódica e com restrição hídrica. Com oferta 

de 2390 kcal e 90 gramas de proteína por dia. Recebendo 35,4 

kcal por kg de peso pré-gestacional ajustado e 1,3g de ptn por 

kg de peso ajustado pré-gestacional considerando a aceitação 

alimentar de 100%.  

No dia 13/04 devido a redução da aceitação alimentar 

(50%) foi associada à alimentação, suplementação via oral 3 

vezes ao dia para aumento do aporte calórico e proteico 

(aceitação de 100%), mantendo as características da dieta. 

Recebendo 2535 kcal (36,2 kcal por kg de peso pré-gestacional 

ajustado) e 133,4 g de proteína (1,9 g de proteína por kg de 

peso pré-gestacional ajustado) atendendo as necessidades 

estimadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante da complexidade do quadro clínico apresentado 

pela gestante cardiopata, tornou-se de suma importância a 

intervenção nutricional na melhora do quadro clínico da 

paciente, o que reforça o papel do nutricionista na assistência à 

gestantes de alto risco, como parte integrante do cuidado 

multiprofissional. Assim o acompanhamento nutricional 

otimizou o resultado dos tratamentos realizados por outros 
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profissionais, além de contribuir para uma melhor qualidade da 

assistência durante o período de internamento. Considerando 

as escassas recomendações sobre o manejo nutricional 

adequado em gestantes cardiopatas, destaca-se a necessidade 

de mais estudos e evidências que busquem avaliar o estado e 

as necessidades nutricionais desta população. 
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RESUMO: A Síndrome Metabólica (SM) trata-se de não 
somente uma única patologia, mas sim um conjunto de fatores 
de risco para doenças cardiovasculares, usualmente 
relacionados à deposição central de gordura e à resistência à 
insulina. O presente estudo teve como objetivo descrever a 
atuação nutricional na assistência ao paciente com diagnóstico 
de SM. Trata-se de um estudo de caso do tipo descritivo. Para 
avaliação antropométrica foi utilizado peso, altura, Índice de 
Massa Corporal (IMC), circunferência do braço, circunferência 
da cintura e para avaliação de risco nutricional utilizou-se a 
ferramenta NRS-2002. O paciente apresentava quadro de 
hipertensão, resistência à insulina, perímetro da cintura elevado 
e gastrite. Seu estado nutricional vigente era de obesidade 
classe II (IMC: 35,4 kg/m²). Na tentativa de reverter o quadro 
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instalado, foi proposto um cardápio distribuído em seis refeições 
diárias, respeitando o hábito alimentar do paciente, bem como 
sua condição socioeconômica, preferências e aversões 
alimentares. A partir da conduta nutricional proposta, 
considerou-se a evolução positiva, já que o mesmo conseguiu 
reduzir 2,9 kg de seu peso corporal no período de trinta dias. 
De acordo com o exposto fica notória a importância da atuação 
do nutricionista com uma equipe multiprofissional, a fim de 
melhorar o estado nutricional e a qualidade de vida do paciente. 
Palavras-chave: Obesidade. Hipertensão. Terapia Nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 2015, foram registradas 17,7 milhões de óbitos em 

decorrência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

representando 31% das mortes globais (OMS, 2015). Dentre as 

DCNT, encontra-se a Síndrome Metabólica (SM) que, segundo 

a literatura, não é classificada como uma única patologia, mas 

sim um conjunto de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, usualmente relacionados à deposição central 

de gordura e à resistência à insulina (SAKLAYEN, 2018). 

Segundo a International Diabetes Federation (2006), a 

SM pode ser diagnosticada a partir dos seguintes critérios: 

Cintura > 94 cm (homens) ou > 80 cm (mulheres) junto a 

presença de dois ou mais dos seguintes: 

● Glicemia superior a 5,6 mmol / L (100 mg / dl) ou 

diabetes diagnosticado 

● Colesterol HDL <1,0 mmol / L (40 mg / dl) em 

homens, <1,3 mmol / L (50 mg / dl) em mulheres 

ou tratamento medicamentoso para HDL-C baixo 
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● Triglicerídeos no sangue > 1,7 mmol / L (150 mg / 

dl) ou tratamento medicamentoso para 

triglicerídeos elevados 

● Pressão arterial > 130/85 mmHg ou tratamento 

medicamentoso para hipertensão. 

Estudos revelaram a presença de diagnóstico de SM em 

diferentes populações do mundo apontando altas prevalências 

da patologia, dependendo do critério diagnóstico empregado e 

das características da população observada, como gênero, 

idade, etnia e morbidades associadas, variando as taxas de 8% 

a 24% em homens e de 7% a 46% em mulheres (MENDES et 

al., 2012). Segundo Ramires e colaboradores (2018), nos 

Estados Unidos da América a prevalência de SM foi de 34,7% 

em 2011-2012, definida pelo critério harmonizado, o qual 

sintetiza outros critérios de classificação elaborados por 

diferentes organizações para definição desta condição. Já no 

Brasil, a prevalência foi ainda maior, variando em torno de 30% 

entre indivíduos com idade de 19 a 64 anos em diferentes 

regiões do país (RAMIRES et al., 2018).  

Já a obesidade, caracterizada pelo acúmulo de tecido 

gorduroso, regionalizado ou em todo o corpo, é uma doença 

crônica, complexa e de etiologia multifatorial, resultante, 

geralmente, da associação de fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais (SBP, 2012).  Entretanto, a mudança dos 

hábitos de vida, com o aumento do sedentarismo e a adoção de 

hábitos alimentares não saudáveis - com alimentação 

inadequada e a incorporação de hábitos procedentes das 

sociedades americanizadas - poderia explicar melhor este 

aumento descontrolado da epidemia e a precocidade do 

estabelecimento da obesidade (APOVIAN, 2016). 
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Há três componentes primários no sistema 

neuroendócrino envolvidos com a obesidade: o sistema 

aferente, que envolve a leptina e outros sinais de saciedade e 

de apetite de curto prazo; a unidade de processamento do 

sistema nervoso central; e o sistema eferente, um complexo de 

apetite, saciedade, efetores autonômicos e termogênicos, que 

leva ao estoque energético. O balanço energético pode ser 

alterado por aumento do consumo calórico, pela diminuição do 

gasto energético ou por ambos (ABESO, 2016).  

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença 

crônico-degenerativa, multifatorial, na maioria das vezes 

assintomática, de evolução lenta e progressiva, que prejudica a 

função de diversos órgãos. Compromete o equilíbrio dos 

sistemas vasodilatadores e vasoconstritores, aumentando a 

pressão no interior dos vasos sanguíneos, podendo ocasionar 

lesões em órgão como o coração, cérebro, rins e olhos (FILHO, 

2015). 

Desta forma, torna-se de grande importância, além da 

anamnese alimentar, a avaliação antropométrica em conjunto 

com outras medidas de referência, como perímetro do braço 

(PB), área muscular do braço (AMB), área muscular do braço 

corrigida (AMBc), circunferência da cintura (CC), dobra cutânea 

triciptal (DCT) e perímetro da panturrilha (PP), já que indivíduos 

com o mesmo IMC podem apresentar diferentes níveis de 

gordura visceral e possuir associação com a SM. 

Sendo assim, este trabalho objetivou apresentar os 

benefícios da assistência nutricional no tratamento da síndrome 

metabólica em paciente adulto e as perspectivas futuras 

visando o tratamento nutricional da SM. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um relato de caso de 

caráter descritivo com abordagem qualitativa. O termo de 

consentimento livre e esclarecido foi devidamente assinado, 

pelo paciente, para a realização de seu tratamento e posterior 

publicação do relato de caso. 

Esse estudo foi desenvolvido no serviço de nutrição da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o 

paciente procurou o setor em questão por iniciativa própria, com 

o objetivo de reduzir o peso corporal e controlar a HAS, diante 

de desconforto respiratório/dispneia decorrente do excesso de 

peso. Os dados foram coletados através de exames e 

avaliações nutricionais anexadas em prontuário ao longo dos 

atendimentos realizados. A avaliação nutricional foi realizada 

através de dados antropométricos, dietéticos e de exames 

bioquímicos. 

A antropometria é um dos parâmetros da avaliação 

nutricional, para que esta seja ideal deve ser prática, de baixo 

custo, fácil de ser realizada, não-invasiva, realizável à beira do 

leito, com sensibilidade e especificidade apropriadas, para que 

assim seja possível a avaliação do tamanho da composição do 

corpo humano do indivíduo em questão, refletindo a saúde e o 

estado nutricional (TUR; BIBILONI, 2019). 

As medidas antropométricas de peso e altura foram 

realizadas conforme as recomendações do Ministério da 

Saúde. A massa corporal foi obtida em balança eletrônica digital 

com capacidade máxima de 200 quilos (kg) e precisão de 100 

gramas (g). A altura foi aferida através de estadiômetro 

acoplado à balança (BRASIL, 2011).  
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Posteriormente, com os dados obtidos, foi feita uma 

análise do resultado desses parâmetros que resultará no IMC 

(peso/altura²), assim, a partir destes dados realizou-se a 

classificação quanto ao grau de obesidade. Em seguida foi feita 

uma análise em relação aos dados obtidos de perímetro do 

braço e panturrilha, circunferência da cintura, dobra cutânea 

triciptal, área muscular do braço e área muscular do braço 

corrigida. No quadro 1 a seguir apresenta-se a classificação 

segundo a World Health Organization (1997).  

 

Quadro 1 - Classificação do estado nutricional de adultos 

segundo o Índice de Massa Corporal  

CLASSIFICAÇÃO IMC (Kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

Fonte: WHO, 1997. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificação do paciente 

 

L. P. M., do sexo masculino, 47 anos, casado e 

administrador de empresa, reside em domicílio com 3 pessoas 

e relatou possuir, em média, uma renda de aproximadamente 8 
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salários mínimos, sendo o único contribuinte para a renda 

familiar, e não recebe auxílio do governo de programas sociais.  

 

Antecedentes pessoais 

 

 O paciente é diagnosticado com HAS há cerca de 10 anos, 

ademais, referiu alguns sintomas como dispneia, cefaleia e 

pirose. Já usou de bebidas alcoólicas anteriormente, porém não 

faz mais uso, não é tabagista e relatou que nunca foi 

hospitalizado. Explanou ainda ter feito tratamento alérgico 

quando criança, pois apresentava uma alergia intensa a ácaros 

e bolor. 

 

Quadro clínico atual 

 

L. P. M. apresenta circunferência da cintura maior que 94 

cm, diagnosticado com HAS, conforme supracitado, 

triglicerídeos elevados e resistência à insulina, se 

caracterizando como um paciente com diagnóstico de SM, além 

disso, apresenta refluxo gastroesofágico, gastrite leve e a 

classificação atual do seu estado nutricional é de obesidade 

classe II (IMC: 35,4 kg/m²). 

 

Uso de medicamentos 

 

O paciente em questão faz uso de Cloridrato de 

Metformina (500 mg), para controle glicêmico e tratamento da 

resistência à insulina; Losartana Potássica (50 mg), farmáco 

para controle da pressão arterial e; Pantoprazol (40 mg), 

farmáco protetor gástrico. 
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Histórico dietético  

 

A anamnese alimentar apresentada no prontuário foi 

adquirida por intermédio de inquérito nutricional, recordatório de 

24 horas. O recordatório de 24 horas consiste em definir e 

quantificar todos os alimentos e bebidas ingeridos no período 

anterior à entrevista (FISBERG; MARCHIONI; SLATER, 2005), 

no caso em questão, foi o dia anterior, que é o mais comumente 

utilizado. Segundo os dados analisados, o paciente realiza seis 

refeições diárias (desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche 

da tarde, jantar e ceia). 

Na entrevista realizada o paciente relatou aversão 

alimentar por rúcula e coalhada, sendo estes alimentos não 

prioritários no planejamento alimentar proposto, ainda relatou a 

preferência por leite e derivados, tubérculos e carnes em geral, 

como também alta propensão ao consumo de  chá de camomila 

e hortelã. Não apresenta nenhuma intolerância ou alergia 

alimentar. Por fim, queixou-se do consumo de líquidos durante 

a realização das refeições, devido aos episódios de refluxo e 

azia. O quadro 2 abaixo apresenta o recordatório 24 horas 

realizado com o paciente L. P. M. 
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Quadro 2 - Recordatório de 24 horas do paciente L. P. M. 

Refeição Horário Preparação/ 

alimentos 

Medida 

caseira 

Quant. 

(g/mL) 

 

 

 

 

DESJEJUM  

 

 

 

 

06h30 

Banana + 

Mix de grãos  

(Quinoa, 

farinha de 

chia, farinha 

de linhaça, 

amaranto, 

farelo de 

aveia e 

gergelim) 

1 unidade 

1 colher de 

sopa 

86g¹ 

7g³ 

 

Cappuccino 

diet:  

1 copo 200mL² 

Tapioca 

recheada: 

Goma de 

tapioca + 

Mix de grãos 

+ 

Requeijão 

light - Clan 

2 colheres 

de sopa 

1 colher de 

sopa 

1 colher de 

sopa 

30g³ 

7g³ 

20g¹ 

Tapioca 

recheada: 

Goma de 

tapioca + 

2 colheres 

de sopa 

1 colher de 

sopa 

30g³ 

7g³ 

25g³ 
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Mix de grãos 

+ 

Queijo 

coalho - 

Jucurutu 

light 

1 fatia 

média 

LANCHE 

DA MANHÃ 

09h30 Chá de 

hibisco: Pó 

de hibisco +  

Água 

1 medida 

2 ½ copos 

americanos 

10g³ 

500 ml 

Barra de 

cereal de 

Banana com 

chocolate – 

Zero Açúcar 

(Trío) 

1 unidade 20g³ 

 

 

 

 

ALMOÇO 

 

 

 

 

12h30 

Batata doce 1 ½ porção 225g¹ 

Refogado de 

peixe: Peixe 

+ 

Tomate + 

Pimentão + 

Cebola + 

Coentro + 

Azeite + 

½ posta 

2 rodelas 

1 colher de 

sopa 

2 rodelas 

1 colher de 

sopa 

1 colher de 

sobremesa 

68g³ 

24g¹ 

9g³ 

26g¹ 

2 g³ 

4 ml¹ 
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Carne de sol 

moída 

1 colher de 

sopa cheia 

 

Chá de 

hortelã (3 

Corações): 

Cápsula + 

água 

1 unidade 2,5g³ 

LANCHE 

DA TARDE 

15h30 Barra de 

cereal de 

Banana com 

chocolate – 

Zero Açúcar 

(Trío) 

1 unidade 20g³ 

 

 

 

JANTAR 

 

 

 

20h00 

Pizza de 

carne de sol 

2 fatias 

grandes 

300g¹ 

Pizza de 

calabresa 

½ fatia 

grande 

75g¹ 

Ketchup 3 sachês 21g³ 

Maionese 1 sachê 7g³ 

Suco de 

maracujá: 

Açúcar, água 

e polpa de 

maracujá 

3/4 copo 

americano 

150mL 
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CEIA 21h30 Açaí: Açaí + 

Banana 

prata + 

Calda de 

chocolate + 

Flocos de 

arroz 

2 copos 

americanos 

1 unidade 

média 

1 colher de 

sopa 

2 colheres 

de sopa 

400mL 

43g¹ 

10g³ 

15g³ 

Referências: 

1- TOMITA, Luciana Yuki; CARDOSO, Marly Augusto. 

Relação de medidas caseiras, composição química e receitas 

de alimentos brasileiros. 2 ed. São Paulo: Editora MethaLtda 

2002; 

2 - ARAÚJO, M.O.D., GUERRA, T.M. Alimentos “per 

capita”. 3 ed. Natal: UFRN. Ed. Universitária, 2007. 323p; 

3 - Pesagem direta, em cozinha domiciliar (ou Laboratório de 

Técnica Dietética/UFRN), em Balança Digital, marca x, 

modelo y, capacidade de Z Kg, resolução z g; 

4 - IBGE. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Ministério da Saúde. Pesquisa de Orçamentos Familiares 

2008-2009. Tabelas de Medidas Referidas para os Alimentos 

Consumidos no Brasil. Rio de janeiro: IBGE, 2011. 545p. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Avaliação antropométrica 

 

A adiposidade abdominal tem sido considerada um dos 

melhores preditores de doenças cardiovasculares. Embora os 

diagnósticos por imagem sejam os métodos mais eficientes, o 
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seu uso é limitado devido seu alto custo e as dificuldades 

metodológicas.  

Já a CC foi avaliada como sendo superior ao IMC na 

previsão de risco cardiovascular. Em parte, isso decorre da 

observação de que a gordura corporal ectópica (ou seja, que é 

armazenada no abdômen) está relacionada a uma série de 

anormalidades metabólicas, incluindo tolerância à glicose 

diminuída, sensibilidade à insulina reduzida e perfis lipídicos 

adversos que, por sua vez, são fatores de risco para diabetes 

tipo II e DCV (SBD, 2015-2016). A avaliação antropométrica 

realizada no paciente em questão encontra-se exposta no 

quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3 – Avaliação antropométrica do paciente L. P. M., que 

possui importância significativa para avaliação da composição 

corporal do indivíduo em destaque 

Dados Resultados Classificação 

Altura (m) 1,80 - 

Peso atual (kg) 114,6 - 

Peso usual (kg) 116,0 - 

IMC (kg/m²) 35,4 Obesidade de classe II: 

Risco de comorbidades 

grave 

PB (cm) 37,5 Sobrepeso 

AMB 133,04 Fora da faixa de 

normalidade para AMB 

AMBc 133,04 Fora da faixa de 

normalidade para AMBc 

Circunferência da 

cintura (cm) 

122,0 Risco muito elevado 

Perímetro da 

panturrilha (cm) 

44,5 Não há indicativo de 

perda muscular 
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Dobra Cutânea Tricipital 

(mm) 

25,0 Obesidade 

Dobra Cutânea 

Subescapular (mm) 

25,0 - 

Dobra Cutânea Bicipital 

(mm) 

10,0 - 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Segundo a classificação do IMC, o paciente encontra-se 

com obesidade classe II, o que pode trazer diversas 

complicações para a sua saúde. A medida da circunferência da 

cintura indica risco de morbidade para homens e mulheres 

quando encontram-se fora do padrão ideal (< 94cm e < 80cm 

respectivamente), e no que diz respeito a avaliação do paciente, 

a medida de sua cintura indica um risco muito elevado de 

morbidade, com valor de 122cm. 

 

Exames bioquímicos 

 

 Os exames bioquímicos do paciente L. P. M. encontram-

se descritos no quadro 4 abaixo. 

 

Quadro 4 - Exames bioquímicos realizados em clínica particular 

pelo paciente em semana anterior ao atendimento ambulatorial 

 

Dados 

bioquímicos 

Valores de 

referência* 
Resultados Interpretação 

Glicose em 

jejum (mg/dl) 

70 - 99 98 Normal 
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Insulina (µU/ml) 1,90 - 23 28,27 Elevado 

Hemoglobina 

Glicada (HbA1c) 

(%) 

 

4,0 - 6,0 

 

5,5 

 

Normal 

 

Hemácias 

(milhões/µl) 

 

4,5 - 6,1 

 

5,57 

Normal 

Hemoglobina 

(g%) 

 

14 - 17 

 

15,9 

Normal 

Hematócrito (%)  

40 - 54 

 

46,0 

Normal 

V.C.M. (µ³)  

80 - 94 

 

82,5 

Normal 

H.C.M. (yy µg)  

27 - 32 

 

28,5 

Normal 

C.H.C.M. (%)  

32 - 36 

 

34,5 

Normal 

ADE (%)  

10,5 - 15 

 

11,5 

Normal 

Leucócitos 4.000 - 

10.000 

5.810 Normal  
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Basófilos 0 - 160 81 Normal 

Eosinófilos 60 - 320 261 Normal 

Neutrófilos 3.420 - 

5.600 

3.376 Diminuído 

Bastões 120 - 320 0 Diminuído 

Segmentados 3.300 - 

5.200 

3.376 Normal 

Linfócitos Típicos 1.200 - 

2.400 

1.662 Normal 

Monócitos 240 - 640 429 Normal 

 

Colesterol Total 

(mg/dl) 

Desejável: 

<200 

Limítrofe: 

200 - 239 

Elevado: 

igual ou > 

240 

 

225,0 

 

Limítrofe 

Colesterol HDL 

(mg/dl) 

Igual ou > 

40 

37,0 Diminuído 

 

Colesterol LDL 

(mg/dl) 

Ótimo: < 100 

Limítrofe: 

130 - 159 

 

135,4 

 

Limítrofe 
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Elevado: 

160 - 189 

Muito 

elevado: 

igual ou > 

190 

 

Triglicerídeos 

(mg/dl) 

Normal:  

< 150 

Limítrofe: 

150 - 199 

Elevado: 

200 - 499 

Muito 

elevado: 

igual ou  

> 500 

 

263,0 

 

Elevado 

Creatinina (mg/dl) 0,4 - 1,3 1,06 Normal 

Uréia (mg/dl) 10 - 50 23,0 Normal 

Ácido Úrico 

(mg/dl) 

3,5 - 7,2 5,5 Normal 

Transaminase 

Oxalacética - 

TGO (U/l) 

Até 38 38,0 Normal 



ASSISTËNCIA NUTRICIONAL AO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE 
SÍNDROME METABÓLICA 

173 
 

*Transaminase 

Pirúvica - TGP 

(U/l) 

Até 41 83,0 Elevado 

Gama Glutamil 

Transferase (U/l) 

Menor que 

55 

48 Normal 

 

25-

Hidroxivitamina D 

(ng/mL) 

Deficiência: 

< 20,00 

Insuficiência: 

20,00 - 

29,99 

Suficiência: 

Igual ou       

> 30,00 

 

27,15 

 

Insuficiência 

Ferritina (ng/mL) 22,0 - 336,0 434,30 Elevado 

Antígeno 

Prostático 

Específico (PSA) 

(ng/dl) 

 

Inferior a 2,0 

 

1,01 

 

Normal 

Tiroxina Livre (T4 

Livre) (pmol/L) 

7,00 - 16,00 8,64 Normal 

Hormônio 

Tireoestimulante 

(TSH) (mIU/L) 

 

0,34 - 5,60 

 

1,60 

 

Normal 

Fonte: Os autores (2020). * Valores de referência do laboratório. 
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 De acordo com a interpretação dos valores descritos nos 

exames bioquímicos, pode-se observar alteração nos valores 

do perfil lipídico, com colesterol total e colesterol LDL limítrofe, 

HDL abaixo da referência e triglicerídeos elevados. Alteração 

na insulina, acima da referência, e neutrófilos e bastões 

diminuídos. Com relação as transaminases, a pirúvica, 

apresentou valor elevado. A 25-Hidroxivitamina D apresentou 

valor insuficiente. Também pode-se identificar alteração da 

ferritina, onde a mesma encontra-se acima do esperado. 

 

Conduta Dietoterápica Recomendada  

 

A conduta dietoterápica recomendada para o paciente L. 

P. M. foi realizada, inicialmente, através do cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC) e o respectivo diagnóstico nutricional 

obtido, procedeu-se o cálculo da dieta com o objetivo principal 

de prover uma alimentação adequada e a perda de peso 

proposta.  

A necessidade energética foi determinada pela fórmula 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO) para o 

reajuste para perda de peso, sendo o Valor Energético Total 

(VET) igual a Taxa Metabólica Basal (TMB), multiplicado pelo 

coeficiente de atividade física, subtraído pelo reajuste de peso, 

resultando nesta fórmula: VET = TMB x AF – reajuste. 

Para o reajuste de peso, foi considerado a perda de peso 

desejada (2Kg) multiplicada pelo equivalente em Kcal 

(7700Kcal) dividido pelo período estimado para perda de peso 

(30 dias), ou seja, a meta é de perda de 2Kg de peso em 1 mês. 
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O resultado do cálculo demostrou uma necessidade 

energética diária de 2179 quilocalorias. Com relação à 

distribuição dos macronutrientes, foi feita segundo as 

recomendações da OMS, perfazendo os seguintes valores: 

55% para carboidratos, 20% para proteínas e 25% para 

lipídeos. A decisão de optar pela porcentagem de 20 para 

proteínas se deu devido ao fato desta conferir maior saciedade 

e, assim, possibilitar atingir a meta de perda de peso. 

De acordo com a anamnese alimentar realizada, pode-

se observar algumas características mais presentes, como o 

consumo de alimentos processados em quantidade significativa 

por parte do paciente, estes são produtos relativamente mais 

simples, fabricados essencialmente com a adição de sal ou 

açúcar (ou outra substância de uso culinário como óleo ou 

vinagre). Foi recomendada a substituição destes alimentos, por 

alimentos in natura ou minimamente processados e inclusão de 

alimentos de diferentes grupos alimentares, buscando uma 

alimentação nutricionalmente balanceada. 

Também foi visualizada a presença do consumo de 

alimentos ultraprocessados de modo significativo, como barra 

de cereal, chás industrializados e requeijão, que por conta de 

sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em 

excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente 

processados.  

Na tentativa de reverter o quadro instalado, foi proposto 

um cardápio distribuído em seis refeições diárias, respeitando 

o hábito alimentar do paciente, bem como sua condição 

socioeconômica, preferências e aversões alimentares. Alguns 

alimentos ultraprocessados contidos no recordatório de 24 
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horas foram retirados, a fim de priorizar a qualidade da 

alimentação que será fornecida. 

No plano alimentar proposto incentivou-se a adesão ao 

consumo de frutas, legumes e verduras, tendo em vista os 

inúmeros benefícios à saúde que estes alimentos 

proporcionam, ao consumo de alimentos que evitem a 

hiperglicemia, além da priorização do consumo de carboidratos 

complexos, com baixo índice e carga glicêmia.  

Foi proposta também uma dieta hipossódica, com 

recomendação de utilização de temperos naturais para 

melhorar a palatabilidade do alimento, como também maior 

oferta de alimentos fonte de ácidos graxos poli-insaturados. 

Falou-se ainda da importância de se alimentar a cada 3 horas 

para evitar passar longos períodos em jejum e depois o 

organismo vir a armazenar gordura. 

 

Evolução dietoterápica 

 

A reeducação alimentar apresentou eficácia, com boa 

adesão por parte do paciente, sendo a conduta nutricional 

mantida e reajustada de acordo com as queixas principais no 

retorno. Segue abaixo (Quadro 5) as medidas antropométricas 

encontradas após a avaliação no momento do retorno do 

paciente. 
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Quadro 5 - Medidas antropométricas aferidas na primeira 

consulta e no retorno após aplicação da terapia nutricional 

proposta. 

 

Medidas 1ª consulta Retorno 

Peso atual (kg) 114,6 111,7 

Circunferência do braço 

(cm) 

37,5 37,0 

Circunferência da 

cintura (cm) 

122 118 

Fonte: Os autores (2020). 

 

 Em um estudo realizado com pacientes adultos, 

evidenciou-se que o maior percentual de SM está presente em 

indivíduos com o IMC elevado, assim como no caso atual 

abordado, sendo 61,8% de sua população com Obesidade 

Grau II, corroborando com o achado do presente estudo (HESS; 

TRAMONTINI; CANUTO, 2014).  

Outra análise referendo-se a medidas antropométricas 

realizada em idosos da cidade de Porto Alegre/RS mostra que 

a média do PB assumiu o valor de 31,51±4,25 cm classificando 

estes indivíduos em um intervalo entre eutrofia e sobrepeso, 

considerando o Desvio Padrão (CLOSS et al., 2014). Este dado 

corrobora com o achado da avaliação inicial e final deste 

estudo. 

O presente caso exibiu algumas limitações, como o não 

cumprimento da dieta de modo integral, que pode ter interferido 

de forma direta e não responsiva nos resultados, já que o 

paciente deste estudo apresenta uma restrição alimentar 

complexa resultante de suas comorbidades atuais. Outra 

limitação pode ser a restrição alimentar ocasionada pela 
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elaboração do cardápio contemplando as especificidades de 

todas patologias. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir da realização da conduta nutricional proposta e 

com base nas constatações e evoluções observadas, ressalta-

se a importância da terapia nutricional no que tange ao 

tratamento do paciente com síndrome metabólica, tendo em 

vista o objetivo de perda de peso e adequação dietoterápica 

levando em consideração as alterações clínicas, metabólicas, 

antropométricas e bioquímicas do paciente. 

Nesse sentido, foi observada a perda de 2,53% do peso, 

equivalente a 2,9 quilos, redução na circunferência do braço e 

circunferência da cintura, nota-se boa adesão ao planejamento 

terapêutico, sendo relatada, pelo paciente, dificuldade apenas 

aos finais de semana. A melhora foi significativamente 

associada com a motivação prévia do paciente. 

Dessa forma, observa-se que é de significante 

importância a mudança no estilo de vida, tal mudança tem se 

apresentado como uma intervenção cardinal no combate às 

DCNT e melhora na qualidade de vida. 
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RESUMO: O sexo feminino de modo geral é muito vulnerável a 
aceitação das pressões sociais por um “corpo perfeito”. A vista 
disso, é comum observar mulheres tendo o Transtorno da 
Compulsão Alimentar. O presente estudo objetivou averiguar a 
ocorrência da depressão e a compulsão alimentar e avaliar o 
padrão alimentar, em um público de estudantes de nutrição, na 
faixa etária de 18 a 59 anos, sendo incluídas todas aquelas que 
estavam regularmente matriculadas no ano de 2019 na 
Faculdade Maurício de Nassau (Campina Grande-PB). Os 
dados foram coletados por meio de um questionário dividido 
contendo a Escala de Compulsão Alimentar Periódico (ECAP); 
escala de níveis de depressão por meio da Patient Health 
Questionnaire-9 (PHQ-9) e Questionário de Frequência 
Alimentar. Dos indivíduos estudados, 19,35% apresentaram 
TCA, a eutrofia foi o diagnóstico nutricional predominante, tanto 
para ausência de compulsão alimentar (68%) como para 
presença de depressão leve (58,82%) e depressão 

mailto:markoos.garcia@gmail.com.br
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moderada/grave (69,23%). No entanto, notou-se que dentre as 
participantes que apresentavam compulsão alimentar, a maioria 
(66,67%) estava com excesso de peso. Foi possível constatar 
que a compulsão alimentar esteve diretamente relacionada com 
o excesso de peso e com a piora dos hábitos alimentares. 
Apesar da elevada presença de depressão no público jovem 
(96,77%) esta não esteve relacionada ao excesso de peso.  
 
Palavras-chave: Mulheres. Transtornos Alimentares. Estresse. 
Ansiedade. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a autoimagem tem sido uma 

questão bastante discutida pela sociedade de forma geral, em 

especial pelo público feminino. Percebe-se que as mulheres 

têm buscado incessantemente um padrão de beleza inatingível 

preconizada pela sociedade contemporânea. As academias de 

ginástica, as clínicas de estética, os consultórios de 

dermatologia e de cirurgia plástica estão cada vez mais lotados 

(SANTOS, 2015).  

É neste cenário que à insatisfação corporal daquelas 

mulheres que não conseguem chegar a esse padrão ganham 

destaque, que por sua vez, influencia a adoção de 

comportamento de risco para transtornos alimentares. Além 

disso, a insatisfação corporal influencia a baixa autoestima e o 

desenvolvimento da depressão, entre outras psicopatologias, 

apresentando uma importância clínica e epidemiológica bem 

distante da suposta raridade de poucas décadas atrás (MACIEL 

et. al., 2019). 

Nessa perspectiva, os transtornos alimentares são 

caracterizados como um distúrbio psiquiátrico, sendo todos 
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aqueles que se caracterizam por apresentar alterações graves 

na conduta alimentar. Apresentam sérias complicações 

clínicas, e essas, de acordo com Cuppari (2019), são devidas 

ao comprometimento do estado nutricional, levando a 

disfunções no controle de peso e forma corporal que levam a 

sérios prejuízos clínicos, psicológicos e convívio social 

(ALVARENGA et. al., 2016). 

 De acordo com Geliebter et. al. (2016), o Transtorno de 

Compulsão Alimentar (TCA) é caracterizado pela forte 

sensação subjetiva de perda de controle sobre a alimentação 

sem comportamentos regulares para neutralizar o ganho de 

peso, conduta que é acompanhada por sentimentos de 

vergonha e culpa. Comer compulsivamente é uma defesa 

psíquica, um modo de se proteger e aliviar tensão, ansiedade e 

outros estados emocionais, caracterizando atitudes de engolir 

sem mastigar, sem digerir e, logo em seguida, já estar 

comendo, ou pensando em comer novamente (WAJNRYT, 

2016).  

A literatura, atualmente, aponta que há uma maior 

prevalência de transtornos alimentares em adolescentes do 

sexo feminino, de raça branca e alto nível socioeconômico e 

cultural, mostram-se o grupo de maior risco atualmente, 

entretanto, esse diagnóstico também é dado para menores do 

sexo masculino, raça negra, pré-adolescentes, em pacientes 

com nível socioeconômico e cultural baixo, acometendo jovens 

entre 12 e 25 anos (LUDEWIG et. al, 2017).  

Muitos desses adolescentes estão em transição para a 

vida universitária, onde, tem um número crescente de 

ingressantes no ensino superior, um período único na vida dos 

estudantes e um marco de mudanças nas características de 
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vida. Pesquisas apontam altas prevalências desses 

comportamentos em estudantes acadêmicas de cursos 

universitários nos quais a aparência física é de grande 

importância, como o de educação física, enfermagem, medicina 

e nutrição. Além dos fatores de risco idade e sexo, são futuros 

profissionais de uma área que sofre forte cobrança da 

sociedade por uma boa forma física (LOUREIRO, 2016; REIS; 

SILVA; PINHO, 2014). 

Diante do exposto, considerando que estes estudantes 

serão futuros profissionais e que são moldados pelo convívio 

que recebem do ambiente universitário em que estão inseridos. 

Dessa forma, objetiva-se analisar a ocorrência do transtorno da 

compulsão alimentar conhecendo a presença da depressão e 

analisando o perfil alimentar em graduandas do curso de 

bacharelado em nutrição de uma instituição privada na cidade 

de Campina Grande, Paraíba. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo com 

abordagem quali-quantitativa. Bordalo (2006), o estudo se 

caracteriza como transversal, quando produz informações 

“instantâneas” do estado de saúde de uma população, isto é, 

todas as medições são feitas num único “momento”, não 

existindo, portanto, período de seguimento dos indivíduos.  

A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro a 

novembro do ano de 2019, com estudantes, do sexo feminino, 

na faixa etária de 18 a 59 anos, de forma aleatória, com seleção 

por conveniência, sendo incluídas todas aquelas que estavam 

regularmente matriculadas no ano de 2019 na Faculdade 
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Maurício de Nassau (Campina Grande-PB) e aceitaram 

participar livremente da pesquisa, por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram 

excluídos homens, idosos (>60 anos); as mulheres que não 

responderam a algum dos questionamentos presente no 

questionário aplicado; as que não souberam mensurar o seu 

consumo alimentar e as que não compareceram para a coleta 

dos dados no dia previamente agendado, totalizando uma 

amostra final de 31 participantes. 

As participantes eram abordadas no horário do intervalo 

ou em sala de aula, era explicado os objetivos da pesquisa e 

aquelas que aceitavam participar, eram levadas para uma sala 

de aula, onde era realizada a coleta de dados por meio do 

questionário e posteriormente era realizada a avaliação 

nutricional. Aquelas que não podiam participar da pesquisa no 

momento da abordagem, era solicitado o contato e marcado um 

novo dia para obtenção dos dados.  

Os dados foram coletados por meio de um questionário, 

contendo desde a identificação do paciente, com informações 

pessoais, sociais, emocionais, demográficas e estilo de vida; 

Escala de compulsão alimentar periódico (ECAP); Patient 

Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e Questionário de Frequência 

Alimentar (QFA). Além disso, foi realizada avaliação nutricional, 

para obtenção de Índice de Massa Corporal (IMC) e 

Circunferência da Cintura (CC). 

Para qualificar o grau de depressão, as voluntárias 

responderam o questionário “Patient Health Questionnaire-9 

(PHQ-9)” traduzido e validado para o português. O PHQ-9 

constitui-se de dez perguntas que avaliam a presença de cada 

um dos sintomas para o episódio de depressão maior, descritos 
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no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM-IV). Cada pergunta da escala PHQ-9 pontua em escala 

Likert de 0 a 3, podendo chegar uma pontuação máxima de 27 

pontos através das dez questões. A soma de todas as questões 

determina a classificação do indivíduo para a triagem do risco 

de desenvolver depressão (OSORIO et al., 2009). De acordo 

com Spitzer et al. (1999), ao fim da aplicação do questionário, 

soma-se a pontuação e classifica da seguinte forma: 1-4 

Depressão Mínima; 5-9 Depressão Leve; 10-14 Depressão 

Moderada; 15-19 Depressão Moderadamente Grave; 20-27 

Depressão Grave. 

Para levantamento dos dados sobre compulsão 

alimentar foi utilizada a escala de Escala de compulsão 

alimentar periódico (ECAP), no qual foi traduzida e validada 

para o português pela “BES (BINGE EATING SCALE)”, 

constituída por uma lista de 16 itens, das quais oito são 

manifestações comportamentais (p. ex., comer escondido), e 

oito descrevem sentimentos e cognições (p. ex., sensação de 

falta de controle depois do episódio) relacionadas ao TCA, e 62 

afirmativas. Devem ser selecionadas, em cada item, aquela que 

melhor representa a resposta do indivíduo. As afirmativas 

refletem a gravidade do TCA: a frequência, a quantidade de 

comida e o grau de emoção envolvido num episódio de TCA e 

a elas são designadas por pontos (de 0 a 3). A cada afirmativa 

corresponde um número de pontos de 0 a 3, abrangendo desde 

a ausência (“0”) até a gravidade máxima (“3”) do TCA. O escore 

final é o resultado da soma dos pontos de cada item 

(GORMALLY et al., 1982). Indivíduos com pontuação menor ou 

igual a 17 são considerados sem TCA; com pontuação entre 18 
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e 26 são considerados com TCA moderada; e aqueles com 

pontuação maior ou igual a 27, com TCA grave. 

Sobre os dados antropométricos, o peso foi aferido 

utilizando-se uma balança eletrônica portátil, devidamente 

calibrada, com capacidade de 150 quilogramas (kg) e 

graduação de 100 gramas (g). com o indivíduo descalço, 

utilizando o mínimo de acessórios e roupas possíveis, de 

preferência leves, com o pé posicionado no centro da balança, 

com o peso distribuído igualmente em ambos os pés. 

Para a aferição da altura foi utilizado um estadiômetro 

portátil para adultos, com trena retrátil, de extensão até 210 cm 

com precisão de 0,1 cm. A estatura de cada pessoa foi 

registrada em centímetros, e com o participante descalço, 

posicionado no centro do aparelho, com pernas e pés paralelos, 

peso distribuído em ambos os pés, braços estendidos ao lado 

do corpo e palmas das mãos voltadas para a superfície vertical 

do estadiômetro. A cabeça erguida em ângulo reto com o 

pescoço e olhando para um ponto fixo na altura dos olhos. 

O IMC foi obtido pela razão do peso em quilogramas pelo 

quadrado do valor da estatura em metros, sendo classificado de 

acordo com a Organização mundial de saúde (OMS), da 

seguinte forma:  IMC < 18,5 kg/m2 (baixo peso); IMC ≥ 18,5 

kg/m2 até 24,9 kg/m2 (eutrófico); IMC ≥ 25 kg/m2 até 29,9 

kg/m2 (sobrepeso) e IMC ≥ 30 kg/m2 (obeso). 

Para aferir a circunferência da cintura (CC), foi utilizada 

fita inelástica, posicionada de forma linear e horizontal, e 
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evitando compressão ou folga da mesma. A CC foi medida na 

linha média axial, circundando a fita no ponto médio entre a 

crista ilíaca e o rebordo da última costela, sendo considerados 

os seguintes parâmetros da OMS (1997) para o sexo feminino: 

mulheres sem risco < 80 cm, risco ≥ 80 cm, risco muito alto ≥ 

88 cm.  

O questionário de frequência alimentar era composto 

por uma lista de alimentos que fazem parte dos hábitos 

alimentares da população brasileira e a frequência com que 

estes eram consumidos e o número de vezes. Nele estavam 

incluídos os seguintes grupos alimentares: massas e 

pastelaria, pães e biscoitos, doces e guloseimas, refringentes, 

sucos artificiais, sucos de frutas, açúcar de adição, frutas e 

verduras. 

Para a análise dos dados foram realizadas distribuições 

absolutas, percentuais e as medidas estatísticas: média, 

mediana e desvio padrão. A digitação de todos os dados foi 

realizada na planilha Microsoft EXCEL e os cálculos 

estatísticos com o auxílio do Statistical Package for Social 

Science (SPSS). 

O presente estudo está de acordo com a Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde que rege sobre a ética 

da pesquisa envolvendo seres humanos direta ou 

indiretamente, assegurando a garantia de que a privacidade do 

sujeito da pesquisa será preservada como todos os direitos 

sobre os princípios éticos como: beneficência, respeito e justiça 

(BRASIL, 2012). Esta pesquisa foi devidamente aprovada pelo 
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comitê de ética da Universidade Estadual da Paraíba, (UEPB) 

(caae: 24763819.0.0000.5187). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 expõe as características sociodemográficas 

da população em estudo, que foi composta por 31 participantes, 

todos do sexo feminino, com predomínio de idade entre 17 a 25 

anos (67,74%) e cor da pele parda (61,19%). Quanto ao tipo de 

ocupação, 61,19% referiu ser apenas estudante. O consumo 

regular de bebida alcoólica foi de 29,03%, e apenas 35,48% da 

população conseguia dormir 8 horas ou mais de sono por dia. 

Esses resultados demonstram que 64,52% da população 

estudada dorme menos do que é recomendado. O organismo 

humano precisa, em média, de oito horas de sono por noite para 

recuperar as energias (CARDOSO et al., 2019). Tal hábito, de 

dormir menos horas do que o necessário, pode acarretar no 

desenvolvimento de doenças, como a obesidade. No estudo de 

Cai et al. (2018) foi visto que a duração do sono curto, assim 

como os sintomas de insônia, estão associados à obesidade e 

à obesidade central. 

De acordo com Santos et al. (2016), em uma pesquisa 

com 204 estudantes, analisando qualidade do sono, 

demonstrou que a maioria estava com qualidade de sono ruim, 

tanto aqueles que estudavam (24,51%) quanto para aqueles 

que estudavam e trabalhavam (59,80%), devido a essa 

alteração no ciclo circadiano implicou em maior frequência de 

sintomas de má digestão (p=0,0016), cefaleia (p=0,0357), 

sonolência na aula (p=0,0395) e insônia (p=0,0369). 
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O sono adequado é um fator essencial à saúde das 

pessoas em todas as idades, especialmente na adolescência 

(PINTO et al., 2016). Durante o sono o organismo restabelece 

suas energias e libera uma série de substâncias essenciais ao 

metabolismo. Quando os indivíduos dormem com a qualidade 

e a quantidade necessárias pode-se observar baixos níveis de 

sonolência diurna, alterações de humor, déficit de atenção, 

melhorando o desempenho e a aprendizagem do indivíduo 

(WALLAU et al., 2017).  

 

Tabela 1 - Descrição das características demográficas, sociais, 

risco de depressão e compulsão alimentar. 
Variáveis N % 

Sexo Feminino 31 100 

Idade   

17 a 25 anos 21 67,74% 

26 a 36 anos 10 32,26% 

   

Raça   

Branca 12 38,70% 

Parda 19 61,30% 

   

Ocupação   

Apenas estuda 19 61,19% 

Trabalha e estuda 12 38,81% 

   

Bebida alcoólica   

Não 22 70,96% 

Sim 9 29,04% 

   

Horas de sono (d)   

6h 12 38,70% 

7h 8 25,80% 



ASSOCIAÇÃO DA PRESENÇA DA COMPULSÃO ALIMENTAR COM A 
DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

190 
 

≥ 8h 11 35,50% 

   

Transtornos psicossociais (referido)   

Ansiedade 15 48,38% 

Estresse 18 58,06% 

   

Presença de depressão segundo PHQ-9* 

Ausente 01 03,22% 

Leve 17 54,83% 

Moderada/grave 13 41,95% 

   

Presença de Transtorno Compulsivo Alimentar (TCA) segundo a Escala de compulsão 

alimentar periódica 

Ausência de TCA 25 80,64% 

Presença de TCA 6 19,36% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

Em se tratando dos transtornos psicossociais que mais 

impactavam as mulheres, os dois mais referidos foram: 

ansiedade (48,38%) e estresse (58,06%). Apesar da depressão 

ter sido pouco referido, ao aplicar o instrumento que detecta 

depressão e classifica em diferentes níveis (PHQ-9), foi 

detectado que 54,83% das entrevistadas apresentam 

depressão leve, seguido de depressão grave com um resultado 

de 41,93%. Apenas 1 participante não foi classificada em algum 

nível de depressão.  

No estudo de Fernandes (2018), dos 205 indivíduos 

analisados a prevalência de depressão encontrada foi de 30,2% 

quando analisada à população não universitária, no entanto os 

estudantes pesquisados apresentaram porcentagens cerca de 

três vezes maiores, o que pode se relacionar ao estilo de vida, 

ao ambiente competitivo, às cobranças por melhores 
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desempenhos, além disso, as mulheres tiveram a prevalência 

de depressão duas vezes maior do que os homens. 

Em se tratando do TCA, 19,36% se enquadraram no 

diagnóstico compatível com transtorno alimentar. De acordo 

com estudo realizado por Bernal (2019) com o questionário 

ECAP, dos 85 entrevistados, 34% dos indivíduos apresentaram 

TCA, faixa etária predominante dos indivíduos diagnosticados 

com TCA foi entre 18 e 25 anos. 

Em outro estudo realizado por  Guimarães (2018) no Rio 

de Janeiro, com 164 estudantes do curso de nutrição constatou-

se uma parcela de 9,1% com compulsão alimentar após 

aplicação da ECAP. De acordo com Ferreira et al., (2016) 

sugerem que os estudantes de nutrição por terem maior 

conhecimento sobre alimentação durante a faculdade pode 

influenciar no comportamento alimentar, principalmente quando 

se trata do descontrole.  

Em um estudo desenvolvido por  Locattelli, Diniz e Taki 

(2018), com 60 mulheres no município de Várzea Grande - MT. 

Observaram que 30% apresentaram compulsão alimentar, esse 

valor demonstra superior aos achados na pesquisa. 

Ao associar, o estado nutricional com a presença de TCA 

e depressão (Tabela 2), encontrou-se que a eutrofia foi o 

diagnóstico nutricional predominante, tanto para ausência de 

compulsão alimentar (68%) como para presença de depressão 

leve (58,82%) e depressão moderada/grave (69,23%). 

No entanto, nota-se que dentre as participantes que 

apresentavam compulsão alimentar, a maioria (66,67%) estava 

com excesso de peso. O que demonstra que neste estudo o 

excesso de peso esteve relacionado com a presença de 
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compulsão alimentar, não se podendo afirmar o que é causa e 

o que é consequência. 

 

Tabela 2 - Estado Nutricional versus presença de TCA e 

depressão. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Transtorno da Compulsão 

Alimentar n (%) 

Baixo 

peso 

Eutrofia Excesso de 

peso 

TOTAL 

Ausente n (%) 4 (16) 17 (68) 4 (16) 25 

(100%) 

Presente n (%) - 2 (33,33) 4 (66,67) 6 (100%) 

Depressão     

Ausente n (%) - - 1 (100) 1 (100%) 

Leve n (%) 3 (17,65) 10 

(58,82) 

4 (23,53) 17 

(100%) 

Moderada/grave 1 (7,69) 9 (69,23) 3 (23,08) 13 (100) 

 

No estudo de Locattelli, Diniz e Taki (2018), ao analisar 

estado nutricional com a presença de compulsão alimentar, 

perceberam que  as estudantes que estavam acima do peso, a 

maioria relatou ter o episódio de TCA (59,10%). 

No estudo de Ferreira et al. (2016) ao estudar as 

acadêmicas com transtorno de compulsão alimentar analisaram 

o IMC, e constatou que 72,22% foram classificadas acima do 

peso e o restante como eutróficas e baixo peso. Comprovando 

o levantamento bibliográfico de SPERLING et al. (2017) que 

concluiu a forte associação entre o transtorno e sobrepeso. 
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GRÁFICO I: Percentual de indivíduos que já apresentaram 

episódios de comer descontrolado mediante estresse ou 

ansiedade. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

O estudo demonstrou que 100% das estudantes que tem 

TCA já teve algum episódio de comer descontrolado mediante 

estresse ou ansiedade, já quando se analisa as estudantes com 

ausência de TCA, esse valor cai para 40%. O estresse como é 

um fator relevante, tendo em vista a sua influência sobre os 

níveis de cortisol, o qual estimula o consumo elevado de 

alimentos (RAZZOLI et al., 2017). Além do estresse, o TCA 

também pode estar relacionado com sintomas de ansiedade, 

depressão, tristeza e raiva, e assim, caracterizar-se como um 

mecanismo de escape diante de situações desconfortáveis do 

cotidiano (SOARES, 2019). 

Em estudo com residentes no estado do Rio Grande do 

Sul no ano de 2018, avaliaram 63 residentes com a ECAP e o 

estresse foi avaliada pela JSS (Job Stress Scale) e constatou 

100%

TCA PRESENTE

Sim Não

40%

60%

TCA AUSENTE

Sim Não
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uma prevalência de 25,4% para TCA encontrando uma 

associação com o estresse laboral (REZENDE, 2019). 

 

GRÁFICO II: Alimentos mais procurados nos momentos de 

estresse e ansiedade. 

 Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

Um resultado curioso e que leva a várias possibilidades 

de reflexão foi que as quando se perguntou quais os alimentos 

mais procurados nesse momento de estresse e ansiedade, foi 

que não houve distinção entre doces e massas para aquelas 

com TCA, onde 100% referiu buscar por um dos dois tipos de 

alimentos, enquanto dentre as com ausência de TCA, 80% 

referiram buscar preferencialmente por doces.  

Esses achados levantam a hipótese de que as pessoas 

com compulsão alimentar buscam por alimentos para aliviar as 

suas emoções, independente da fonte, desde que propiciem 

uma oferta de energia rápida como forma de aliviar a tensão. Já 

100%

TCA PRESENTE

Doces e massas Doces

20%

80%

TCA AUSENTE

Doces e massas
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aqueles pacientes com ausência de TCA, nesse momento 

buscam mais seletivamente aquilo que os proporcionam mais 

prazer, pois sabe-se a relação direta existente entre consumo 

de doces e aumento de serotonina. 

Segundo Machado (2015) os efeitos confortantes dos 

alimentos palatáveis, nos últimos anos de estudos 

evidenciaram que os consumos de alimentos ricos em sacarose 

podem induzir alterações na função e sensibilidade do sistema 

dopaminérgico e podem gerar uma sensação de recompensa e 

desejo comparável em magnitude com aquela induzida por 

drogas de abuso. 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi encontrado uma associação entre a compulsão 

alimentar, excesso de peso e piora dos hábitos alimentares. 

Além disso, grande parte do público estudado manifestou algum 

grau de depressão podendo ser resultado do estresse diário, 

devido a pressão exercida tanto pela universidade quanto pelo 

trabalho.  

Por fim, este estudo chama atenção para a parcela de 

estudantes jovens apresentando depressão aliado com hábitos 

alimentares irregulares. Baseado nisso, a criação de um estudo 

maior e o aperfeiçoamento de centros psicológicos dentro das 

universidades, auxiliado com influência da mídia em difundir 

hábitos alimentares adequados e quebrar paradigmas de um 

padrão inatingível de beleza, são medidas importantes 

direcionados à prevenção da compulsão alimentar.  
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RESUMO: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
tornou-se um dos problemas de saúde pública mais 
preocupantes do século. O interesse em se buscar novas 
alternativas para tratamento e prevenção deste quadro 
epidemiológico tem aumentado, relacionando o elevado 
consumo de alimentos processados, ricos em gorduras 
saturadas com baixo valor nutricional, à prevalência de diabetes 
mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, AVC, 
cânceres e mortalidade. Objetivo: Verificar na literatura 
associação entre o consumo de carne vermelha e processada 
com a ocorrência de DCNT. Materiais e métodos: Realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo, 
Pubmed, Lilacs e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Incluíram-
se nesta pesquisa, estudos de coorte e ensaios clínicos que 
associavam o consumo de carne vermelha e carne processada 
com alguma DCNT, considerando o ano de publicação de 2013 
a 2019. Resultados: Diante dos estudos analisados, foi 
constatado que o consumo de 3 a 5 vezes por semana de carne 
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vermelha e carne processada pode repercutir negativamente na 
saúde, sendo capaz de induzir a ocorrência de DCNT. 
Entretanto, observou-se que ainda não estão bem 
determinadas quantidades que sejam seguras para ingestão 
destes alimentos. Conclusão: O consumo aumentado de carne 
vermelha e de carne processada está associada a ocorrência 
de DCNT, tendo o nutricionista um papel indispensável no 
desenvolvimento de estratégias para mudança desta condição 
patológica.  
Palavras-chave: Consumo alimentar. Carne vermelha. 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis.  
 
INTRODUÇÃO 

 

A carne faz parte da alimentação de indivíduos no mundo todo, 

oferecendo inúmeros benefícios para diversos padrões 

dietéticos. A sua composição detém os aminoácidos essenciais, 

vitaminas e minerais, e no organismo humano apresenta alta 

biodisponibilidade, fornecendo capacidade construtora para os 

tecidos orgânicos e participando das mais diversas reações do 

metabolismo (SIMPSON et al., 2019).  

 Nos últimos anos, tem-se observado um aumento no consumo 

de carnes processadas, como linguiças, salsichas, presuntos e 

embutidos de forma geral. Diferentemente de outros subtipos, 

a carne processada possui características específicas que 

determinam sua preferência. Salgar, defumar, adição de 

conservantes, aromatizantes, a embalagem e praticidade no 

consumo, tornam este alimento tão presente na realidade de 

muitas populações, principalmente na geração de adultos 

jovens da atualidade (SCHNEIDER; DURO; ASSUNÇÃO, 

2014).  
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Desde o século passado, a ingestão de carne vermelha 

e gordura saturada tem sido estudada com relação à ocorrência 

de doenças cardiovasculares (DCV), doenças 

cardiorrespiratórias (DCR), alterações metabólicas e 

inflamatórias, câncer, relacionadas a morte geral e por causas 

específicas (LARSSON; ORSINI, 2014; BOUVARD et al., 

2015). 

A carne processada associado ao consumo de 

carboidratos refinados foi relacionado com desenvolvimento de 

marcadores inflamatórios, redução de sensibilidade à insulina e 

possivelmente um aumento de componentes fibrinolíticos (KIM; 

KEOGH; CLIFTON, 2017).    

Evidências consistentes relacionam o consumo de carne 

vermelha processada com alguns desfechos clínicos de DCV, 

acidente vascular cerebral, câncer e mortalidade geral (SILVA 

et al., 2017). 

        Por outro lado, estratégias dietéticas que induziram um 

aumento na ingestão de frutas, legumes, grãos integrais e na 

substituição do consumo de carne vermelha (incluindo carne de 

porco) e carne processada por carnes magras, com redução na 

ingestão de gorduras, obtiveram melhora na composição 

corporal, diminuição do quadro hipertensivo e de mortes 

prematuras (WRIGHT et al., 2015). 

 Apesar dos benefícios bem documentados, tem-se 

observado redução na ingestão desses alimentos e um 

aumento na ingestão de carnes processadas. Fato evidenciado 

a partir dos anos 90, deu-se início a uma nova perspectiva no 

consumo de alimentos ultraprocessados, e consequente 

diminuição na aquisição de alimentos in natura ou minimamente 

processados no Brasil e em países em desenvolvimento 

(MONTEIRO et al., 2015).  
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Para tanto, medidas com foco na mudança do estilo de 

vida, nos hábitos alimentares e no consumo adequado dos 

nutrientes, prática de exercício físico, cessação do tabagismo e 

ingestão moderada de álcool são recomendadas, 

principalmente para indivíduos portadores de doenças crônicas 

(MARK et al., 2018).   

A partir do exposto, esse trabalho procurou verificar na 

literatura a associação entre o consumo de carne vermelha e 

de carne processada com a ocorrência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT) como: infarto agudo do miocárdio, 

DCV, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, hipertensão arterial e 

câncer.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho seguiu os preceitos do estudo exploratório, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica e de levantamento de 

dados. Realizou-se uma consulta bibliográfica com os seguintes 

descritores: carne vermelha, consumo de carne processada, 

doenças crônicas, Red Meat, Food Consuption, Chronic 

Noncommunicable Diseases.  

Foram selecionados artigos nas bases de dados 

PubMed, Scielo, Lilacs e Biblioteca virtual de Saúde (BVS), 

sendo consultados artigos na língua inglesa, portuguesa e 

espanhola. Os artigos selecionados foram contemplados em 

um quadro contendo, objetivos, métodos, resultados e 

conclusão.  

Foram incluídos na pesquisa bibliográfica artigos 

científicos publicados entre os anos de 2013 a 2020, que 

contemplassem a temática consumo de carne vermelha ou de 

carne processada e ocorrência de doenças crônicas. Foram 
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excluídos artigos de pesquisa experimental, de estudos 

realizados em animais, artigos que não relacionassem o 

consumo de carne vermelha ou processada na ocorrência de 

doenças crônicas e que não estivessem enquadrados nos anos 

selecionados. Também foram excluídos capítulos de livros, 

editoriais; cartas ao editor; revisão de literatura; artigos em 

duplicidade. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa bibliográfica, foram encontradas 940 

publicações na base de dados PubMed, 162 publicações na 

base de dados SciELO, 122 publicações na base de dados 

Lilacs e 126 publicações na base de dados BVS, totalizando 

1.350 publicações, entre a língua portuguesa e inglesa, que 

continham estudos de caso, estudos clínicos e ensaios clínicos 

associando o consumo de carne vermelha e carne processada 

com alguma patologia ou complicações clínicas.  

Deste total, foram descartados 650 artigos que não se 

enquadravam nos anos selecionados (2013-2020), 315 eram 

trabalhos realizados com animais, 138 artigos com resultados 

em duplicidade, 190 revisões de literatura, por último, 57 

publicações que foram descartadas a partir da leitura dos 

resumos. Para a leitura integral, foram selecionados 10 (dez) 

artigos que contemplavam o consumo de carne vermelha e 

carne processada e sua associação com Doenças Crônicas 

Não-Transmissíveis (DCNT) e se encaixavam nos critérios 

apresentados.  

Após a etapa de seleção, 10 artigos científicos foram 

selecionados para compor este estudo de revisão. Os artigos 

selecionados foram sistematizados seguindo a ordem 
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cronológica de publicações e descritos de forma individual, 

conforme apresentado na Quadro 1, com informações acerca 

dos autores, ano de publicação, metodologia e principais 

resultados. 

 

Quadro 1 – Análise dos resultados dos artigos selecionados em 

relação ao consumo de carne vermelha e carne processada 

com a ocorrência de doenças crônicas não-transmissíveis. 

 

Título Autor e Ano  Metodologia Resultados 

Consumo de 

carne vermelha 

e processada, 

resistência 

insulínica e 

diabetes no 

Estudo 

Longitudinal de 

Saúde 

do Adulto 

(ELSA-Brasil) 

APRELINI, C. M. 

O. et al., 2019 

Estudo de coorte 

com 15.105 

adultos e idosos 

de ambos os 

sexos. Foram 

coletadas 

amostras 

sanguíneas, 

realizadas 

medidas 

antropométricas, 

aplicado 

questionários do 

ELSA – Brasil, 

avaliando (RI); 

(DM). 

O consumo de 

carne processada 

em homens 

aumentou em 1,7 

vez (p < 0,001) as 

chances de 

resistência à 

insulina, e 1,2 vez 

(p < 0,05) para as 

mulheres. O alto 

consumo de 

carne vermelha 

pelos homens 

aumentou em até 

1,4 vez OR 

(IC95%) (p < 0,05) 

as chances de 

DM.  

The impact of 

reduced red 

and processed 

meat 

CLARK, A. M. et 

al., 2019 

Estudo 

longitudinal com 

37 participantes 

Com a redução no 

consumo de 

carne vermelha e 

processada houve 
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consumption on 

cardiovascular 

risk factors; an 

intervention 

trial in healthy 

volunteers 

que responderam 

a QFA  

uma diminuição 

na pressão 

arterial sistólica 

em homens (p < 

0,05), mas não 

significativo nas 

mulheres. HOMA-

IR apresentou 

melhora nos 

valores 

Relevance of 

physical 

function in the 

association of 

red and 

processed meat 

intake with 

allecause, 

cardiovascular, 

and cancer 

mortality 

ARGYRIDOU, S. 

et al., 2019. 

Estudo de coorte 

realizado com 

adultos e idosos 

do Reino Unido 

que responderam 

ao QFA com 

especificações 

para carne 

vermelha e carne 

processada.  

A média de 

consumo de 

carne vermelha e 

processada foi 

entre 3-5 porções 

por semana. O 

consumo de 

carne vermelha e 

processada foi 

associado ao 

maior risco de 

DCV (p=0.773) e 

mortalidade por 

câncer (p= 0.493).  

The 

Associations 

between Meat 

Group 

Consumption 

and Acute 

Myocardial 

Infarction Risks 

in an Iranian 

POURSAFAR, Z. 

et al., 2019 

Estudo de caso 

controle 

realizado com 

200 participantes 

que tiveram ao 

menos um infarto 

agudo do 

miocárdio e 200 

indivíduos 

Maior consumo de 

carne vermelha foi 

observado no 

grupo de caso 

(p=0,045), tendo 

uma forte 

associação com 

incidência de IAM 

(OR, 2,51;  IC95%, 

1,84–5,11). 
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Population: a 

Case-Control 

Study 

saudáveis, que 

responderam a 

QFA 

Consumption of 

animal-based 

and processed 

food associated 

with 

cardiovascular 

risk factors and 

subclinical 

atherosclerosis 

biomarkers in 

men 

ACOSTA 

NAVARRO, et 

al., 2018 

Estudo 

observacional 

transversal com 

uma amostra de 

88 homens 

saudáveis (44 

vegetarianos e 

44 onívoros) 

com ≥35 anos 

de idade. 

A dieta a base de 

plantas/vegetais 

foi menos 

associada a 

fatores de riscos 

para doenças 

cardiovasculares 

(p < 0,03). Já para 

o consumo de 

uma dieta a base 

de alimentos de 

origem animal e 

carnes 

processadas, 

observou-se um 

efeito inverso. 

 

Título Autor e Ano  Metodologia Resultados 

Red meat 

consumption 

and risk of 

cardiovascular 

diseases—is 

increased iron 

load a possible 

link? 

QUINTANA 

PACHECO, D. 

A. et al., 

2018.   

Estudo que 

avaliou o 

consumo de carne 

vermelha e o 

aporte de Ferro 

heme com o risco 

de 

desenvolvimento 

para DCV, a partir 

de uma sub-

coorte do estudo 

EPIC (n=2738). 

O consumo de 

carne vermelha 

não proporciona 

evidencias 

suficientes para o 

risco de DCV.  
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Association of 

white and red 

meat 

consumption 

with general and 

abdominal 

obesity: a cross 

sectional 

studyamong a 

population of 

Iranian military 

families in 2016 

NASIRI, M. et 

al., 2017. 

Estudo 

transversal, 

realizado com 170 

indivíduos (85 

homens – 85 

mulheres), 

familiares de 

militares do Irã, os 

participantes 

tinham idade 

entre 19 – 55 anos 

O maior consumo 

de carne vermelha 

foi apresentado 

pelas mulheres (p = 

0,88) que 

representavam 

54,8% do total. O 

maior consumo de 

carne branca foi 

apresentado pelo 

Q3 (p= 0,57) 

representando 

59,5% do total.  

Relation of 

unprocessed, 

processed 

redmeat and 

poultry 

consumption to 

blood pressure 

in East Asian and 

Western adults 

SEFERID, P. 

et al., 2016 

Estudo de coorte 

observacional de 

base de dados 

(INTERMAP) no 

período de 1995 e 

2009 realizado 

com 4.680 

participantes 

saudáveis 

O consumo de 

carne vermelha e 

processada foi 

relacionado a 

diferenças na PAS e 

PAD (± 1,23 mmHg 

IC95%: 0,48, 1,99) 

(± 1,20 mmHg, IC 

95%: 0,37, 2,03) 

respectivamente. 

Obserou-se 

associação 

significativa entre o 

consumo de carne 

vermelha 

processada e PAS. 

 

Substitution of 

red meat with 

MIRMIRAN, 

P. et al., 2014 

Estudo 

randomizado, 

controlado e 

A dieta a base de 

leguminosas foi 

capaz de diminuir 
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legumes in the 

therapeutic 

lifestyle change 

diet based on 

dietary advice 

improves 

cardiometabolic 

risk factors in 

overweight type 

2 diabetes 

patients: a cross-

over randomized 

clinical trial 

cruzado, realizado 

com 31 

participantes 

portadores de 

diabetes tipo 2 

significativamente 

a gordura corporal 

(-19,5 ± 5,5 vs- 28,7 

± 6,7, p 0,001) 

insulina em jejum 

(1,5 ± 0,5 vs - 3,5 ± 

0,4, p = 0,006); 

concentrações de 

triglicerídeos (-19,5 

± 6,4 vs - 38,5 ± 6,6, 

p = 0,02); e de LDL 

(-8,7 ± 2,7 vs - 15,6 

± 5,1, p = 0,02). 

Red meat 

consumption is 

associated with 

the risk of type 2 

diabetes in men 

but not in 

women: a Japan 

Public Health 

Center-based 

Prospective 

Study 

KUROTANI, 

K., et al., 

2013. 

Estudo de coorte 

populacional, 

prospectivo, 

realizado no 

Japão. 

O consumo de 

carne total foi 

associada 

positivamente ao 

risco de DM tipo 2 

em homens. A 

ingestão média de 

carne vermelha 

total foi de 45,6 

g/dia (homens) e 

40,1 g/dia 

(mulheres). 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar, a partir de 

revisão de literatura, a associação entre o consumo de carne 

vermelha e processada com a ocorrência de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT).  

A ocorrência de doenças cardiovasculares reflete 

negativamente na qualidade de vida da população. A cada ano, 

mais da metade dos óbitos que ocorrem são motivados por 
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complicações cardíacas, gerando grande preocupação para 

nações e seus governantes, e elevando a necessidade de se 

buscar novas alternativas para uma melhora no cenário da 

saúde universal (OMS, 2016). 

Seferid e colaboradores (2016) realizaram um estudo de 

coorte observacional com 4.680 participantes saudáveis a fim 

de analisar fatores associados ao consumo diário de carne 

vermelha não processada e processada, e a influência nos 

níveis de pressão arterial sistólica e diastólica dos 

macronutrientes e dos micronutrientes (como sódio e ferro) e, 

quando utilizados, produtos químicos, visando possíveis 

complicações cardíacas como infarto do miocárdio e doenças 

cardiovasculares. Os pesquisadores constataram associação 

entre o consumo de carne vermelha processada e o aumento 

da PAS, visto que o consumo de carne vermelha processada 

promoveu um aumento de 1,23 mmHg na PAS dos 

participantes.  

Em conformidade, Quintana Pacheco e colaboradores 

(2019), em estudo com uma coorte de 2.738 participantes, 

buscaram avaliar se apenas a ingestão de carne vermelha 

possuía capacidade suficiente de induzir um risco para doenças 

cardiovasculares. Os pesquisadores observaram que o 

consumo de 50g de carne vermelha por dia teve associações 

significativas para risco de infarto do miocárdio: [OR 1,18 (IC 

95%: 1,08 - 1,30)], acidente vascular cerebral OR: 1,16 (IC 95%: 

1,05 -1,28)] e mortalidade por DCV [OR: 1,27 (IC 95%: 1,14 - 

1,42)]. Os resultados permaneceram significativos para o risco 

de infarto do miocárdio [HR: 1,18 (IC 95%: 1,05,1,33)] após 

ajustes das variáveis: circunferência da altura, consumo de 

álcool, ingestão de fibras, ingestão de energia, PCR, LDL, 

tabagismo, hipertensão, nível de escolaridade e menopausa.  
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Com relação ao perfil inflamatório e complicações 

metabólicas, o estudo de coorte realizado por Aprelini e 

colaboradores (2019), teve como objetivo investigar associação 

entre consumo de carne vermelha e processada e a ocorrência 

de novos casos de resistência insulínica (RI) e diabetes mellitus 

(DM) em participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do 

Adulto (ELSA-Brasil), no qual contou com 15.105 indivíduos. 

Verificou-se que o alto consumo de carne processada 

compreende em 1,7 vezes (p < 0,001) mais chances de um 

indivíduo apresentar RI; além disso, observou-se uma 

associação entre os tipos de carne e a ocorrência de novos 

casos de DM.  

O estudo prospectivo de coorte de Korotani e 

colaboradores (2013) no Japão, com 63.178 participantes 

japoneses acompanhados por um período de cinco anos, teve 

como objetivo avaliar a influência da ingestão de carne 

vermelha e carne processada com Diabetes mellitus tipo 2. Ao 

término das analises, 1.178 participantes (681 homens e 497 

mulheres) auto relataram como portadores de diabetes tipo 2. 

Homens que consumiam maiores quantidades de carne 

apresentaram baixos níveis de atividade física e elevada 

ingestão de álcool. Foram encontradas associações 

significativas entre o consumo de carne total com o risco de 

diabetes em homens que fizeram parte do quarto quartil de 

consumo em comparação com os do menor quartil de consumo 

[OR = 1,36 (IC 95% 1, 07 -1,73) p<0,006) ].   

Relacionando o consumo de carne vermelha com a 

obesidade, um estudo transversal iraniano realizado por Nasiri 

e colaboradores (2017) avaliou a associação entre o consumo 

de carne vermelha e carne branca com a obesidade geral e 

abdominal entre 170 indivíduos. Neste estudo, a carne 
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processada não foi classificada como carne vermelha ou 

branca, devido à indústria alimentícia iraniana utilizar diferentes 

tipos de carnes para produzir carne processada. Considerando 

os resultados, os participantes que ocuparam o quarto quartil 

do estudo apresentaram 4,51 mais chances de apresentarem 

excesso de gordura abdominal em comparação aos do primeiro 

quartil de consumo de carne vermelha. 

Argirydou e colaboradores (2019) realizaram um estudo 

de coorte, utilizando dados de 419.075 indivíduos, que analisou 

a relação do consumo de carne vermelha e processada com a 

frequência das mortes por doenças cardiovasculares, câncer e 

por todas as causas. Os resultados mostraram que o consumo 

de carne vermelha e processada apresentou associações 

significativas para a causa de mortes por doenças 

cardiovasculares e por câncer, em modelos ajustados para 

fatores de confusão.  

O estudo de caso controle realizado por Poursafar e 

colaboradores (2017), no Irã, contou com 200 pacientes que 

haviam sofrido o primeiro episódio de infarto agudo do 

miocárdio e 200 indivíduos saudáveis sem histórico de angina 

ou doenças cardíacas. Os autores observaram que o consumo 

de carne vermelha por parte do grupo caso apresentou forte 

influência para IAM, quando comparado ao grupo controle. No 

momento em que os ajustes adicionais do nível de atividade 

física, consumo de álcool e opióides foram acrescentados, a 

relação entre o consumo de carne vermelha e processada e o 

risco de IAM se expressaram ainda mais relevantes.  

A fim de se obter resultados capazes de indicar a 

influência que a carne vermelha possui em promover condições 

de risco cardiometabólicos, o estudo realizado por Acosta 

Navarro e colaboradores (2018) recrutou 88 participantes 
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homens com o objetivo de analisar se existem associações 

entre a frequência do consumo alimentar em homens 

aparentemente saudáveis com fatores de risco 

cardiovasculares e biomarcadores de aterosclerose subclínica.  

Identificou-se que os indivíduos que consumiam carne com uma 

frequência elevada (4 a 7 vezes por semana), apresentaram 

maior porcentagem de gordura corporal (p<0,001) e uma menor 

porcentagem de água corporal (p<0,017), talvez justificada pela 

baixa densidade de massa muscular (massa magra).  

Observou-se também que aqueles que apresentaram um maior 

consumo de grãos, legumes e vegetais (4 a 7 vezes por 

semana) diminuíram a porcentagem de gordura corporal, sendo 

esta condição forte contribuinte para grande proteção e 

prevenção sobre doenças cardiovasculares. 

Mirmiran e colaboradores (2014) realizaram estudo 

randomizado, controlado e cruzado que contou com 31 

participantes com diabetes tipo 2, que teve como objetivo a 

substituição de duas porções de uma dieta a base de carne 

vermelha por leguminosas. Em um período de 8 semanas, os 

participantes foram divididos aleatoriamente em um dos dois 

grupos da dieta de intervenção: dieta livre de leguminosas ou 

dieta a base de leguminosas e, por fim, foram submetidos a 4 

semanas sem intervenção, para comparação dos dados. O 

grupo que substituiu as porções de carne vermelha por 

leguminosas, observou-se diminuição significativa de gordura 

corporal (p=0,001), assim como a insulina em jejum (p=0,006), 

os valores de triglicerídeos (p=0,02) e de LDL-colesterol 

(p=0,02).  

Clark e colaboradores (2019), realizaram estudo de 

seguimento com 37 participantes saudáveis no Reino Unido 

onde objetivaram reduzir em pelo menos 50% o consumo de 
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carne vermelha e processada, justificando que a redução no 

consumo poderia indicar uma melhora no perfil 

cardiometabolico. Após 16 semanas do estudo, os níveis de 

pressão arterial sistólica reduziram significativamente, em 

comparação a fase inicial, como também, verificou-se uma 

melhora considerável nos níveis do índice HOMA na população 

masculina, de tal forma que, na medida em que se reduziu em 

50% o consumo de carne vermelha processada observou-se 

uma atenuação nos níveis de lipídeos sanguíneos, melhorando 

o perfil cardíaco e, em contrapartida, evitando uma 

predisposição para doenças cardiovasculares.   

 O consumo de carne vermelha e processada se 

apresenta associada a fatores de morbimortalidade há 

décadas, tendo alto potencial para o desenvolvimento de 

doenças crônicas não-transmissíveis. Bouvard e colaboradores 

(2014), relacionaram o consumo de carne vermelha e gordura 

saturada com complicações inflamatórias, doenças 

cardiorrespiratórias e câncer. Carnes processadas como 

linguiça, salsicha e embutidos de maneira geral foram 

associados com a incidência de doenças crônicas não-

transmissíveis em seus resultados. Já Silva e colaboradores 

(2017) observaram fortes associações entre o consumo de 

carne vermelha processada com alguns desfechos clínicos de 

doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral (AVC), 

câncer e mortalidade geral.  

Kim e colaboradores (2017) analisaram que a carne 

processada associada ao consumo de carboidratos refinados 

esteve pôde influenciar no desenvolvimento de marcadores 

inflamatórios, redução de sensibilidade a insulina e aumento de 

componentes fibrinolíticos. De maneira semelhante, Apprelini e 

colaboradores (2019) verificaram que o elevado consumo de 
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carne vermelha processada foi responsável por induzir uma 

maior resistência insulínica e a carne vermelha, se apresentou 

como fator estimulante para o desenvolvimento de DM tipo 2.  

Em algumas análises, foi possível destacar a capacidade 

que a carne vermelha e processada possui na influência e 

desenvolvimento de condições favoráveis à obesidade.  O 

estudo realizado por Nasiri e colaboradores (2017) demonstrou 

que o elevado consumo de carne vermelha esteve associado a 

um aumento das chances dos indivíduos terem acúmulo de 

gordura abdominal, favorecendo condições metabólicas para 

doenças cardiovasculares e obesidade. 

 

CONCLUSÕES 

 

Desse modo, diante dos estudos analisados por esta 

pesquisa, foi possível constatar, que o consumo de 3 a 5 vezes 

por semana de carne vermelha e carne processada, pode 

repercutir negativamente na saúde, sendo capaz de induzir a 

ocorrência de DCNT.  

Na tentativa de se mudar o cenário epidemiológico que 

envolve a associação do consumo de carne vermelha e 

processada com doenças crônicas, Wright e colaboradores 

(2015) sugerem que um aumento no consumo de grãos 

integrais, legumes, fibras e frutas, em conjunto com a 

diminuição na ingestão de carne vermelha (incluindo carne de 

porco), e a carne processada sendo substituídas por carnes 

magras, brancas com redução na ingestão de gorduras, 

induzam uma melhora na composição corporal, diminuição do 

quadro hipertensivo e redução de mortes prematuras.  

Segundo Mark e colaboradores (2018), se faz necessário 

a implementação de estratégias focadas na mudança dos 
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hábitos alimentares (ingestão de alimentos “in natura”), aliadas 

ao abandono do sedentarismo (prática de exercício físico), 

cessação do tabagismo e ingestão moderada de álcool, são 

capazes de desempenhar benefícios significativos, melhorando 

a composição corporal e consequentemente, prevenir a 

ocorrência de DCNT.   

 Entretanto, Monteiro e colaboradores (2019) destacam 

que, apesar de essas estratégias estarem bem documentadas, 

a mudança no estilo de vida ainda não conseguiu ocupar seu 

espaço de prioridade para as populações.  

Neste contexto, fica clara a necessidade da participação 

do nutricionista, profissional que possui competências para 

executar estratégias comportamentais e dietéticas efetivas no 

tratamento e prevenção de DCNT. Com foco na mudança do 

estilo de vida, o profissional nutricionista deve se manter 

atualizado, transformar os conhecimentos obtidos no meio 

científico em práticas adaptáveis, com entendimento, 

valorização e respeito da individualidade cultural, 

socioeconômica e religiosa e, deste modo, minimizar as 

dificuldades encontradas pela sociedade na adesão de hábitos 

de vida saudáveis.  

 Esta revisão de literatura discutiu estudos que 

investigaram a relação do consumo de carne vermelha e carne 

processada com a ocorrência de DCNT. Entretanto, observou-

se que ainda não estão bem determinadas as quantidades 

seguras para ingestão destes alimentos. É importante destacar 

que os estudos selecionados não apresentaram preocupação 

em valorizar a individualidade genética e biológica dos 

indivíduos. Sendo assim, sugere-se a condução de mais 

estudos e pesquisas para que essas lacunas sejam 

preenchidas e se consiga uma completa elucidação do tema.  
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 A partir do exposto, conclui-se que o consumo 

aumentado de carne vermelha e de carne processada está 

associada a ocorrência de doenças crônicas:  infarto agudo do 

miocárdio, DCV, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, 

hipertensão arterial e câncer, tendo o nutricionista um papel 

indispensável no desenvolvimento de estratégias para 

mudança desta condição patológica.  
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RESUMO: Ressecções intestinais extensas aumentam o risco 
de desenvolvimento de síndromes disabsortivas, que podem 
levar ao comprometimento do estado nutricional. Este trabalho 
teve como objetivo explanar a evolução e o cuidado nutricional 
prestados a uma paciente com síndrome do intestino curto em 
pós operatório tardio de extensa ressecção intestinal durante o 
período de internação na enfermaria de cirurgia geral. A 
paciente apresentou perda de peso grave prévia ao 
internamento, associada a alto débito pela ostomia, com grave 
risco para desenvolvimento de síndrome de realimentação. 
Diante do quadro de desnutrição e síndrome disabsortiva, 
optou-se por instaurar a terapia nutricional parenteral como 
forma de recuperar o estado nutricional antes da cirurgia de 
reconstrução de trânsito intestinal. Foram utilizados as 
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diretrizes e consensos mais recentes para guiar as condutas 
nutricionais do caso em questão, levando em consideração a 
individualidade da paciente. Como desfecho, houve ganho de 
peso de 8,4kg no período pré-operatório e boa evolução após a 
cirurgia, recebendo alta no 13º dia pós-operatório. A terapia 
nutricional parece ter contribuído para o sucesso cirúrgico, uma 
vez que já é bem estabelecido na literatura que o estado 
nutricional tem grande impacto no resultado pós-operatório. 
Dessa maneira, o nutricionista precisa estar atento aos diversos 
aspectos clínicos do paciente, sabendo diagnosticar o risco e 
estado nutricional desses indivíduos candidatos à cirurgia para 
estabelecer as condutas adequadas. 
Palavras-chave: Terapia Nutricional. Síndrome do Intestino 
Curto. Síndrome da Realimentação. Cirurgia Geral. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Os Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) no Brasil 

caracterizam-se como uma das causas de sobrecarga no 

sistema único de saúde (SUS), sendo responsável por 170 mil 

internações no SUS no ano de 2013 (CARVALHO, 2016). 

Segundo o Institute for Health Metrics and Evaluation, com base 

em dados de 1990 a 2017, os ATT encontram-se entre as 10 

causas de mortalidade na população brasileira, sendo 

responsável por 3,43% dos óbitos ocorridos nesse período 

(IHME, 2018). Os danos que tais acidentes podem causar à 

integridade física e mental dos indivíduos são dos mais 

variados. No caso clínico em questão, discutiremos o cuidado 

nutricional de uma paciente que evoluiu com uma ressecção 

intestinal intensa devido a um acidente automobilístico.  

Durante o processo de digestão, é no intestino delgado 

que ocorre a ação de diversas enzimas destinadas à absorção 
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de nutrientes, como a tripsina, lipase, amilase, lactase, entre 

outras, responsáveis pela absorção de nutrientes essenciais 

para homeostase e manutenção do estado nutricional do 

indivíduo. Portanto, após uma ressecção extensa de um 

segmento do intestino delgado, a diminuição na superfície 

disponível para absorção de nutrientes pode acarretar em um 

aumento no risco do desenvolvimento de quadros 

disabsortivos, que comprometem o estado nutricional (LOPES 

et al., 2020). 

Cirurgias são consideradas um evento estressor para o 

organismo, uma vez que provocam reações que acarretam na 

liberação de hormônios e mediadores inflamatórios, possuindo 

grande impacto no metabolismo, causando catabolismo de 

glicogênio, gordura e proteína, com consequente liberação de 

glicose, ácido graxo livres e aminoácidos na corrente 

sanguínea, sendo seus substratos desviados da rota de 

manutenção de massa muscular para a de reparação e 

resposta imune (ALAZAWI et al, 2016). 

O estresse cirúrgico também pode ser associado com o 

agravamento do estado inflamatório com consequente prejuízo 

a imunidade, estresse oxidativo, resistência à insulina e 

aumento do risco de infecção; e todos esses fatores podem 

influenciar negativamente no estado nutricional do paciente 

(ALAZAWI et al, 2016). 

O Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar 

(IBRANUTRI) (2001) identificou que aproximadamente 50% dos 

pacientes internados na rede pública brasileira apresentam 

algum grau de desnutrição. Dentre os pacientes cirúrgicos, essa 

prevalência varia entre 30% e 50%. Associado ao quadro de 

desnutrição, o período de jejum perioperatório prolongado 



CUIDADO NUTRICIONAL NA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO APÓS 
RESSECÇÃO ILEAL EXTENSA: UM ESTUDO DE CASO 

223 
 

contribui de forma negativa para a recuperação pós-operatória. 

A terapia nutricional adequada no período perioperatório é de 

fundamental importância para o paciente uma vez que diminui 

a incidência de complicações e melhora o processo de 

cicatrização (LUCCHESI; GADELHA, 2019). 

Em casos de cirurgias eletivas, fórmulas especializadas 

imunomoduladoras (suplementos orais ou dietas enterais) são 

indicadas para aqueles indivíduos com risco nutricional, e que 

irão realizar cirurgia de grande porte. Tais fórmulas possuem 

nutrientes específicos como arginina, glutamina, cisteína, 

nucleotídeos, ácidos graxos, fibras, vitaminas A, C, e zinco, 

sendo capazes de modular a resposta inflamatória, melhorar a 

resposta imunológica e favorecer a cicatrização, através da 

inibição da função neutrofílica, estímulo hormonal, produção de 

moléculas vasodilatadoras, ativação de linfócitos e macrófagos 

(ACERTO, 2016; HAMZA et al., 2015).   

Parece haver um efeito sinérgico entre os três principais 

nutrientes utilizados nas fórmulas imunomoduladoras, são eles 

a arginina, nucleotídeos e ômega 3, sendo necessário a 

utilização desses agentes em combinação, uma vez que seu 

uso de forma isolada parece não causar efeitos benéficos e ter 

efeito na evolução clínica e estado final dos pacientes (ESPEN, 

2017). 

Em relação à doença renal crônica (DRC), ela pode ser 

considerada um problema de saúde pública em decorrência do 

seu perceptível aumento nas taxas de incidência e prevalência. 

Sua prevalência varia entre 10% a 13% dentre os adultos da 

Europa, Ásia, América do Norte, Ásia, América do Sul, África, 

Oriente Médio, China, Japão e Austrália. Já no Brasil, de acordo 
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com o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA), é 

estimado uma prevalência de 8,9% (CUPPARI, 2019). 

A DRC pode ser definida como um conjunto de 

desordens heterogêneas que afetam a estrutura e função dos 

rins por mais de três meses e que traz implicações para a 

saúde. Sendo assim, a definição tem como base três 

componentes: anatômico ou estrutural, funcional (taxa de 

filtração glomerular [TFG]) e temporal. Diante desta definição, 

qualquer indivíduo que apresente TFG < 60mL/min/1,73m² por 

3 meses ou associada a lesão da estrutura renal pode ser 

considerado como portador de DRC. Ela tem como aspecto 

principal o caráter progressivo de forma independente da 

presença do fator inicial (CUPPARI, 2019). 

Em relação à Síndrome do Intestino Curto (SIC) ou 

Síndrome Disabsortiva, ela acontece após ressecções 

intestinais extensas, onde a porção intestinal restante 

representa menos de 150-200 cm de comprimento. Pacientes 

com esse diagnóstico frequentemente apresentam alterações 

de absorção hídrica e de nutrientes, ocasionando sintomas 

como dor abdominal, diarreia, desidratação e distúrbios 

hidroeletrolíticos, cursando tardiamente com desnutrição e 

aumento da mortalidade (BILLIAUWS et al., 2018). A má 

absorção experimentada na SIC pode levar a falência intestinal 

devido a deficiência dos nutrientes que agem de forma trófica 

ao trato digestório. Frequentemente, a nutrição parenteral total 

ou complementar é necessária para nutrir o paciente, pelo 

menos durante a fase inicial de adaptação intestinal. Dentro 

desse contexto, o cuidado nutricional individualizado é 

essencial no acompanhamento desse paciente para um melhor 

prognóstico. 
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O Projeto Diretriz de Terapia Nutricional na Síndrome do 

Intestino Curto (2011) chama a atenção para a individualidade 

do processo de comprometimento nutricional que irá acometer 

um indivíduo que apresenta a SIC. Uma particularidade 

importante a ser comentada é a remanescência da válvula 

íleocecal, essa quando presente permite o prolongamento do 

trânsito intestinal que atua na melhor absorção de água e 

eletrólitos, e previne o supercrescimento bacteriano. Além da 

presença da junção íleocecal é importante atentar para qual 

porção do intestino foi ressecada. A ressecção do íleo parece 

trazer consequências nutricionais mais severas do que a do 

jejuno, visto que é apenas nesse local onde ocorre a absorção 

de sais biliares (influenciando na absorção de vitaminas 

lipossolúveis), gorduras e vitamina B12, além de que o íleo 

possui a capacidade de adaptação frente a ausência de outra 

porção intestinal.  

Diante desse quadro de má absorção, é preciso ficar 

atento para uma condição conhecida como síndrome da 

realimentação. Ela pode ser definida como alterações 

metabólicas e eletrolíticas que ocorrem como resultado da 

reintrodução e/ou aumento de calorias após um período de 

redução ou ausência de seu aporte. Dentre os grupos de risco 

para o desenvolvimento dessa síndrome, podemos citar 

indivíduos com anorexia nervosa, doença mental, pós-

bariátrica, doentes críticos, em estado de má absorção, entre 

outros (ASPEN, 2020). 

De acordo com o Projeto Diretriz de Terapia Nutricional 

na Síndrome do Intestino Curto (2011) quando houver a 

estabilização das perdas hidroeletrolíticas, a alimentação via 

oral deve ser iniciada de forma fracionada, em pouco volume e 



CUIDADO NUTRICIONAL NA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO APÓS 
RESSECÇÃO ILEAL EXTENSA: UM ESTUDO DE CASO 

226 
 

de acordo com a tolerância do paciente. Além disso a 

alimentação deve ser restrita em gorduras, açúcares simples e 

em fibras insolúveis. 

Dito isso, a terapia nutricional tem o papel de manter ou 

recuperar o estado nutricional, fornecer hidratação e reposição 

de eletrólitos, favorecer a adaptação intestinal após a 

ressecção, reduzir as perdas fecais e reduzir as complicações 

inerentes a SIC. O acompanhamento nutricional deve ser 

contínuo e individualizado, de forma a promover melhor 

qualidade de vida para os indivíduos. 

Este trabalho teve como objetivo explanar a evolução e 

o cuidado nutricional prestados a uma paciente com síndrome 

do intestino curto em pós-operatório tardio de extensa 

ressecção intestinal durante o período de internação na 

enfermaria de cirurgia geral. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

       Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na Enfermaria 

de Cirurgia Geral do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC/UFPE). Os dados clínicos, 

nutricionais, bioquímicos e antropométricos foram obtidos a 

partir de informações registradas em evolução de prontuário e 

fichas de acompanhamento do Setor de Nutrição do hospital. A 

coleta ocorreu no período de outubro a dezembro de 2019. O 

estudo foi enviado para apreciação ética do comitê de ética em 

pesquisa do HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do 

parecer: 2.877.855. 
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● Exames bioquímicos 

A análise dos parâmetros bioquímicos foi feita a partir da 

coleta dos dados em prontuários, e os valores de referência 

utilizados foram obtidos do HC – UFPE, demonstrados na 

tabela 1.  

 Tabela 1: Valores de referência adotados para os exames 

bioquímicos 

Exame Valor de referência 

Hemoglobina (Hb) 14 – 18 g/dL 

Hematócrito (Ht) 42 – 54 % 

Leucócitos (leuco) 4000 – 11000 mm3 

Creatinina (Cr) 0,6 – 1,1 mg/dL 

Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Sódio (Na) 134 – 149 mmol/dL 

Cálcio (Ca) 8,5 - 10,5 mg/dL 

Albumina (Alb) 3,5 - 4,8 g/dL 

Magnésio (Mg) 1,7 - 2,5 mg/dL 

Fósforo (P)  2,5 - 5,6 mg/dL 

Colesterol total (CT) <190 mg/dL  

Triglicerídeo (TG)  <150 mg/dL 

Fonte: Autoria própria 
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● Avaliação antropométrica 

 

Com relação à avaliação antropométrica, para aferição 

do peso e altura foi utilizado uma balança eletrônica digital, da 

marca Líder-LD1050®, com capacidade máxima de 200 Kg, 

precisão de 100g e estadiômetro acoplado. Essas medidas 

foram então utilizadas para cálculo do Índice de Massa Corporal 

(IMC), através da divisão do peso mais recente pela altura ao 

quadrado, e sua classificação realizada de acordo com o World 

Health Organization (1998) (Tabela 2). Já a perda de peso foi 

classificada em relação ao tempo, conforme recomendado por 

Blackburn et al (1977) (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

Fonte: World Health Organization, 1997. 
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Tabela 3: Classificação da perda de peso x tempo 

Tempo 
Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de 

peso grave 

(%) 

1 semana 1-2 2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses ou mais 10 <10 

Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini, 1977. 

 

A circunferência do braço também foi utilizada como 

método de diagnóstico nutricional, sendo obtida no ponto médio 

entre o acrômio e o olecrano utilizando fita métrica flexível e 

inelástica, conforme recomendado por Frisancho (1990) e sua 

adequação foi classificada de acordo com o recomendado por 

Blackburn e Thornton (1979) (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Classificação da adequação de circunferência do 

braço (CB) 

Estado nutricional 
% de adequação da 

circunferência do braço 

Desnutrição grave <70% 

Desnutrição moderada 70-80% 

Desnutrição leve 80-90% 

Eutrofia 90-110% 

Sobrepeso 110-120% 

Obesidade >120% 

Fonte: Blackburn e Thornton, 1979. 
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● Triagem de risco nutricional 

 

A triagem nutricional tem o papel de identificar quais 

paciente apresentam risco nutricional, ou seja, risco 

aumentando de morbidade e mortalidade em decorrência do 

estado nutricional. Ela deve ser sensível para identificar 

alterações funcionais e orgânicas que ocorrem precocemente 

em casos de desnutrição. Sendo assim, a desnutrição é 

identificada antes das do aparecimento das alterações de 

composição corporal. A prática da realização de triagem nas 

primeiras 48h de admissão deve fazer parte do protocolo 

hospitalar uma vez que reconhecer o risco nutricional é o 

primeiro passo para uma conduta nutricional perioperatória 

eficaz (ACERTO, 2016). 

A triagem foi realizada no momento da admissão por 

meio da Nutritional Risk Screening (NRS-2002), que considera 

fatores como o IMC, a aceitação alimentar, perda de peso 

recente e a gravidade da doença, conforme recomendação da 

ESPEN (2017), que identifica risco nutricional um escore ≥ 3. 

O Projeto Acerto (2016) recomenda que quando o risco 

nutricional é identificado, deve-se realizar a Avaliação Subjetiva 

Global (ASG) para classificação do estado nutricional. Podendo ter 

como resultados: bem nutrido (ASG-A), em risco nutricional ou 

desnutrido moderado (ASG-B) e desnutrido grave (ASG-C). 

De acordo com o resultado da ASG, o Projeto ACERTO faz 

algumas recomendações sobre qual deve ser a conduta nutricional, 

como pode ser observado no quadro 1. 



CUIDADO NUTRICIONAL NA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO APÓS 
RESSECÇÃO ILEAL EXTENSA: UM ESTUDO DE CASO 

231 
 

 

Quadro 1: Classificação nutricional de acordo com avaliação 

subjetiva global (ASG) e conduta nutricional a ser seguida 

Classificação nutricional Conduta nutricional 

ASG-A 
Manter dieta por via oral conforme as 

necessidades do paciente 

ASG-B 

Terapia nutricional precoce por via oral 

ou enteral imunomoduladora por 5 a 7 

dias no pré-operatório 

ASG-C 

Terapia nutricional precoce enteral 

imunomoduladora por 7 a 14 dias no 

pré-operatório, continuando no pós-

operatório. Terapia parenteral se não 

for possível oral ou enteral. 

Fonte: adaptado de Projeto ACERTO (2016) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

● Identificação 

Paciente M.N.S., 57 anos, sexo feminino, divorciada, 1 

filho, admitida em 22/10/19 no setor de cirurgia geral. 

● História Clínica 

Paciente submetida a ressecção ileal extensa e 

confecção de jejunostomia em dezembro de 2018 após trauma 

automobilístico. Desde então evoluiu com perda de peso grave 

e jejunostomia com alto débito (mais de 2 litros/dia) com 

presença de restos alimentares. Chegou a fazer 

acompanhamento com nutricionista, mas sem melhora do 

estado nutricional. Admitida no setor de cirurgia geral para 
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melhora do estado nutricional e posterior programação de 

reconstrução de trânsito intestinal. 

● Diagnósticos clínicos 

Pós operatório tardio (POT) de ressecção ileal extensa + 

jejunostomia (dezembro/2018) 

Síndrome disabsortiva 

Doença renal crônica (DRC) estágio IV em tratamento 

conservador 

Passado de doença de chagas (tratado) 

Ex-tabagista (cessou há 20 anos) 

● Triagem nutricional 

À triagem nutricional NRS (2002), a paciente apresentou 

escore 4, caracterizando o risco nutricional. Também foi 

realizada a ASG, resultando no diagnóstico de desnutrição 

grave (ASG-C). 
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● Avaliação física, antropométrica e diagnóstico nutricional 

Tabela 5: Parâmetros utilizados na avaliação nutricional. 

Parâmetro

s 

22/1

0 

30/1

0 

04/1

1 

11/1

1 

18/1

1 

25/1

1 

02/1

2 

09/1

2 

Peso habitual 

(kg) 

66,0 - - - - - - - 

Peso atual (kg) 33,1 40,6 47,4 39,8 40,9 40,9 42,6 41,5 

Altura (m) 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

IMC (kg/m²) 14,1 17,3 20,3 17,0 17,4 17,4 18,1 17,7 

CB (cm) 20,5 - 22,3 - 22,0 - 22,5 - 

Adequação da 

CB (%) 

66,0 - 71,0 - 70,0 - 72,0 - 

Fonte: Autoria própria 

Através dos dados na tabela 5, nota-se que a paciente 

apresentou perda de peso grave prévia ao internamento de 32,9 

kg (50%) desde o acidente em dezembro de 2018. Ao exame 

físico, a paciente apresentava perda da bola de bichat, 

depleção de massa magra a reservas de gordura em região 

temporal, ombros, clavícula, membros superiores e inferiores. 

Sendo assim, a paciente apresentou o diagnóstico nutricional 

de desnutrição. 
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● Exames bioquímicos 

Tabela 6: Resultados dos exames bioquímicos. 

 
22/10 24/10 07/11 26/11 06/12 

Ur 171,0 155,0 66,0 118,0 129,0 

Cr 7,0 5,8 2,6 2,2 1,8 

K 2,5 4,2 5,1 5,2 4,9 

Na 121,0 131,0 135,0 138,0 131,0 

Ca 10,2 8,3 8,6 8,4 - 

P 7,9 4,4 4,8 5,3 - 

Alb 4,4 3,5 2,8 3,9 - 

CT 162 - 107,0 - - 

TGL 101 - 175,0 117 - 

Mg 1,4 4,6 1,8 2,2 - 

Ht 10,0 8,0 8,0 9,0 10,0 

Hb 30,0 24,0 25,0 29,0 31,0 

Leuco 2160 4160 7320 11750 6710 

Fonte: Autoria própria 

 

A terapia nutricional parenteral (TNP) foi iniciada no dia 

24/10 após correção hidroeletrolítica dos parâmetros 

analisados. Acredita-se que os valores de ureia, creatinina e 

fósforo estavam aumentados no primeiro dia de internamento 
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por hemoconcentração, uma vez que os valores reduziram após 

a paciente ser devidamente hidratada. 

No dia 26/11 supõe-se que a paciente apresentou 

infecção relacionada ao cateter, complicação comum em 

pacientes submetidos a TNP. 

Alguns marcadores como magnésio, ureia plasmática, 

proteína total e frações, transaminases plasmáticas, 

hemoglobina, triglicerídeos, eletrólitos plasmáticos como sódio, 

potássio, cloro e fósforo, glicose e o peso devem ser 

acompanhados a fim de avaliar a aceitação do método e 

prevenir complicações mecânicas, sépticas e metabólicas. Tais 

parâmetros se relacionam com o estado geral do paciente, 

resposta ao tratamento da doença de base e ao estado 

nutricional (Calixto-Lima, 2012; ESPEN, 2017). 

A paciente apresentou bom controle glicêmico durante 

toda a TNP, como pode ser observado na tabela 7. 

 

 Tabela 7: Glicemias mínimas e máximas durante 

internamento 

 
24/10 06/11 25/11 06/12 12/12 

Glicemi

a 

(máx-

mín) 

110-150 95-130 100-116 
106-

118 

115-

134 

Fonte: Autoria própria 
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● Dietoterapia 

Diante do grave estado nutricional da paciente e após 

discussão com a equipe, foi optado por iniciar TNP para 

melhora de estado nutricional associado a dieta por via oral 

para conforto e para manter trofismo das vilosidades. A dieta 

por via oral era de consistência normal e tinha como 

características ser hipossódica, sem lactose e sem sacarose, 

diante diagnósticos clínicos da paciente e para redução do 

débito de jejunostomia. 

 A TNP está indicada quando o trato gastrointestinal (TGI) 

não pode ser utilizado ou quando ele não esteja funcionando 

adequadamente, como no caso de má absorção e síndrome do 

intestino curto. Os pacientes desnutridos que não podem usar 

o TGI são os que mais se beneficiam da TNP e ela deve, 

preferencialmente, continuar no pós-operatório na vigência de 

complicações operatórias (ACERTO, 2016; DITEN, 2011). 

No período prévio à cirurgia foi utilizado recomendação 

nutricional calórica para DRC conversador de Riella e Martins 

(2013) que recomenda de 35 a 45 kcal/kg/dia para repleção de 

peso. Já em se tratando da recomendação proteica, a mesma 

foi individualizada em 1,5 g/kg/dia diante do quadro de 

desnutrição da paciente. 

Riella e Martins (2013) afirmam que em pacientes com 

DRC e desnutridos, uma dieta hipoproteica tem sido vista com 

ressalvas, uma vez que a restrição de proteína pode agravar o 

quadro de desnutrição. O projeto ACERTO (2016) preconiza 

que no período perioperatório a oferta proteica em torno de 1,5 

a 2,0g de proteína/kg/dia minimiza a perda nitrogenada e que 

em pacientes com doença renal não dialítica, essa oferta deve 

ser bem monitorada. Já o Projeto Diretrizes de Terapia 
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Nutricional (DITEN) da Sociedade Brasileira de Nutrição 

Parenteral e Enteral recomenda que em pacientes cirúrgicos 

desnutridos a oferta proteica pode chegar até 2g/kg/dia já que 

esses pacientes apresentam maior risco de complicações pós-

operatórias e maior mortalidade. 

Em se tratando da síndrome da realimentação, de 

acordo com o consenso publicado pela ASPEN (2020), 

indivíduos que apresentam estado de má absorção, IMC 

<16kg/m², perda de peso >10% em 6 meses e evidência severa 

de perda de gordura subcutânea e massa magra, como no caso 

da paciente em estudo, apresentam risco significativo de 

desenvolver essa síndrome. 

Ainda de acordo com esse consenso, recomenda-se 

iniciar a oferta calórica com 10 a 20 kcal/kg nas primeiras 24h e 

progredir em até 33% a cada 1 ou 2 dias; o início da 

reintrodução deve ser evitado até correção dos níveis dos 

eletrólitos; deve-se verificar os níveis de fósforo, potássio e 

magnésio antes do início da terapia nutricional e estes devem 

ser monitorados a cada 12h nos primeiros 3 dias em pacientes 

com risco severo; não há recomendação de restrição de fluidos, 

eletrólitos e proteína; e deve ser feita a suplementação de 100 

mg tiamina antes de reiniciar a nutrir o paciente e continuar a 

suplementar por 5 a 7 dias. 

Seguindo as recomendações da ASPEN (2020), a 

nutrição parenteral total (NPT) foi iniciada com 30% das 

necessidades estimadas, sendo progredida no dia seguinte 

para 50% das necessidades, no dia posterior atingiu 70% das 

necessidades, atingindo aporte pleno no 4º dia, conforme 

protocolo do hospital. A progressão foi feita acompanhando 

exames bioquímicos diários da paciente. A NPT era 
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administrada de forma contínua em 24h e estava associada a 

suplementação de minerais, vitaminas e oligoelementos. A 

suplementação de tiamina foi realizada como forma profilática 

na dose de 100mg/dia por 7 dias, já que se tratava de uma 

paciente com risco de desenvolver síndrome da realimentação.  

Na prática clínica, alguns fatores são observados como 

interferentes no peso corporal real do paciente, como por 

exemplo, o uso de medicações ou a mobilidade reduzida ao 

leito, que levam podem levar a um quadro de retenção hídrica, 

como pode ser observado no peso aferido no dia 04/11. Em tal 

avaliação, acredita-se que a paciente apresentou retenção 

hídrica, não sendo considerado os dados antropométricos 

desse dia como reais. 

No dia 15/11 foi optado por utilizar o peso ideal de 51,5 

kg (IMC ideal de 22 kg/m²) para novo cálculo das necessidades 

nutricionais, como forma de otimizar o ganho de peso e 

preparar a paciente para o estresse cirúrgico. 

A cirurgia foi realizada no dia 10/12, sendo ela a 

laparotomia exploradora + lise de aderências + reconstrução do 

trânsito intestinal. No pós-operatório a TNP foi continuada, mas 

agora seguindo as recomendações nutricionais do projeto 

ACERTO (2016). A paciente permaneceu em dieta zero por via 

oral até o 2º dia pós-operatório (DPO) quando foi iniciado dieta 

líquida de prova e, tendo boa aceitação, a dieta foi progredida 

para líquida total e posteriormente para pastosa e branda. O 

desmame da NPT foi realizado quando a paciente estava se 

alimentando com dieta de consistência pastosa associado a 

suplemento nutricional imunomodulador hipercalórico e 

hiperproteico, atingindo satisfatoriamente suas necessidades 
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nutricionais. A terapia imunomoduladora foi iniciada em 

conjunto com a dieta por via oral, se estendendo por 7 dias. 

É importante ressaltar que apesar da dieta por via oral 

ter iniciado apenas no 2º DPO, a paciente não permaneceu em 

jejum, uma vez que a NPT foi reiniciada assim que foi 

determinado que a paciente estava estável e apta a reiniciar a 

TNP. O Projeto Acerto (2016) deixa bem estabelecido os 

benefícios de iniciar a dieta por oral assim que possível no pós-

operatório, sendo um deles a manutenção da barreira intestinal, 

porém este ainda é um desafio a ser enfrentado diariamente 

pela equipe de nutrição. 

A imunomodulação tem como objetivo preparar o 

paciente para o estresse cirúrgico, favorecendo a redução da 

morbimortalidade, tempo de internação e custos. Ela está 

indicada em pacientes candidatos à cirurgia, classificados como 

em risco nutricional e em desnutrido moderado ou grave de 

acordo com a ASG. Recomenda-se sua prescrição de 7 a 14 

dias no período pré-operatório, podendo ser continuada no pós-

operatório por mais 5 a 7 dias em pacientes desnutridos na 

quantidade de 500 a 1000ml/dia (ACERTO, 2016). Em vigência 

do quadro de má absorção que a paciente apresentava antes 

da intervenção cirúrgica, foi optado por realizar a 

suplementação imunomoduladora apenas no período pós-

operatório por 7 dias, conforme protocolo do hospital que 

preconiza que aqueles pacientes que não puderem realizar a 

imunomodulação no pré-operatório a farão somente no pós-

operatório. 

A paciente recebeu alta no 13º DPO, alimentando-se por 

via oral com dieta de consistência livre e sem sinais de 

intolerância. 
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CONCLUSÃO 

 

 Algumas condições clínicas alteram o metabolismo basal 

e, por consequência, modificam as necessidades nutricionais 

dos indivíduos. Nesses casos, a terapia nutricional deve ser 

equilibrada e guiada com atenção, sem sub ou superestimar as 

necessidades do paciente. 

 Após análise do caso, podemos perceber que apesar da 

paciente em questão apresentar diagnóstico nutricional de 

desnutrição tanto na admissão como no momento da alta, pode-

se considerar que houve sucesso com a terapia nutricional já 

que a mesma apresentou ganho de peso de 8,4kg durante o 

internamento. Esse ganho de peso associado a 

imunomodulação parecem ter contribuído para o sucesso 

cirúrgico. 

Já é bem estabelecido na literatura que o estado 

nutricional tem um grande impacto no resultado pós-operatório. 

Dessa maneira, o nutricionista precisa estar atento ao seu 

paciente e saber diagnosticar o risco e estado nutricional 

desses indivíduos candidatos à cirurgia. Sendo assim, o 

acompanhamento nutricional com condutas baseadas em 

evidências científicas, além da monitorização individualizada 

para cada momento clínico, faz-se necessário e imprescindível. 
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RESUMO: A pandemia no coronavírus da síndrome respiratória 
aguda grave 2 levou a mais de 40 milhões de infectados, e 1,1 
milhão de mortes no mundo, até o mês de outubro de 2020. O 
COVID-19 produz uma resposta respiratória e sistêmica no 
organismo que pode progredir para a forma severa de 
pneumonia em 10 a 15% dos pacientes. Os sintomas mais 
comuns são febre, tosse, fadiga, e falta de ar. Nos casos de 
hipoxemia severa, o internamento em unidade de terapia 
intensiva se faz necessário para iniciar a ventilação mecânica. 
A hipoxemia, originária da redução na oxigenação, é capaz de 
causar fenômenos lesivos no encéfalo, acarretando em quadros 
de paralisia cerebral e epilepsia, por exemplo. Muitos dos 
indivíduos curados ainda vivem com sequelas graves do 
período de infecção. Dentro desse contexto, o olhar sobre os 
cuidados paliativos é necessário, onde há a busca pela 
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qualidade de vida desses indivíduos e de seus familiares, no 
enfrentamento dos problemas que surgem por doenças 
ameaçadoras da vida. O presente estudo aborda o 
acompanhamento nutricional de um paciente com COVID-19, 
desde sua admissão à estadia na UTI, incluindo o período de 
cuidado paliativo, visando discutir condutas nutricionais 
alinhadas às diversas situações e quadros clínicos em que o 
paciente se encontra.  
Palavras-chave: Infecções por Coronavírus. Cuidados 
Paliativos. Terapia nutricional. 

  

INTRODUÇÃO 

 

 O combate às doenças infecciosas é uma questão que 

aflige continuamente os sistemas de saúde e, com a 

urbanização e a globalização, pandemias mundiais tornaram-

se uma realidade. Em dezembro de 2019, uma série de casos 

de pneumonia associados a um novo β-coronavírus ocorreu em 

Wuhan, China. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

oficialmente nomeou essa doença como doença do coronavírus 

2019 (COVID-19), causada pelo coronavírus da síndrome 

respiratória aguda grave 2 (SARS-COV-2) (LU et al., 2020). Até 

o mês de outubro de 2020, a doença foi responsável por mais 

de 1,1 milhão de mortes e mais de 40 milhões de casos 

confirmados no mundo (WHO, 2020). 

 O COVID-19 produz uma resposta respiratória e 

sistêmica no organismo que pode progredir para a forma severa 

de pneumonia em 10 a 15% dos pacientes (WHO, 2020). E, 

como uma doença respiratória infecciosa, o COVID-19 se 

espelha primariamente através do trato respiratório por meio de 
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secreção respiratórias e contato direto (LI et al, 2020). Dados 

epidemiológicos apontaram que a partir do dia 10 de junho de 

2020, o SARS-CoV-2 causou infecção em mais de 7 milhões de 

pessoas e matou mais de 400.000 pessoas no mundo inteiro 

(WHO, 2020).  

Em um estudo chinês, com uma amostra de 1099 casos 

clinicamente confirmados para COVID-19, Guan et al. (2020) 

identificaram que as manifestações mais comuns incluem da 

doença são febre (88,7%), tosse (67,8%), fadiga (38,1%), 

produção de escarro (33,4%), falta de ar (18,6%), inflamação 

na garganta (13,9%) e enxaqueca (13,6%). Em adição, uma 

parte desses pacientes também apresentaram sintomas 

gastrointestinais como diarreia (3,8%) e êmese (5%). É 

importante observar que, apesar dos achados concisos 

apresentados, a gravidade da doença é variável dentre a 

população, especialmente para aqueles que encontram-se 

dentro do grupo de risco. 

 Pacientes idosos e aqueles que sofrem de doenças 

crônicas como hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva 

crônica, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, parecem 

evoluir rapidamente para forma mais graves da doença, com 

desenvolvimento da síndrome da angústia respiratória, choque 

séptico, acidose metabólica de difícil correção, falência múltipla 

de órgãos e disfunção na coagulação, podendo levar a morte 

(HUAN et al., 2019). Diante do quadro de hipoxemia severa, em 

torno de 15 a 20% dos indivíduos contaminados precisam de 

algum tipo de suporte ventilatório, como uso de oxigenoterapias 

não invasivas (catéter de oxigênio, máscaras não reinalantes) 

ou até mesmo ventilação mecânica, o que causa sobrecarga 
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nas ocupações de leitos em unidades de terapia intensiva (UTI) 

(QIU et al., 2020).  

Dentre os indivíduos que adquirem a COVID-19, a maior 

parcela apresenta a forma leve da doença, desenvolvendo 

sintomas brandos. No entanto, é estimado que cerca de 18 a 

33% dos pacientes possam evoluir com agravamento da 

doença e a necessidade de ventilação mecânica, decorrente o 

quadro de insuficiência respiratória, e 20%  evoluem com 

quadros mais graves, com grande taxa de mortalidade 

(RICHARDSON et al., 2020; WU; MCGOOGAN, 2020). 

A hipoxemia, comum em casos graves do SARS-CoV-2, 

pode causar a redução da pressão da perfusão cerebral, 

gerando fenômenos lesivos ao tecido encefálico. De forma 

compensatória, ocorre o aumento da perfusão cerebral em 

resposta a vasodilatação. Caso haja falha nesse mecanismo 

compensatório de perfusão no cérebro, a temperatura cerebral 

reduz concomitante ao aumento da liberação de GABA 

transaminase, dando início ao processo de apoptose neuronal 

e ativação da cascata inflamatória que irá gerar liberação de 

aminoácidos excitatórios (glutamato e as aspartato), 

peroxidação lipídica e produção de superóxidos. Essa condição 

é denominada de encefalopatia hipóxico-isquêmica, uma 

situação clínica resultante da hipoperfusão cerebral, acidose e 

hipóxia. Suas consequências dependem diretamente do tempo 

de asfixia, da área acometida, e da revascularização precoce, 

podendo acarretar em retardo mental, paralisia cerebral e 

epilepsia (DAMIANI et al, 2013).  

A nutrição é vista como um fator determinante de saúde, 

que faz parte do tratamento e da prevenção de doenças agudas 

e crônicas, assim como nas doenças que estão sendo 
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elucidadas (LAVIANO; KOVERECH; ZANETTI, 2020). No surto 

do vírus Ebola em 2014-2016, por exemplo, foi observado que 

o suporte nutricional esteve associado a reduções significativas 

das taxas de letalidade (BAH et al., 2015). Observando o 

princípio de que fatores de estado nutricional, como a 

desnutrição e o excesso de peso, bem como a qualidade 

alimentar que o indivíduo é exposto ao longo da vida, 

influenciam no funcionamento sistema imunológico, pode-se 

aplicar à pandemia do COVID-19. 

Os Cuidados Paliativos, segundo a OMS, são definidos 

como a abordagem que visa a valorização de qualidade de vida 

dos indivíduos e de seus familiares, no enfrentamento dos 

problemas que surgem por doenças ameaçadoras da vida, por 

meio da prevenção e alívio do sofrimento, identificação precoce 

e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e 

espirituais (WHO, 2002; ALVES et al., 2019). 

Os CP estão mais presentes em doenças como câncer, 

mas são indicados também em quadros de doença avançada, 

progressiva e incurável; na falta de resposta ao tratamento; na 

presença de inúmeros sintomas intensos, múltiplos, 

multifatoriais e mutantes; no grande impacto emocional no 

paciente e família; e prognóstico de vida menor que 6 meses 

(ALVES et al., 2019). Ultimamente, os CP têm sido discutidos 

inclusive dentro a UTI, onde objetiva-se que os ideais do CP 

sejam implementados paralelamente aos tratamentos 

curativos, buscando sempre o controle dos sintomas e o 

conforto do paciente (FERREIRA; LACERDA, 2019).  

      Com o avanço das tecnologias no cuidado à saúde, 

doenças que ameaçam a vida tornaram-se cada vez mais 

crônicas, levando a uma situação de prolongamento da vida. A 
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distanásia foca nos meios de cura, muitas vezes submetendo o 

indivíduo a tratamentos invasivos que reduzem a qualidade de 

vida daqueles que podem estar em situação de vulnerabilidade, 

sem condições de tomar decisões acerca de si próprios (ANCP, 

2012). 

Como o principal objetivo diante deste cenário é o 

controle da dor e do sofrimento, além da melhoria dos sintomas, 

e não a recuperação da saúde, o que significaria a cura da 

doença, são evitados tratamentos médicos desnecessários, 

que prolonguem os dias de vida sem a devida qualidade. Como 

por exemplo, a realização de procedimentos invasivos, que 

trazem dor, exames desnecessários, o que consistiria na 

distanásia. O oposto também é evitado, o que seria a 

interrupção de forma repentina de qualquer medida que viesse 

ocasionar um maior tempo de vida (WHO,1990).  

Nos CP, comumente o paciente apresenta redução do 

apetite, perde o interesse pelo alimento, chegando a recusar 

inclusive os alimentos de sua maior preferência. Logo, tudo isto 

pode corroborar para a depleção do tecido muscular e adiposo, 

além do desenvolvimento do quadro de caquexia (HUHMANN; 

CUNNINGHAM, 2005). 

Ainda atualmente pouco se é discutido sobre terapia 

nutricional e CP, sendo algumas diretrizes focadas apenas para 

CP em oncologia. O ato de alimentar e hidratar são ações 

humanas e significativa de respeito à vida, além de ter um 

significado cultural muito importante. O nutricionista, porém, 

deve ter a sensibilidade e se atentar para o fato de que a 

nutrição e hidratação artificial, embora possa melhorar a 

sobrevida do paciente, trata-se de um processo invasivo e 

algumas vezes indesejado, não podendo ser aplicado a todos 
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os pacientes em CP. O conforto, decisão do paciente e 

familiares, não maleficência, expectativa de vida, sintomas e 

aspectos psicossociais devem guiar a decisão de manter ou 

iniciar a terapia nutricional (SILVA et al, 2016). 

 Devido à facilidade na sua transmissão e ao grande 

número de casos graves, o combate ao COVID-19 se tornou um 

grande desafio a ser enfrentado e a terapia nutricional se faz 

imprescindível no tratamento desses pacientes. Sendo assim, o 

objetivo de trabalho foi retratar o cuidado nutricional prestado a 

um paciente com diagnóstico de COVID-19 durante seu 

internamento hospitalar através da análise dos momentos mais 

importantes de sua trajetória. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

 Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, 

com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada no Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC/UFPE). Os dados clínicos, nutricionais, bioquímicos e 

antropométricos foram obtidos a partir de informações 

registradas em evoluções de prontuário e fichas de 

acompanhamento do Setor de Nutrição do hospital. O estudo 

foi enviado para apreciação ética do comitê de ética em 

pesquisa do HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do 

parecer: 2.877.855.  

 A análise dos parâmetros bioquímicos foi feita a partir da 

coleta dos dados em prontuários, e os valores de referência 

utilizados foram obtidos do HC – UFPE, demonstrados na 

tabela 1.  
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Tabela 1: Valores de referência adotados para os dados 

bioquímicos 

EXAME VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemoglobina (Hb) 14 – 18 g/dL 

Hematócrito (Ht) 42 – 54 % 

VCM 80 – 98 fl 

HCM 27 – 33 pg 

Leucócitos (leuco) 4000 – 11000 mm3 

Creatinina (Cr) 0,6 – 1,1 mg/dL 

Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Sódio (Na) 134 – 149  mmol/dL 

Cálcio (Ca) 8,5 - 10,5 mg/dL 

Proteína C Reativa 

(PCR) 
0 - 0,5 mg/dL 

Magnésio (Mg) 1,7 - 2,5 mg/dL 

Fósforo (P)  2,5 - 5,6 mg/dL 

Bilirrubina total (BT) <  1.0  mg/dl 

Bilirrubina direta (BD) <  0.3  mg/dl 

Bilirrubina indireta (BI) <  0.7  mg/d 

Transaminase 

glutâmico oxalacética 

(TGO) 

< 32 U/L 

Transaminase 

glutâmico – pirúvica 

(TGP) 

< 31 U/L 
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● Avaliação antropométrica e triagem nutricional 

Com relação à avaliação antropométrica, foram 

utilizados peso e altura aferida em balança eletrônica digital da 

marca Líder-LD1050® com capacidade máxima de 200 Kg, 

precisão de 100g e estadiômetro acoplado. As medidas de peso 

e altura foram realizadas segundo técnica original recomendada 

por Lohman et al (1998), onde o voluntário foi instruído a no 

momento de a coleta estar de roupas leves, sem sapatos, 

posicionados com os dois pés distribuídos sobre a balança, e 

com o olhar no horizonte. Para a aferição da altura, o 

participante foi orientado a estar sem sapatos, posicionado com 

os pés unidos e contra a parede. O Índice de Massa Corporal 

(IMC) foi calculado a partir da mensuração do peso real e altura 

e sua classificação realizada de acordo com o World Health 

Organization (1998) (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

Fonte: World Health Organization, 1997. 
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A perda de peso foi mensurada levando-se em 

consideração o peso real, aferido à admissão do paciente e o 

peso usual referido pelo mesmo. Para a classificação da 

gravidade de perda de peso, foram utilizados os parâmetros 

descritos na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Classificação da perda de peso de acordo com o 

tempo 

Tempo 
Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de peso 

grave (%) 

1 

semana 
1 – 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

Fonte: Blackburn, 1977 

 

A triagem nutricional foi realizada no momento da admissão 

hospitalar através de perguntas, e se o paciente apresentasse 

um destes critérios a seguir, já seria considerado de risco 

nutricional: idosos com idade acima de 65 anos, adultos com 

IMC menor que 22kg/m2
, pacientes com alto risco ou presença 

de lesão por pressão, pacientes imunossuprimidos, 

inapetentes, diarreia persistente, histórico de perda de peso, 

doença pulmonar obstrutiva crônica , asma, pneumopatias 

estruturais, cardiopatias, incluindo hipertensão artéria 

importante, diabetes insulinodependentes, doença renal e 

gestantes, conforme protocolo estabelecido pelo hospital 

adaptado a partir das diretrizes clínicas, e pacientes que 
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permanecem mais de 48h na UTI, devem ser considerados em 

risco de desnutrição (BRASPEN, 2020; ESPEN, 2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

● Identificação 

J.F.S., 55 anos, sexo masculino. 

 

● Diagnósticos clínicos 

Pneumonia por SARS-CoV-2 + BGN hospitalar 

Piora infecciosa a esclarecer: pneumonia nosocomial 

(superada) + úlcera sacral (em regressão) 

Encefalopatia por hipóxico isquêmica 

Pós-parada cardiorrespiratória por hipoxemia (2 minutos) 

Trombose venosa profunda bilateral 

Diabetes mellitus tipo 2 

Lesão renal aguda 

Hematúria microscópica secundário: ATCG? – superada 

Traqueíte 

 

● Avaliação e triagem nutricional 

No momento da admissão hospitalar, o paciente em 

estudo passou por uma avaliação de estado nutricional, sendo 

o peso habitual o referido pelo paciente, peso atual o aferido em 

balança, e sendo observada perda de peso considerada grave 

de acordo com Blackburn (1977). O IMC calculado foi de 

eutrofia. Os dados antropométricos da admissão encontram-se 

descritos na Tabela 4. Ao exame físico, o paciente apresentava 
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preservação de massa magra e tecido adiposo, sem presença 

de edemas. Diante disto, o diagnóstico nutricional fechado é o 

de eutrofia. 

Seguindo orientações das diretrizes para enfrentamento 

do COVID-19 publicadas pela European Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism - ESPEN (2020) e a Sociedade 

Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral - BRASPEN (2020), 

o nutricionista deve evitar o contato físico com o paciente com 

suspeita ou confirmação da doença, então a antropometria foi 

realizada apenas no momento da admissão e o 

acompanhamento nutricional foi realizado através de perguntas 

à equipe e familiares, exames bioquímicos e dados de 

prontuários. 

Devido à história de perda de peso, inapetência relatada 

e comorbidades, foi considerado que o paciente apresentava 

risco nutricional. 

Tabela 4: Avaliação nutricional 

Parâmetro Valor 

Peso habitual 85 kg 

Peso atual 72,2 kg 

Altura 1,70 m 

IMC 24,8 kg/m² 

Perda de peso 12,8 kg 

% de perda de peso 15% 

 

● História clínica e terapia nutricional 

Paciente J.F.S. foi inicialmente internado na enfermaria 

de doenças infecto-parasitárias (DIP) por SARS secundário ao 
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COVID-19 em 6 de maio de 2020, tendo sido encaminhado para 

UTI – COVID do hospital cerca de 4 dias depois devido à 

necessidade de ventilação mecânica.  

Diante do estado nutricional preservado, nos primeiros 3 

dias de internamento na UTI COVID foi estipulado como meta 

calórica 15 a 20 kcal/kg/dia e 0,8 a 1,2 g/kg/dia como meta 

proteica. Após intubação, foi passado sonda nasoenteral para 

alimentar o paciente. A dieta foi iniciada nas primeiras 24h de 

admissão da UTI, com fórmula polimérica hipercalórica e 

hiperproteica em bomba de infusão de modo contínuo, 

conforme recomendações da ESPEN e BRASPEN (2020). 

Após os primeiros 3 dias de internamento na UTI, as 

metas calóricas e proteicas foram reestimadas para 25 a 30 

kcal/kg/dia e >1,2 g/kg/dia de proteína (ESPEN, 2020), 

apresentando boa tolerância a terapia nutricional enteral. 

No dia 13/05 o paciente apresentou quadro de parada 

cardiorrespiratória por anóxia após extubação acidental, 

evoluindo com quadro de encefalopatia. Esse tipo de 

encefalopatia é uma grave condição clínica que resulta em 

hipoperfusão cerebral, acidose e hipóxia com consequente 

lesão intraparenquimatosa, muitas vezes irreversível, tendo alta 

morbimortalidade. Os indivíduos acometidos com essa 

condição podem apresentar retardo mental, paralisia cerebral e 

epilepsia (DAMIANI et al., 2013), como aconteceu com o 

paciente em estudo. O mesmo foi reintubado, sendo realizado 

traqueostomia poucos dias depois. A ventilação mecânica foi 

suspensa em 14/06. 

Diante do quadro do paciente e contraindicação da 

fonoaudióloga em iniciar dieta por via oral por ausência de 

motilidade orofacial e disfagia grave sem resposta deglutitória, 
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foi optado por realizar uma gastrostomia (GTT) como forma de 

manter a nutrição adequada, sendo mantido a fórmula 

polimérica. Durante a estadia do paciente na UTI, diversos 

fatores elevam o risco do estado nutricional, acarretando em 

perda progressiva da massa muscular, podendo levar a anos 

de reabilitação, tendo um impacto negativo na sobrevivência e 

qualidade de vida desses indivíduos (BATH; MATHUR; 

KATZBERG, 2017). A perda de massa muscular não se limita 

aos músculos esqueléticos, responsáveis pela funcionalidade 

do paciente, mas atinge também músculos envolvidos na 

função respiratória e deglutição, por exemplo, o que pode ser o 

caso do paciente em questão.   

A GTT é um procedimento cirúrgico que estabelece 

acesso à luz do estômago através da parede abdominal e está 

indicada em pacientes que necessitam de terapia nutricional 

enteral a médio e longo prazo (ASPEN, 2017).  

Em 10/06 o paciente foi avaliado pela comissão de 

cuidados paliativos como elegível para paliação devido a status 

de performance baixo, sendo sugerido avaliação da psicologia 

e discussão com familiares, que concordaram com a indicação 

da equipe. Diante de tal definição, a conduta nutricional 

respeitou a decisão dos familiares e os princípios bioéticos, 

sendo assim, a nutrição pela GTT foi mantida uma vez que o 

paciente apresentava boa tolerância à conduta definida, sem 

causar desconfortos. 

O paciente recebeu alta da UTI COVID e foi readmitido 

em enfermaria COVID no dia 17/06/2020. O mesmo passou 

então a apresentar episódios de hiperglicemia e, a partir desse 

quadro, fórmula enteral foi modificada para fórmula polimérica, 

específica para controle glicêmico, com característica 
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normocalórica, tendo como fonte de carboidrato a maltodextrina 

de forma exclusiva. Além disso, a meta calórica foi ajustada 

para manutenção do estado nutricional, perfazendo 25 

kcal/kg/dia, uma vez que se trata de um paciente em cuidados 

paliativos a terapia nutricional deve ser voltada ao controle de 

sintomas e conforto do paciente. 

Porém, mesmo após essas modificações, o paciente 

continuou cursando com hiperglicemias, o que poderia indicar 

hiperalimentação. Então, devido à visível perda de massa 

magra, seu peso foi reestimado e para isso foi utilizado a escala 

de silhueta, uma vez que o paciente se encontrava acamado, 

dificultando a realização de medidas antropométricas, e 

também por se tratar de um paciente que apresenta o Covid-

19.  

A escala de silhueta é um instrumento simples, de baixo 

custo e de fácil aplicabilidade, sem necessidade de 

instrumentos sofisticados. Porém, trata-se de um método 

subjetivo e por isso pode apresentar grande variabilidade, 

alterando de acordo com o avaliador (SANTOS; MOTNEIRO, 

2010). Além disso, as figuras parecem apresentar um certo 

“biotipo” em relação à distribuição de gordura corporal que se 

dá predominantemente na região do quadril em mulheres, e na 

região abdominal, em homens, acarretando em dificuldade na 

classificação dos indivíduos que não seguem esse padrão 

(BESERRA et al, 2011). 

A escala foi inicialmente proposta por Stunkard e 

colaboradores com o objetivo de avaliar a imagem corporal de 

pessoas com obesidade e/ou distúrbios alimentares, sendo 

posteriormente adaptada em uma nova versão validada por 

Thompson e Gray (1995) como instrumento para avaliar a 
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autoimagem. Kakeshita (2008) adaptou e validou a escala de 

silhueta para avaliar a percepção de imagem corporal em 

adultos e crianças brasileiros. Esse método de avaliação 

consiste em silhuetas em versões específicas para cada 

gênero, apresentadas de forma progressiva na escala de 

medidas com variação de 2,5kg/m² por cada desenho. O IMC 

do paciente foi então reestimado em 22kg/m², resultando em 

peso de 63kg, o que significa que o paciente apresentou perda 

de peso de 9,2kg (12,7%), durante o internamento. 

Após as medidas de reestimar o peso e a meta calórica, 

associado a mudança da fórmula, o paciente passou a 

apresentar melhor controle glicêmico. 

A perda de peso apresentada pelo paciente pode ser 

associada à sua estadia na UTI, uma vez que pacientes críticos 

frequentemente encontram-se em estado hipermetabólico, 

visando a preservação da função orgânica, reparo tecidual e 

fornecimento de substratos ao sistema imunológico. Esta 

resposta exacerbada do organismo resulta em perda de 

proteínas corporais e das reservas energéticas que, de modo 

prolongado, podem gerar disfunção de órgãos e sistemas 

(OLIVEIRA et al, 2010).  

A desnutrição nesses pacientes pode ser preexistente ou 

se desenvolver durante o internamento como consequência ao 

estado hipermetabólico, hiperglicemia, lipólise e catabolismo 

proteico (SANTOS et al, 2017). 

Dados da literatura indicam que a deficiência energético-

proteica em pacientes críticos ocorra em 43% a 88% e cerca de 

58,1% já apresentavam desnutrição antes do internamento em 

UTI e reverter este quadro é um desafio enfrentado pela equipe 

multidisciplinar (SANTOS et al, 2017). 
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Atualmente, o paciente encontra-se internado na 

enfermaria COVID do hospital, evoluindo clínica e 

hemodinamicamente estável, sem picos febris, bom padrão 

respiratório, com lesão por pressão em regressão e com boa 

tolerância a terapia nutricional enteral, em acompanhamento 

pela equipe multidisciplinar do hospital. 

 

● Exames Bioquímicos 

A Tabela 5 apresenta alguns dos resultados dos exames 

bioquímicos realizados durante o internamento. 

 

Tabela 5: Resultados de exames bioquímicos. 

 16/06 28/06 23/07 01/08 12/08 21/09 13/10 

Ur 101 58,8 57,5 56,1 44 52,4 44,3 

Cr 0,7 0,6 1,2 1,1 0,9 0,7 0,8 

Na 136 126,2 137,3 138,9 132 129,3 131,8 

K 4,3 4,4 2,7 3,5 3,6 3,5 3,9 

Ca - 8,6 9,8 - - - 10,1 

Ht 9,7 9,6 9,8 8,9 9,4 9,3 11,1 

Hb 29 30,1 36,6 26,9 29 28,1 33,2 

VCM 91,4 93,9 84,7 88,1 87 80,2 78 

HCM 30,6 32 27,2 29,1 28 26,3 26 

Leuco 
1029

0 
11230 

1574

0 

1435

0 

1280

0 

9070 
8880 

PCR - 7,6 10,3 - - 3,7 3,0 

Mg - 1,7 1,9 1,9 - - 1,9 

P - 3,8 4,9 3,9 - - 4,2 

TGO - 92,4 - 53,7 29 23,1 31,6 
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TGP - 102,4 - 83,3 43 26,3 33 

BT - - - 0,5 0,4 0,3 0,2 

BD - - - 0,1 - 0,1 0,1 

BI - - - 0,4 - 0,2 0,1 

FA - - - - 676 607,5 516,6 

GGT - - - - 308 208 - 

 

Ao longo do internamento, pode-se observar que o 

paciente cursou com anemia normocrômica e normocítica, 

identificada pelos valores reduzidos de VCM e HCM e valores 

normais de hematócrito e hemoglobina. Esse tipo de anemia é 

característica de doença crônica, como por exemplo a diabetes 

mellitus. Nesse caso, o estado pró-inflamatório caracterizado 

pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias, além da proteína 

C reativa, interferem na síntese e na ação da eritropoietina. As 

interleucinas pró-inflamatórias ativas a via das caspases, 

aumentando a apoptose de células precursoras de hemácias, 

na medula óssea (WEISS; GOODNOUGH, 2005). Apesar de 

reduzir ao longo do internamento a PCR manteve-se sempre 

elevada, evidenciado que, apesar da melhora apresentada, o 

paciente mantém o quadro de inflamação. Os leucócitos 

apresentaram pico no dia 23/07, podendo indicar quadro 

infeccioso, mas também apresentou melhora após tratamento. 

O paciente cursou também com valores alterados de 

TGO, TGP, FA e GGT, indicando função hepática prejudicada, 

uma vez que esses marcadores evidenciam alteração no 

metabolismo hepático. A infecção pelo SARS-CoV-2 causa 

sintomas extra-pulmonares, dentre eles alterações 

hepatocelulares, com aumento das enzimas hepáticas, sendo 

presente em cerca de 14 a 53% dos casos. Os mecanismos que 
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relacionam a COVID-19 com alterações hepáticas ainda estão 

sendo elucidados, mas propõe-se que haja um dano 

imunológico diretamente à célula hepática, que tem sido 

reconhecida como “efeito citopático” (PERISETTI et al., 2020). 

Além disso, a injúria hepática causada pelo uso excessivo de 

medicação ao longo do internamento ou consequência da 

doença crítica são possibilidades reais para as alterações 

observadas. 

Valores de fósforo, potássio, sódio, magnésio e 

creatinina mantiveram-se estáveis durante o internamento. 

Sendo associada ao funcionamento renal, a uréia manteve-se 

levemente elevada, podendo indicar catabolismo proteico com 

consequente uso das reservas musculares. Porém, a creatinina 

manteve-se dentro dos valores de normalidade. Evidências 

recentes apontam a injúria renal relacionada ao COVID-19, 

onde há o aumento de ureia e creatinina, assim como presença 

de hematúria e proteinúria. A injúria renal aguda ocorre em 

cerca de 2,9 a 23% dos pacientes com COVID-19 internados 

em UTI, e parece estar associado ao maior risco de 

mortalidade, sendo até 5 vezes maior nesses indivíduos (Cheng 

et al, 2020; Wang et al, 2020). 

Estudos indicam que a enzima conversora de 

angiotensina (ACE2) é um dos receptores de entrada de 

patógenos nas células humanas e a proteína Spike (S), 

presente na SARS-CoV-2, liga-se ao receptor ACE2 das células 

hospedeira, fazendo com que a mesma seja ativada e clivada, 

levando o vírus a liberar alguns peptídeos que se acoplam a 

membrana celular. Estando mais expressa nos pulmões, a 

ACE2 também é encontrada em tecidos extrapulmonares, como 

é o caso dos rins, trato gastrointestinal, sistema cardiovascular, 
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sistema nervoso central, e tecido adiposo (GHEBLAWI et al., 

2020). Dessa forma, Pan et al. (2020), ao analisar células 

renais, afirma que os efeitos citopáticos do COVID-19 nessas 

células podem causar lesão renal aguda, danificando o rim e a 

função renal em pacientes infectados pela SARS-CoV-2 

(MOITINHO et al, 2020). 

 

● Dietoterapia na UTI 

Após a intubação, instalação da ventilação mecânica, e 

estabilização do ponto de vista hemodinâmico do paciente, uma 

das questões mais importantes é o início da terapia nutricional. 

A nutrição enteral precoce, iniciada entre 24-36h após 

admissão na UTI, ou 12h após intubação deve ser vista como 

objetivo, visto que o fornecimento precoce da nutrição enteral 

aos pacientes críticos melhora a mortalidade e diminui 

infecções, quando comparado com casos em que a terapia 

nutricional foi adiada ou retida. Apesar disso, mesmo diante de 

todos os benefícios com a nutrição enteral precoce, esta deve 

ser adiada diante do quadro de instabilidade hemodinâmica, 

sendo iniciada apenas após ressuscitação volêmica adequada 

com pressão arterial média maior que 65mmHg e 

vasopressores em doses estáveis ou decrescentes. A nutrição 

enteral deve ser iniciada em baixas doses, sendo definida como 

nutrição trófica ou hipocalórica, objetivando reduzir as 

complicações inerentes da superalimentação na fase inicial da 

doença crítica (ASPEN, 2020). 

Em pacientes de uma unidade de terapia intensiva 

intubados devido a COVID-19, é recomendado que a nutrição 

enteral seja iniciada por meio da sonda nasogátrica, e que a 

sonda pós pilórica deve ser realizada apenas para os pacientes 
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para os pacientes com intolerância gástrica após fazer uso do 

procinético, ou em casos de alto risco de broncoaspiração 

(BARAZZONI et al., 2020). 

O melhor método de se calcular as necessidades 

energéticas quando disponível é por meio da calorimetria 

indireta, visando não superalimentar o paciente na fase aguda 

da doença crítica. No entanto na ausência da calorimetria 

indireta, o VO2 (consumo de oxigênio) do cateter arterial 

pulmonar, ou o VCO2 (produção de dióxido de carbono) oriundo 

do ventilador irá predispor uma melhor estimação das 

necessidades energéticas quando comparado com as fórmulas 

preditivas. Uma nutrição isocalórica ao invés da hipocalórica 

deve ser preferencial e pode ser implementada 

progressivamente. Deve ser iniciado dieta hipocalórica (não 

maior que 70%), aumentando até 80-100% após o terceiro dia 

(BARAZZONI et al., 2020). 

De uma forma geral, a equação preditiva que recomenda 

20 kcal/kg/dia pode ser implementada e a energia deve ser 

aumentada para 50-70% no segundo dia para 80-100% no 

quarto dia. Com relação a proteína, deve ser atingida a meta 

proteica de 1.3g/kg/dia entre o terceiro e quinto dia. Nos casos 

de intolerância a nutrição enteral na primeira semana de 

internamento na UTI, nutrição parenteral deve ser iniciada, 

ressaltando que a mesma só deverá ser iniciada após todas as 

medidas de otimização da via enteral forem otimizadas 

(BARAZZONI et al., 2020) 

 

● Atenção nutricional nos cuidados paliativos 

Como já mencionado, o alimentar-se tem uma função 

além de fisiológica, relacionada aos fatores nutritivos, de 
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necessidades nutricionais, compreendendo também fatores 

sociais, afetivos, religiosidade, prazer, entre outras esferas que 

envolvem os indivíduos. O risco nutricional pode ser encontrado 

nos pacientes em cuidados paliativos, mesmo aqueles que não 

possuam diagnóstico de câncer, principalmente por redução no 

apetite, saciedade precoce, entre outros fatores, que levam à 

redução na ingestão alimentar, principalmente pelo uso de 

medicações com efeitos adversos (FERNANDES, 2012).  

Apesar da nutrição ter papel essencial na preservação 

do peso corporal, na hidratação, e na redução de efeitos 

adversos dos tratamentos medicamentosos, a prioridade do 

cuidado nutricional não é cumprir metas calórico-proteicas 

estimadas. Deve-se priorizar a vontade do paciente e seus 

familiares, entender que a alimentação vai além das 

necessidades nutricionais, pode significar carinho e afeto 

(FERNANDES, 2012).  

CP trata-se de uma área em crescimento e cujo 

progresso compreende estratégias diversas que englobam 

bioética, comunicação e natureza do sofrimento. A conduta 

nutricional frente aos CP deve respeitar as decisões do 

paciente, de sua família e os princípios bioéticos. É notável a 

necessidade de consensos e a discussão sobre TN paliativa a 

fim de estabelecer parâmetros quanto à indicação e quando são 

dispensáveis. Deve-se existir um embasamento para tomada 

de decisão, o que não excluiria a singularidade de cada caso 

(SILVA et al, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 O tratamento da COVID-19 traz inúmeros desafios para 

equipe multiprofissional de saúde, principalmente por ter suas 
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consequências ainda pouco elucidadas. Com objetivo de 

reduzir a exposição ao patógeno, instituições têm priorizado o 

atendimento nutricional por meio telefônico ou através de outros 

profissionais da equipe, o que limita a avaliação nutricional. No 

entanto, a terapia nutricional é um dos fatores que determinam 

o prognóstico clínico durante o internamento hospitalar.  

O acompanhamento da terapia nutricional, e o ajuste às 

especificidades individuais e às diferentes situações clínicas 

que o paciente cursa em seu período de internamento 

hospitalar deve ser o objetivo principal dos protocolos dos 

serviços de nutrição, visando a manutenção do estado 

nutricional, a reabilitação após alta hospitalar, bem como a 

qualidade de vida do paciente. 
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     RESUMO: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um 
distúrbio poligênico multifatorial e uma das endocrinopatias 
mais comuns na fase reprodutiva, variando de 8% a 13% na 
população feminina. Em virtude da síndrome metabólica e 
especialmente da resistência à insulina e da obesidade, 
relacionadas ao quadro clínico dessa doença, estratégias de 
dieta Low Carb (LC) tem sido sugerida na literatura para o 
tratamento dessas pacientes, nesse contexto, o objetivo do 
presente estudo foi buscar as evidências de dietas LC no 
tratamento da SOP. Foi realizado uma revisão da literatura em 
periódicos nacionais e internacionais, entre os anos de 2015 a 
2020. Observou-se que estratégias LC podem inferir nas 
concentrações de insulina dessas pacientes, tendo resultados 
importantes principalmente na perda de peso, porém alterações 
no conteúdo calórico da dieta com distribuição padrão dos 
nutrientes podem surtir efeitos semelhantes no tratamento, 
sendo importante avaliar a qualidade dos carboidratos, visto 
que há estudos considerando que dietas de baixo índice 
glicêmico são positivos, principalmente no que concerne a 
melhora da ovulação. Dessa forma, conclui-se que os estudos 
disponíveis sugerem que uma dieta equilibrada, com escolha 
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na qualidade do carboidrato pode trazer resultados benéficos e 
semelhantes quando comparada a estratégias mais restritivas. 
Ainda assim, são necessários mais estudos para avaliar a 
eficácia a longo prazo de estratégias LC nessas pacientes. 
Palavras-chave: Síndrome dos ovários policísticos. SOP. 
Síndrome metabólica. Low Carb. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das 

endocrinopatias mais comuns na fase reprodutiva, sua etiologia 

é multifatorial e se caracteriza como uma desordem genética 

complexa que atinge em torno de 6% a 18% das mulheres em 

idade reprodutiva, representando uma das principais causas de 

infertilidade nos dias atuais. Configura-se como um distúrbio 

poligênico multifatorial e sua patogenia e apresentação clínica 

são influenciadas por fatores de risco ambientais e 

susceptibilidade genética (CONCHA et al., 2017; DUNAIF et al., 

2016).  

A SOP pode ser definida por hiperandrogenismo, oligo 

ovulação ou anovulação e ovários policísticos, sendo que a 

anovulação crônica e o hiperandrogenismo configuram-se 

como as causas mais frequentes de amenorreia secundária e 

infertilidade (MORAN et al., 2015; VELOSO, 2016). 

Está associada a uma ampla variedade de alterações 

endócrinas e metabólicas, sendo comum a presença de 

hiperinsulinemia, hiperglicemia, intolerância a glicose, 

dislipidemia, diabetes mellitus II, disfunção endotelial, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), alteração de marcadores 

pró-inflamatórios e obesidade, a maioria componentes da 

síndrome metabólica, que afeta aproximadamente 50% das 
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pacientes diagnosticadas com SOP, atingindo principalmente 

mulheres com alto índice de massa corporal (IMC) e elevado 

nível de insulina. Dessa forma, sugere-se que a SOP atue como 

uma forma sexo-específica de síndrome metabólica (COSTA et 

al., 2010; MAMAGHANI et al., 2015; PAN et al., 2015). 

Cerca de 50% das mulheres com a SOP apresenta 

obesidade. Ela tem sido relacionada a fatores genéticos, físicos, 

psíquicos, ambientais, familiares e comportamentais, que 

podem coexistir, favorecendo tanto sua gênese quanto sua 

manutenção. Além disso, está associada à diminuição do bem-

estar físico, psíquico, dificuldade de integração social, baixa 

autoestima, estigmatização e sua associação à diversas 

doenças (HOKKANEN et al., 2018; MESSINIS et al.,2015). 

De modo geral, o tratamento da SOP é centrado nas 

queixas atuais da paciente, bem como, na prevenção de 

consequências e longo prazo e se fundamenta em mudança de 

estilo de vida (perda de peso), sendo a dieta fator importante no 

tratamento (FITZGERALD; DIVASTA; GOODING, 2018). 

Há várias possibilidades de estratégias nutricionais como 

sugestão de tratamento, evidenciando-se o aumento dos 

estudos e da procura acerca de uma estratégia nutricional que 

se preconiza o baixo consumo de carboidratos refinados e 

maior proporção da ingestão das proteínas e gorduras, isto é, 

conhecida também como Low Carb (LC) e não mais a sugerida 

no século XX, a Low Fat (LF) (HALL et al., 2015).  

Dentre vários estudos, foi constatado que a dieta LC 

revelou ser benéfica e eficaz na perda de peso e diminuição da 

massa gorda (composição corporal), contribui para melhora dos 

níveis lipídicos, aumento significativo do HDL (colesterol de alta 

densidade), diminuição dos triglicerídeos (TG) e controle 
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glicêmico, cujo ponto está diretamente relacionado com a 

ativação da insulina e consequente acúmulo de gordura, além 

de melhoria de alguns parâmetros de risco cardiovascular 

(HASHIMOTO et al., 2016; MANSOOR et al., 2016; XAVIER, 

2017). 

Nesse contexto, de acordo com os benefícios 

comprovados provenientes da dieta LC, é possível associa-la 

ao tratamento da SOP, no combate e redução de sintomas e 

complicações oriundas da síndrome metabólica presentes nas 

pacientes, enfatizando assim, a importância de estudos 

correlacionando essa estratégia nutricional no tratamento 

dessa síndrome. Dessa forma, o presente estudo tem como 

objetivo buscar evidências de dietas LC no tratamento da SOP. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, 

de caráter descritivo e abordagem qualitativa dos dados, onde 

o processo de formulação se deu mediante a busca por 

literaturas científicas, através de sites de iniciação científica, 

como na base de dados do google acadêmico, no banco de 

dados do PubMed, Medline, Períodico CAPES e Scielo, nas 

línguas portuguesa e inglesa, tendo como descritores: síndrome 

de ovários policísticos, Low Carb, SOP, obesidade, PCOS. 

Foram incluídos na pesquisa artigos publicados entre os 

anos de 2015 a 2020, que tiveram como objeto de estudo e 

temática central a associação entre SOP e Low Carb e 

excluídos os artigos dos quais não apresentaram tal relação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS  

 

 A síndrome de ovários policísticos é o mais comum 

distúrbio endócrino que afeta mulheres em idade reprodutiva. A 

sua fisiopatologia ainda não foi completamente esclarecida, 

porém a história familiar é um importante fator de risco, de modo 

que tem origem oligo ou poligênica, cujo padrão de dominância 

não foi definido. Há ainda, fatores relacionados a suas 

principais manifestações, a saber: anovulação crônica, excesso 

de androgênios, resistência à insulina (RI) e hiperinsulinemia 

(FREBASGO, 2018; PINTO et al., 2019; WANDERLEY et al., 

2018). 

 Tem sido observado que indivíduos com SOP 

apresentam alterações no gerador de impulsos do hormônio 

liberador de gonadotrofina (GnRH), sendo relativamente 

resistente aos efeitos de feedback negativo da progesterona. 

Esta resistência ao feedback negativo da progesterona parece 

ser mediada pelo excesso de andrógeno (uma vez que é 

revertida pelo bloqueador do receptor de andrógeno-flutamida) 

(MCCARTNEY; MARSHALL, 2016). 

Essas anormalidades na secreção de gonadotrofina 

(GnRH), favorecem o aumento da secreção e frequência do 

pulso do hormônio luteinizante (LH) e limitam a secreção de 

hormônio folículo estimulante (FSH), que promove a produção 

de andrógenos e interfere no desenvolvimento folicular normal 

(MCCARTNEY; MARSHALL, 2016). 

 Os níveis aumentados de LH servem para estimular a 

secreção de andrógenos pelas células da teca ovariana, 



DIETA LOW CARB E SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTI-COS: O QUE 
TEMOS DE EVIDÊNCIA? 

273 
 

predominantemente testosterona, sem a conversão 

proporcional deste androgênio em estradiol, dando o 

desbalanço entre as secreções de LH e FSH, o que explica o 

hiperandrogenismo característico da doença.  Esse incremento 

da testosterona ocorre também como resultado do 

hiperestímulo do LH, amplificado pela insulina (AZZIZ, 2018; 

ROSA-E-SILVA, 2018). 

 A SOP também está associada à resistência à insulina - 

que é pelo menos parcialmente independente da obesidade - e 

hiperinsulinemia compensatória. Essa hiperinsulinemia 

contribui para a hiperandrogenemia de várias maneiras: 

aumenta a produção de androgênio estimulada por LH pelas 

células da teca ovariana, potencializa a produção de 

androgênio adrenal mediada pela corticotropina e inibe a 

síntese hepática de globulina ligadora de hormônio sexual 

(SHBG), que aumenta os níveis de testosterona livre. Os efeitos 

precisos da hiperinsulinemia na secreção de gonadotrofinas 

permanecem desconhecidos (MCCARTNEY; MARSHALL, 

2016). 

 As alterações crônicas na concentração de insulina que, 

como visto, é fator característico da SOP, pode contribuir para 

a falência das células beta-pancreáticas e, assim, para o 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), distúrbios 

metabólicos, dislipidemia, hipertensão e intolerância à glicose 

(PINTO et al., 2019). 

O estado glicêmico da mulher com SOP deve ser 

avaliado na primeira consulta e reavaliado após um a três anos 

conforme o risco para desenvolver diabete mellitus segundo as 

recomendações das diretrizes internacionais de 2018 da SOP 

(TEEDE et al., 2018).  
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Além dos fatores metabólicos já imputados à própria 

síndrome, como a resistência insulínica e risco de diabetes tipo 

2, há outra associação, já bem documentada na literatura 

médica, entre a SOP e obesidade. Sendo assim, faz parte da 

propedêutica diagnóstica desta síndrome a investigação 

metabólica e bioquímica, na busca de fatores de risco para 

doença cardiovascular, tais como avaliação do metabolismo 

glicídico e lipídico. Esta propedêutica é mais relevante em 

pacientes SOP com sobrepeso e obesas, porém, pacientes 

SOP com peso adequado também devem ser avaliadas, uma 

vez que a própria síndrome predispõe a várias destas 

alterações, principalmente aquelas com fenótipo 

hiperandrogênico proeminente (ROSA-E-SILVA, 2018). 

A melhora da resistência insulínica, associada à redução 

de peso, mostra efeito positivo sobre a regulação do ciclo 

menstrual e sobre a fertilidade, podendo ter uma melhor 

resposta do que o emprego de fármacos. A redução da 

hiperinsulinemia pode auxiliar na elevação da proteína 

carreadora dos esteroides sexuais (SHBG) e na redução da 

hiperandrogenemia. Além disso, há consenso que a 

identificação e devido tratamento da resistência à 

insulina/intolerância à glicose constituem uma boa forma de 

prevenção de diabetes mellitus e risco cardiovascular 

(SOARES JÚNIOR; BARACAT; BARACAT, 2018).  

É prudente falar que, apesar do tratamento da obesidade 

ser multifocal, ou seja, ser voltado a um variado conjunto de 

comportamentos, uma abordagem dietoterápica acaba por se 

tornar a base para buscar atuar nessa condição e que a 

adequação da ingesta calórica se faz necessária, incorporada 

às necessidades individuais, para o ajuste da composição 
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corporal. Com efeito, a modificação de comportamentos 

alimentares é reconhecida como primordial para o sucesso do 

controle dessa doença crônica (LARANJEIRA; DUARTE; 

ALVES, 2019).  

No que diz respeito às dietas para redução de peso, as 

que se denominam com limitação de carboidratos ganharam 

popularidade nos últimos tempos. Elas são, primordialmente, 

baseadas na redução de carboidratos insulinogênicos, 

denominados refinados, visto que o regulador primário do 

armazenamento de gordura nos adipócitos é a insulina, e uma 

redução nos carboidratos refinados reduz a liberação deste 

hormônio (HALL et al., 2017). 

De acordo com a Federação Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia (2018), uma alimentação mais saudável, com 

mudanças no padrão alimentar contribuem não somente nos 

parâmetros glicêmicos, mas sim, no quadro clínico como um 

todo, pois, cerca de metade das mulheres com a SOP 

desenvolvem síndrome metabólica, que é influenciada 

diretamente pelo padrão alimentar (SOARES JÚNIOR; 

BARACAT; BARACAT, 2018).  

Diante disso, a alta ingestão de carboidratos pode 

cooperar com a resistência à insulina e hiperandrogenismo 

contribuindo ainda mais com os mecanismos que atuam na 

fisiopatologia da SOP (BARREA et al., 2018). Dessa forma, 

sugere-se que dietas reduzidas em carboidratos podem ser 

benéficas a esses pacientes. 
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FATORES GENÉTICOS 

 

A predisposição genética é um fator de risco para a SOP. 

Vários genes e vias, mediando a SOP, foram reconhecidos. 

Variações nesses genes, como polimorfismos de nucleotídeo 

único (SNPs), deleções, adições, inversões, translocações, 

entre outros, são razões prováveis para o desenvolvimento de 

SOP. Vários desses genes causadores foram genotipados por 

reação em cadeia da polimerase (PCR) e sequenciamento de 

última geração (NGS) (PATEL, 2018). 

O campo da genética da síndrome dos ovários 

policísticos (SOP) mudou há relativamente pouco tempo para a 

era dos estudos de associação do genoma. Isso levou à 

descoberta de 16 locus para SOP. Alguns locus contêm genes 

com papéis claros na disfunção reprodutiva (LHCGR, FSHR e 

FSHB) e metabólica (INSR e HMGA2) na síndrome. O próximo 

desafio que o campo enfrenta é a identificação de variantes 

causais e genes e o papel que desempenham na fisiopatologia 

da SOP. O potencial da descoberta de genes para melhorar o 

diagnóstico e o tratamento da SOP é promissor, embora haja 

muito a ser feito no campo antes que os resultados atuais 

possam ser traduzidos para a clínica. (JONES; GOODARZI, 

2016). 

 

DIETA LOW CARB 

 

Atualmente, na dieta ocidental, a maioria das calorias 

derivadas da nossa alimentação vem dos carboidratos. 

Segundo a descrição do termo, a expressão “Low Carb” (LC), 

significa, “baixo carboidrato”. É uma estratégia nutricional onde 
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há uma redução do consumo de um macronutriente, o 

carboidrato, sendo ele refinado, sob a forma de farinhas 

brancas e açúcares (monossacarídeos), alimentos 

industrializados e processados, bebidas adoçadas, alimentos 

ricos em amido, ou seja, cereais e leguminosas e de alto índice 

glicêmico (FAYAD, 2019). 

Dietas LC são definidas com a ingestão inferior de 200g 

de carboidrato por dia, usualmente entre 50 e 150g por dia ou 

abaixo de 40% da energia advinda do carboidrato. As 

quantidades de carboidratos podem diversificar de menos de 

200 gramas de carboidratos por dia, 100 gramas de 

carboidratos por dia, 50 gramas ou outras variações, mas o que 

é necessário é que haja a redução desse macronutriente e que 

ele não seja o mais predominante da dieta (CORDEIRO; 

SALLES; AZEVEDO, 2017). 

Para uma definição mais detalhada, pode-se considerar 

três tipos de classificação para as dietas baixa em carboidratos: 

moderada (26-45% do valor de energia total (VET diário), baixa 

(<26% do valor de energia total (VET) diário ou <130 g de 

carboidratos/dia) e muito baixa (cetogênica) (0-50 g 

carboidratos/dia ou <10% do valor de energia total (VET) diário 

em uma dieta de 2.000 kcal/dia) (FEINMAN et al., 2015). 

O princípio da utilização desse meio dietético se dá por 

inferir que a restrição de carboidratos, com consequente cetose, 

origina uma oxidação lipídica, promovendo aumento de 

saciedade e de gasto energético. O balanço energético total 

com esses mecanismos é negativo e produz uma perda de peso 

consideravelmente rápida. Também difundida entre as pessoas 

como dieta cetogênica, tem essa denominação, porque quando 

a gordura é consumida pelo próprio organismo, decompõe-se 
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em ácidos graxos livres e glicerol, formando pares de dois 

compostos de carbono, denominados corpos cetônicos, do qual 

resulta um novo ácido graxo que passa a ser usado como 

combustível energético, sem a necessidade de uma 

alimentação a mais na rotina diária. Sua larga e crescente 

aplicação se dá apesar do fato de haver pouquíssimos dados, 

além de incompletos e conflituosos, acerca de seus efeitos a 

longo prazo na saúde do paciente (SEIDELMANN et al., 2018). 

Desse modo, foi visto que houve uma alteração no 

padrão alimentar da população levando a comportamentos que 

geram desequilíbrio no balanço energético, favorecendo o 

ganho de peso e consequente morbimortalidade. Diante desse 

quadro, surge um amplo leque de propostas que promovem 

emagrecimento e buscam melhoras dos hábitos e da qualidade 

de vida. Com isso, mostra-se pertinente e considerável 

apresentar a dieta LC, como facilitadora da melhora da 

composição corporal visto os benefícios e os resultados 

positivos que ela propicia, principalmente, quando voltada às 

pessoas que possuem hiperinsulinemia (GILBERTO; 

TAVARES, 2020). 

Atualmente, observa-se na literatura científica uma série 

de resultados que confirmam a influência do teor de nutrientes 

na obtenção de resultados diferenciados na perda de peso. 

Ademais, a dieta LC mostra-se eficaz em alguns pontos tanto 

como na perda de peso e redução da massa gorda, quanto na 

contribuição para melhora do perfil lipídico, aumento 

significativo do HDL, diminuição dos triglicerídeos e controle 

glicêmico, além de melhoria de alguns parâmetros de risco 

cardiovascular (XAVIER, 2017). 
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De acordo com achados na pesquisa feita por Gilberto e 

Tavares (2020), foi visto que a estratégia LC contribuiu de forma 

expressiva por obter uma maior redução da constituição lipídica 

no fígado, na região intrapericárdica e no pâncreas, 

independente da perda de peso. Além disso, melhora nos 

marcadores biológicos naqueles submetidos à LC: diminuição 

de triglicerídeos; ajuste na relação TG/HDL e aumento do HDL. 

Todos os resultados foram independentes à perda de peso, 

mas correlacionados à redução de gordura visceral (entre os 

órgãos do abdômen, liberando citocinas pró-inflamatórias e 

reduzindo a sensibilidade à insulina) e ectópica (coração, fígado 

e pâncreas). Sendo assim, não se tratou apenas de uma 

questão calórica, a LC se mostrou superior na reversão da 

síndrome metabólica. 

 

LOW CARB E SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTICOS: O 

QUE TEMOS DE EVIDÊNCIA? 

 

 Em mulheres com SOP, a incerteza permanece sobre se 

a manipulação dos componentes da dieta poderia ajudar no 

manejo clínico da síndrome. O interesse recente estimulou a 

pesquisa sobre aumentos moderados na proteína dietética 

como uma estratégia para enfrentar os problemas globais de 

SOP, por exemplo, ingestão de glicose, alterações 

androgênicas, aumento de peso e risco cardiometabólico 

(BARREA et al., 2018). 

A melhora da resistência insulínica e a redução do peso 

têm impacto positivo sobre a regulação do ciclo menstrual e da 

fertilidade, inclusive respondendo melhor ao emprego de 



DIETA LOW CARB E SÍNDROME DE OVÁRIOS POLICÍSTI-COS: O QUE 
TEMOS DE EVIDÊNCIA? 

280 
 

fármacos, como clomifeno ou das gonadotrofinas (TEEDE et al., 

2018).  

No estudo realizado por Paoli et al. (2020), foi analisado 

os efeitos de uma dieta de muito baixo carboidrato (cetogênica) 

em mulheres com sobrepeso diagnosticadas com SOP. Diante 

dos parâmetros verificados (antropométricos, metabólicos e 

endócrinos), observou-se uma melhora significativa dos 

aspectos antropométricos com a redução dos parâmetros de 

IMC, gordura corporal e de circunferências. Houve considerável 

redução nos níveis de glicose, insulina, HOMA-IR (índice 

utilizado para determinar resistência à insulina) e melhora no 

perfil lipídico das participantes, onde foi possível analisar queda 

nos níveis de triglicerídeos, LDL, colesterol total e aumento do 

HDL. De acordo com os parâmetros endócrinos, a característica 

reversão dos valores da razão LH/FSH encontrava-se presente 

no início do estudo e desapareceu depois de 12 semanas. 

Houve uma diminuição significativa nos níveis de LH, 

testosterona total, testosterona livre, porcentagem de 

testosterona livre e nos níveis de DHEAS. Os valores de FHS 

encontraram-se moderadamente aumentados, assim como os 

de estradiol e progesterona. Todavia, concluiu-se nesse estudo 

que não há evidências de efeitos colaterais dessa estratégia em 

curto prazo, logo, apenas seria considerado seguro em curto 

período.  

Gardner et al. (2018) após vários estudos, sugerem que 

indivíduos que apresentam resistência à 

insulina/hiperinsulinemia possam obter maior sucesso com 

dietas Low Carb devido à menor demanda de insulina que é 

necessária para remanejar a glicose vinda da dieta na 

circulação. Assim, este planejamento pressupõe que uma 
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restrição acentuada de hidratos de carbono (HC), em curto 

período, com sua resultante cetose, estimula o organismo a 

maximizar essa oxidação de gordura, promovendo um maior 

efeito sacietógeno e gasto energético, culminando na perda de 

peso, devido ao balanço energético negativo (XAVIER, 2017). 

Por outro lado, em uma revisão sistemática realizada por 

Frary et al. (2016), os autores identificaram que a melhora nos 

parâmetros de fertilidade, hormônios endócrinos, resultados 

metabólicos e hormônios da saciedade não apresentaram 

diferenças significativas quando comparado a dieta de baixo 

carboidrato com uma dieta padrão. A redução de carboidrato 

teve um efeito adicional significativo de 1-5% na perda de peso 

em comparação com uma dieta padrão. Porém, a restrição de 

energia e a perda de peso na SOP melhoram as taxas de 

ovulação, concepção, hiperandrogenemia, níveis de glicose e 

insulina, resistência à insulina e hormônios da saciedade, 

enquanto a composição da dieta apresentou menor importância 

sobre esses parâmetros. 

Quando avaliado a qualidade do carboidrato da dieta 

Sordia-Hernandez et al. (2016) identificaram que o índice 

glicêmico da dieta pode interferir no ciclo ovulatório, eles 

observaram que uma dieta com baixo índice glicêmico permitiu 

ciclos ovulatórios em 24,6% da amostra, enquanto na dieta com 

índice glicêmico normal apenas 7,4% apresentaram esse efeito.  

 A frequência alimentar também já foi avaliada, em um 

ensaio clínico randomizado com o objetivo de avaliar se a 

frequência das refeições interferiam no índice glicêmico, 

observou-se que dietas com quantidades normais de 

carboidratos (40%) quando consumidas na frequência de 6 

refeições/dia e 3 refeições/dia não demonstraram diferenças 
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significativas no perfil de glicose, HbA1c, lipídeos do sangue, 

enzimas hepáticas, desejo subjetivo de comer e saciedade. A 

administração de uma maior frequência de refeições (seis/ dia) 

teve um efeito favorável na sensibilidade à insulina após 

realização do teste de tolerância oral à glicose (AZADI-YAZDI 

et al., 2017) 

De acordo com o que foi encontrado na pesquisa de 

Papavasiliou e Papakonstantinou (2017), alguns estudos 

apoiam que dietas com mais proteína podem resultar em vários 

benefícios para a saúde, incluindo preservação da massa 

magra durante a perda e manutenção de peso, melhor controle 

glicêmico e melhora de outros fatores de risco de doenças 

cardiovasculares, como pressão arterial. Contudo, não está 

claro se esses efeitos são devidos à ingestão maior de 

proteínas ou da baixa ingestão carboidratos. A adição de 7 a 15 

g de proteína dietética nas refeições e lanches pode oferecer 

alguns benefícios adicionais à saúde para mulheres com SOP, 

incluindo melhora da sensibilidade à insulina e menores 

flutuações de glicose pós-prandial, no entanto, mais estudos 

precisam ser realizados para confirmação. 

 Em relação às questões de segurança, até agora não 

está claro quão baixo deve ser o teor de carboidratos de uma 

dieta ou por quanto tempo uma dieta pobre em carboidratos 

pode ser administrada de modo a alcançar resultados ideais 

sem eventos adversos potenciais. Desafiando essas visões 

anteriores, no entanto, há sugestão de que a restrição 

energética parece mais importante do que a composição de 

macronutrientes, e ainda há pouca evidência para apoiar um 

papel universal para dietas ricas em proteínas nos resultados 
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de SOP relacionados à fertilidade, parâmetros endócrinos, 

metabólicos e perda de peso (BARREA et al., 2018). 

 Através da busca por artigos para elaboração do 

presente trabalho foi possível observar que são necessários 

mais estudos para avaliar se, de fato, dietas Low Carb surtem 

maiores efeitos no paciente com SOP quando comparado a 

dietas de distribuição padrão, principalmente meta-análises e 

revisões sistemáticas. Analisou-se que as pesquisas atuais 

sobre a temática da SOP concentram-se na avaliação dos 

benéficos nas prescrições de nutrientes específicos, com a 

prescrição de inositol, vitamina D, cromo, selênio, coenzima 

Q10, entre outros. 

 

CONCLUSÕES  

 

A síndrome metabólica comumente associada à SOP, 

tem um significativo impacto na qualidade de vida e saúde das 

mulheres diagnosticadas com essa patologia. A resistência à 

insulina repercute diretamente na fisiopatologia da SOP, 

intensificando ainda mais o hiperandrogenismo.  

O controle de peso através da atividade física e da 

adequação da ingestão alimentar é indispensável no tratamento 

dessas pacientes, visto que a predominância de sobrepeso é 

comum com a presença da síndrome e pode ser fator agravante 

no caso clínico das portadoras. De acordo com a literatura, 

dietas com baixo consumo de carboidrato mostraram-se 

efetivas na redução dos efeitos provocados pela SOP e na 

regulação de parâmetros que normalmente encontram-se 

alterados. 
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Apesar de estratégias do tipo LC apresentar efeitos 

positivos, também é possível identificar através dos estudos 

disponíveis que a dieta padrão, sem restrições específicas de 

macronutriente, pode trazer benefícios semelhantes. 

As estratégias de baixo consumo de carboidrato não 

apresentam efeitos colaterais em curto prazo, podendo ser uma 

alternativa de tratamento em períodos curtos de tempo. Em 

contrapartida, efeitos a longo prazo são pouco trabalhados na 

literatura, desse modo evidenciando a necessidade de mais 

estudos sobre os efeitos de estratégias LC no tratamento da 

SOP em períodos prolongados. 
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RESUMO: No mometo atual, cuja pandemia do COVID-19 
encontra-se presente no cenário mundial, muitos 
pesquisadores têm se dedicado ao estudo dessa patologia que 
pode variar de sintomas leves aos mais graves, ocasionando 
inclusive elevados índices de óbitos. Porém pouco se conhece 
ainda acerca da definição da melhor conduta nutricional para os 
pacientes acometidos pelo coronavírus. No entanto, sabe-se 
que o perfil dos pacientes mais graves é caracterizado, em sua 
maioria, por indivíduos imunossuprimidos, idosos, pacientes 
com doenças crônicas, como diabetes e obesidade, como 
também com problemas respiratórios. Nessa perspectiva, este 
estudo teve como objetivo revisar a dietoterapia indicada no 
tratamento do COVID-19 em adultos hospitalizados, de acordo 
com a literatura científica atual, a fim de embasar a conduta dos 
nutricionistas que assistem esses pacientes em âmbito 
hospitalar. 



DIETOTERAPIA NO TRATAMENTO DO COVID – 19 EM ADULTOS 
HOSPITALIZADOS 

289 
 

Palavras-chave:  Coronavírus; COVID-19; Terapia 
nutricional.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Globalmente, a epidemia do coronavírus 2 (SARS-CoV-

2) é o maior desafio atual para a Saúde Pública. A epidemia 

iniciou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e 

rapidamente se espalhou por diferentes países e continentes, 

levando a Organização Mundial da Saúde a considerá-la uma 

pandemia em 11 de março de 2020 (WHO, 2020). Uma semana 

depois, o Brasil reconheceu a existência da transmissão 

comunitária do vírus (BRASIL, 2020).  

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

definiu esse novo patógeno como Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2 (Sars-Cov-2) cuja doença provocada 

pelo mesmo foi designada Corona Virus Disease-19 (COVID-

19), a qual manifesta-se por meio de um quadro infeccioso 

agudo (BRASIL, 2020).  

É consenso que quando o paciente está em assistência 

hospitalar, principalmente em cuidados intensivos, o 

diagnóstico nutricional serve como parâmetro de 

acompanhamento da assistência e auxilia o nutricionista na 

definição da dietoterapia. 

 As consequências da desnutrição são amplamente 

descritas e podem ser resumidas em recuperação lenta, 

imunidade prejudicada, aumento da mortalidade, permanência 

hospitalar e custos diretos e indiretos de cuidados de saúde. No 

caso particular de pacientes com doença respiratória aguda, 

eles demandam um maior suprimento de energia dado com 

condição catabólica (VASCONEZ, 2020). 



DIETOTERAPIA NO TRATAMENTO DO COVID – 19 EM ADULTOS 
HOSPITALIZADOS 

290 
 

 Pacientes com SARS-COV-2 identificados em risco 

nutricional para piores desfechos e alta mortalidade, como 

idosos e indivíduos com comorbidades, devem ser rastreados 

para desnutrição. (VASCONEZ, 2020). 

 A não implementação da terapia nutricional em 

pacientes desnutridos é um fator de risco independente para 

desfechos clínicos ruins, portanto, identificar pacientes com 

indicação de nutrição por sonda enteral é uma prioridade, a fim 

de estabelecer nutrição enteral em tempo hábil quando 

encontrar indicado (BERMUDEZ, 2013). 

Frente a este cenário o presente estudo propõe como 

objetivo central revisar a dietoterapia no tratamento do COVID-

19 em adultos hospitalizados. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, que 

utilizou como fonte artigos científicos publicados entre 2019 e 

2020 que tratavam da terapia nutricional no tratamento do 

COVID-19. Para tanto, foram exploradas as bases de dados US 

National Libery of Mdicine National Institutes of Health 

(PubMed), utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): “Nutrição”, “Hospital”, “COVID-19”, ou seus 

equivalentes na língua inglesa.  

As pesquisas foram realizadas no período de agosto e 

setembro de 2020. Foram usados como critérios de inclusão: 

artigos disponíveis na integra na base de dados selecionada; 

artigos disponíveis nos idiomas português ou inglês. Os critérios 

de exclusão foram: editoriais; cartas ao editor; comentários de 
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outros artigos; estudos não realizados em humanos e artigos 

em duplicidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito 

amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma 

pneumonia severa. Os sinais e sintomas referidos são 

principalmente, febre, tosse e dificuldade para respirar 

(BRASIL, 2020). A maioria dos pacientes contaminados que 

não apresentam agravos na saúde tem sido tratados em casa, 

em isolamento domiciliar, com ingestão aumentada de líquidos 

e cuidados de higiene.  

Em infecções virais, alguns fatores contribuem para a 

perda de peso características dessas condições clinicas, tais 

como a inapetência e, consequentemente, o baixo consumo de 

alimentos, frente a esta condição o organismo não possui 

nutrientes disponíveis para exercer suas funções, para dar 

suporte a células de combate a infecção e garantir a mantenção 

das funções vitais lança mão de mecanismos para retirar do 

próprio organismos os nutrientes que necessita.  

Em contrapartida, podem ser observadas situações 

relacionadas ao ganho de peso persistente decorrente do 

período de distanciamento social quando fatores como 

ansiedade, distúrbios do sono e inatividade física estiveram 

presentes (LIMA, 2020). Neste cenário as pessoas consomem 

mais alimentos industrializados, maiores quantidades de 

alimentos, uma vez que estes encontram-se disponíveis em 

casa, a ansiedade também leva ao consumo exarcerbado de 

alimentos de uma forma geral.  
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Acometidos por infecções virais uma parte destes 

pacientes complicam, apresentando pneumonia moderada a 

grave, que pode evoluir Síndrome da Angústia Respiratória 

Aguda (SARA) e falência de múltiplos órgãos, sendo mais 

comum a falência respiratória, cardíaca e renal. Estima-se que 

entre 6 a 10% dos doentes infectados tenham necessidade 

de hospitalização, em particular em Unidades de Cuidados 

Intensivos (UTIs) (WHO, 2020).  Para os pacientes internados 

com COVID-19, principalmente para aqueles com maior 

gravidade e estado crítico, a terapia nutricional deve ser parte 

integrante da sua abordagem terapêutica, uma vez que 

promove recuperação do estado nutricional e 

consequentemente beneficia no processo de melhoria do 

estado clinico geral. 

Antes do início dos sintomas respiratórios, alguns 

pacientes COVID-19 apresentam diarreia, náusea, vômito, 

desconforto abdominal e, em alguns casos, sangramento 

gastrointestinal, o que pode estar relacionado com a piora do 

estado clínico. Em uma meta-análise aponta que de 60 

estudos incluindo 4.243 pacientes; embora nem todos esses 

pacientes estivessem gravemente enfermos, a prevalência 

de anorexia foi de 26,8%, náusea; vômito 10,2%; diarreia 

12,5%; dor / desconforto abdominal 9,2% e “qualquer” 

sintoma de trato gastrointestinal 17,6% . Algumas evidências 

sugerem que o desenvolvimento de sintomas 

gastrointestinais indica maior gravidade da doença 

(MARTINDALE, et al., 2020).  

Estima-se que entre 20 e 60% dos pacientes 

hospitalizados em geral apresentem quadro de desnutrição e 
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que esta condição está associada ao aumento do tempo de 

internação e dos custos hospitalares, incidência de 

infecções, complicações pós-operatórias, retardo na 

cicatrização de feridas e aumento da mortalidade (AQUINO 

E PHILLIP, 2011). 

O suporte nutricional é um dos componentes 

essenciais da prestação de cuidados de saúde a todos os 

doentes internados, tanto em enfermarias, quanto em  UTIs, 

trazendo benefícios como melhora da resposta à terapêutica, 

redução do risco de complicações e redução do tempo de 

inernação e do custo hospitalar. Nesse sentido é 

imprescindível que o suporte nutricional seja estabelecido o 

quanto antes para que tais benefícios sejam rapidamente 

sentidos pelo doente acometido pela COVID-19. 

Sendo assim, a maioria dos estudos relacionados ao 

tema publicaram orientações em relação ao acompamento 

nutricional de pacientes com COVID-19, desde o método de 

triagem a seu utilizado até as definições de quanto se usar 

de recomendação nutricional nas diferentes situações e 

parâmetros apresentados pelos pacientes, servindo de base 

para a prática clinica do profissional nutricionista que atua 

diretamente na linha de frente contra o combate ao 

coronavirus, tais recomendações são expostas a seguir:  

 

# TRIAGEM DE RISCO NUTRICIONAL 

 

A avaliação do risco nutricional através de instrumentos 

de triagem validados deverá ser realizada em até 48 h  após a 

admissão do paciente. , considerando-se idealmente as 
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primeiras 24 h (PIOVACARI, 2020). No entanto, a fim de evitar 

o contato físico e manter a segurança dos pacientes e 

profissionais, o CFN publicou nota, em março de 2020, 

autorizando o nutricionista a valer-se de dados secundários de 

prontuário, de contato telefônico com o paciente e do intermédio 

de membros da equipe multiprofissional que já estejam em 

contato direto com tais pacientes. Esta  recomendação  foi 

reforçada pelas  publicações  da American  Society for  

Parenteral  and  Enteral  Nutrition  -  ASPEN (2020),  que propõe  

a  possibilidade  da  coleta  de  dados  físicos  desses  pacientes  

por  intermédio  da  equipe multidisciplinar de saúde.  

A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 

– BRASPEN – também  sugere  a  realização  da  triagem  por  

meio  de  dados  secundários  e  medidas  alternativas, como 

visitas virtuais, fazendo uso da tecnologia a favor da 

classificação da presença de risco nutricional e embasamento 

da conduta tomada pelo profissional, uma vez que com o 

contato virtual é possível colher informações acerca do peso e 

altura referidos, ingestão alimentar, perda de peso involuntária 

e tantos outros dados de fundamental importância para 

definição do plano dietoterápico individualizado estabelecido 

pelo nutricionista. Caso seja necessária visita presencial, 

essa deve ser realizada conforme regimentos internos do 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar de cada 

instituição no que diz respeito ao uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), de acordo com as 

recomendações do Ministério da Saúde, Organização 

Mundial da Saúde e Centers for Disease Control and 

Prevention (PIOVACARI, 2020).  
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 Considerando-se a limitação da avaliação presencial, 

para facilitar o raciocínio nutricional, o parecer da BRASPEN 

2020, proposto por Piovacari e colaboradores (2020), considera 

em risco de desnutrição os pacientes que permanecerem por 

mais de 48 horas na UTI, assim como aqueles que 

apresentem comorbidades e fatores de risco relacionados ao 

pior prognóstico, indicadores e sintomas associados à 

desnutrição.  Os critérios de elegibilidade são (apresentar 

apenas um): 

 

• Idosos ≥65 anos 

• Adulto com IMC <20,0 kg/m²  

• Pacientes com risco alto ou lesão por pressão 

• Pacientes imunossuprimidos  

• Inapetentes 

• Diarreia persistente  

• Histórico de perda de peso  

• Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, 

pneumopatias estruturais 

•Cardiopatias, incluindo hipertensão arterial importante  

           • Diabetes insulinodependente 

           • Insuficiência renal 

           • Gestante  

 

Em pacientes que não apresentem risco nutricional, 

recomenda-se a reavaliação a cada 48 h (PIOVACARI, et al., 

2020). Essa frequência na reavaliação distinta da usualemnete 

indicada, de que seja realizada uma retriagem após 7 dias, leva 

em consideração as oscilações que a doença causada pelo 
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coronavirus impõe, uma vez que o paciente pode agravar 

consideravelmente num perído de tempo curto. Assim, na 

presença de alteração do risco precocemente detectado 

garante que a terapia nutricional seja rapidamente definida 

promovendo maiores benefícios ao paciente. 

 

# VIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO 

  A alimentação por via oral é a preferencial em 

pacientes com diagnóstico de COVID-19, que não estejam 

intubados e em uso de ventilação invasiva, uma vez que é a 

vida de alimentação mais fisiológica e natural.   A utilização 

de suplementos orais deve ser considerada quando a 

ingestão energética estimada for < 60% das necessidades 

nutricionais (CAMPOS, et al., 2020). Essa suplementação 

deve ser definida conforme o estado nutricional do paciente, 

as comorbidades que o mesmo apresenta e devidamente 

acompanhada quanto a totalidade da ingestão, visando 

garantir um aporte nutricional adequado para as 

necessidades diárias, uma vez que a alimentação faz parte 

do processo de fortalecimento da imunidade e 

consequentemente da recuperação do quadro clinico.  

Em pacientes críticos, que estejam impossibilitados de 

utilizar a via oral, a via enteral é a preferencial e deve ser 

iniciada entre 24 a 48 h.  O parecer BRASPEN 2020 sugere 

ainda considerar o uso de Nutrição Parenteral suplementar 

após 5 a 7 dias em pacientes que não conseguirem atingir 

aporte calórico proteico > 60% por via digestiva ou que a a 

via digestiva esteja contra-indicada.  
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Portanto a via escolhida dependerá da condição geral 

do paciente e deve ser discutida entre os membros da 

equipe, para que seja definida de forma individualizada, que 

não promova danos, ou não seja capaz de ofertar os 

nutrientes necessários para recuperação do estado 

nutricional e do tratamento clínico estabelecido. 

A melhor opção para administração da dieta enteral é 

o modo contínuo, apoiada pelas diretrizes da ESPEN e da 

ASPEN. Várias metanálises mostraram uma redução 

significativa na diarreia sem diferenças em outros parâmetros 

de resultado com nutrição enteral (MARTINDALE, et  al., 

2020).  

 

#NECESSIDADES ENERGÉTICAS E PROTEICAS 

 

Recomenda-se iniciar NE com dose baixa, definida como 

hipocalórica ou trófica, e avançar lentamente durante a primeira 

semana de doença crítica para atingir a meta de energia de 15-

20 kcal/kg de peso/ dia (que deve ser 70-80% das necessidades 

calóricas) e meta de proteína de 1,2-2,0 g/kg/dia 

(MARTINDALE, et al., 2020; CAMPOS, et al., 2020). Uma vez 

que muitos pacientes passam neste momento pela fase de 

autofagia, momento este onde o organismo poupa suas forças 

para lutar pela sobrevivência. 

A tabela 1 resume as recomendações para pacientes 

com IMC até 30 kg/m².   
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Terapia Nutricional no paciente crítico com COVID-19 

Calorias 

Iniciar a TN com um aporte calórico baixo, entre 15 a 20 

kcal/kg/dia na fase aguda.  

Progredir para 25 kcal/kg/dia após o quarto dia dos pacientes em 

recuperação. 

Utilizar fórmulas enterais com alta densidade calórica (1,5-

2,0kcal/ml) em pacientes com disfunção respiratória aguda e/ou 

renal. 

Proteína 

Utilizar 1,5 e 2,0 g/kg/dia de proteína, mesmo em caso de 

disfunção renal, sendo: 

<0,8 g/kg/dia no 1º e 2º dias 

0,8-1,2 g/kg/dia no 3º e 5º dias 

> 1,2 g/kg/dia após o 5º dia 

Fonte: CAMPOS, et al., 2020. 

 

 Para pacientes cujo IMC seja na faixa de 30 a 50 kg/m², a 

meta se ajusta para 11-14 kcal/kg de peso real/dia e para 

pacientes com IMC> 50,  22-25 kcal / kg de peso corporal ideal 

/dia. Para ambos, a meta de proteína de 2,0 –2,5 g/ kg de peso 

corporal ideal.  

 Como observações adicionais, as necessidades 

nutricionais devem levar em consideração o uso de propofol em 

termos de calorias lipídicas e calorias totais necessárias. A NE 

deve ser suspensa no paciente com níveis crescentes de 

lactato e instabilidade hemodinâmica exigindo suporte 

vasopressor crescente, com a justificativa de que a introdução 

de NE em um intestino gravemente hipoperfundido aumenta o 

risco de intolerância à alimentação enteral e isquemia intestinal 

não oclusiva (MARTINDALE, et al., 2020).   

  A NE deve ser suspensa no paciente com instabilidade 

hemodinâmica que requer suporte vasopressor em doses altas 
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ou crescentes, pacientes em uso de vários agentes 

vasopressores ou níveis crescentes de lactato (ASPEN, 2020). 

 

# POSIÇÃO PRONA  

 

  A posição prona têm sido largamente utilizada em 

pacientes com COVID-19, uma vez que promove maior 

facilidade do processo de respiração, trazendo conforto . 

  Os estudos orientam ainda sobre o uso de dieta enteral 

em posição prona, visto que devem ser tomados alguns 

cuidados adicionais com a TN, tais como não realizar 

Endoscopia Digestiva Alta nesta população pelo alto risco de 

contaminação; a NE seja continuada durante a posição prona, 

tomando o devido cuidado em pausar a dieta antes de 

movimentar o paciente para posição pronada; ofertar NE de 

maneira contínua, em bomba de infusão, a baixa velocidade; 

iniciar a dieta após a primeira hora e manter até 1 hora antes do 

retorno à posição supina. Se já estiver em uso de TN: Pausar a 

dieta enteral e abrir a sonda 2 h antes da manobra de pronar o 

paciente e reiniciar a NE 1 h após e por fim não suspender 

nutrição parenteral para execução da manobra (CAMPOS et al., 

2020).  

  Pesquisadores sugerem ainda utilizar fórmula 

hipercalórica e  hiperproteica sem fibras; manter cabeceira 

elevada em 25-30º (Trendelemburg Reverso);  além de 

prescrição médica de prócinético fixo (metroclopramida ou 

eritromicina) (BRASPEN, 2020).  

 

# SÍNDROME DE REALIMENTAÇAO 
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  Pacientes criticamente enfermos com COVID-19 tendem 

a ser mais idosos, com múltiplas comorbidades. Esses 

pacientes geralmente apresentam risco de síndrome de 

realimentação, devido longos períodos sem se alimentar. 

Assim, é vital identificar desnutrição pré-existente ou outros 

fatores de risco para síndrome de realimentação em pacientes 

críticos. Se houver risco de síndrome de realimentação, 

recomenda-se iniciar com aproximadamente 25% das 

necessidades calóricas enquanto avança lentamente para a 

meta (70-80% das necessidades) ao longo de 4 a 7 dias, em 

pacientes alimentados com NE ou NP, avaliando a tolerância a 

dieta prescrita, combinado com monitoramento frequente de 

níveis séricos de fosfato, magnésio e potássio. As primeiras 72 

horas de alimentação são o período de maior risco 

(MARTINDALE, 2020).  

 

Pós - UTI 

 

Segundo Brodsky e colaboradores (2017), pacientes que 

necessitam de suporte ventilatório mecânico durante agravos 

de saúde podem ser submetidos a intubação orotraqueal para 

a manutenção da respiração.  

Durante a internação e dependendo da resposta do 

organismo a terapêutica estabelecida para enfrentar a infecção 

instalada o tempo de utilização de ventilação artificial pode ser 

prolongado, o que pode provocar lesões na cavidade oral, 

faringe e laringe, que levam a  redução da motricidade e da 

sensibilidade local e comprometem o processo da deglutição, 

determinando as disfagias orofaríngeas. Sendo assim, a 

reintrodução da alimentação por via oral, para os pacientes que 
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fizeram uso de tubo orotraqueal, deve ser cuidadosa, 

individualizada, de preferência após a avaliação de um 

profissional fonoaudiólogo, a fim de garantir a nutrição 

adequada e evitar broncoaspiração e/ou outras complicações 

respiratórias (LIMA, 2020). Após extubação os doentes 

apresentam uma grande probabilidade de não atingirem as 

suas necessidades nutricionais por via oral, sendo 

recomendada a manutenção da nutrição entérica por sonda 

até ser possível atingir > 60% necessidades energético-

proteicas por via oral.   

Após o período infeccioso ocasicionalmente pacientes 

apresentam algum tipo de incapacidade relacionada ao COVID-

19, assim como a perda provisória de alguns sentidos, tais 

como perda de paladar e/ou olfato, fundamentais no processo 

de alimentação, visto que por meio deles o alimento se torna 

prazeroso de ser ingerido. Além disso os danos oriundos do 

tubo utilizado para suporte respiratório também merecem 

destaque, pois provocam dor e/ou desconforto e 

consequentemente a retomada da alimentação por via oral se 

se torna lenta e a progresssão tanto da consistência quanto da 

quantidade ingerida de nutrientes deve elouir conforme 

tolerância do paciente.A atuação imediata dos  profissionais de 

saúde é crucial para ajudar a restabelecer a melhora do quadro 

(LIMA, 2020).  

Além da reabilitação neuromotora e do suporte 

neuropsicológico, a terapêutica nutricional também é essencial 

na reabilitação de indivíduos, visto que é capaz de recuperar o 

estado nutricional, por meio de ações direcionadas as sequelas 

presentes, assim tornando o plano proposto mais eficaz, uma 

vez que atua diretamente na correção ou minimização do que 
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ficou comprometido no curso da doença (BRUGLIERA, et al., 

2020). Para isto as condutas dietoterápicas específicas devem 

levar em consideração não apenas os aspectos nutricionais, 

mas, também os aspectos socioeconômicos do indivíduo 

(MUSCOGIURI, et al., 2020) 

Diante de todas as consequências advindas do COVID-

19 uma atuação multiprofissional é fundamental neste processo 

de reabilitação, pois cada profissional carrega a 

responsabilidade de reinserção desses pacientes na sociedade 

e esta deve ser da melhor forma possível, com o mínimo de 

sequelas, isso só vai se tornar viável com uma assistência 

adequada e integral durante todo o curso da doença. 

 

CONCLUSÕES  

 

De acordo com a literatura, há consenso que a 

dietoterapia é essencial para a manutenção e recuperação do 

estado nutricional, assim como para evitar complicações  

sequelas advindas em pacientes acometidos de infecções 

virais, assim como de outros agravos da saúde.  

É notado a fragilidade de conhecimentos da maioria da 

população acerca das consequências do vírus na saúde da 

população que foi acometida e sobreviveu ao COVID-19, qo 

que mostra a necessidade de investimento público em ações 

que promovam o apoio direcionado a reinserção desses 

indivíduos na sociedade. 

O profissional nutricionista que possui em mãos 

evidências cientificas que o auxiliem no processo de elaboração 

de um plano dietético voltado a reabilitação de pacientes 

acometidos com COVID-19 possui maior segurança frente à 
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tomada de decisão, uma vez que pode definir estratégias para 

combater as sequelas e evitar novos agravos, como a 

desnutrição oriunda da perda de peso apresentada por estes 

pacientes. 
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RESUMO: Os hábitos da sociedade moderna têm 
provocado uma série de distúrbios neuropsiquiátricos e a 
depressão é o que tem exigido maior atenção dos profissionais 
da saúde. Segundo dados da Organização mundial de Saúde 
(OMS), cerca de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem com 
os sintomas da doença. É cada vez mais reconhecido pela 
comunidade científica que padrões alimentares inadequados 
com características oxidativas podem influenciar diretamente 
na saúde mental da população. Objetivo: Avaliar os efeitos 
clínicos da suplementação com ácidos graxos ômega 3 como 
tratamento adjuvante da depressão. Materiais e métodos: 
Tratou-se de uma revisão bibliográfica da literatura, onde foi 
realizada uma pesquisa científica por meio da análise de 
ensaios clínicos acerca do tema. Resultados: Dez ensaios 
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clínicos foram analisados, incluindo dados de 715 pacientes de 
diferentes populações, adultos com idade entre 18 e 65 anos 
(n=251), adolescentes (n=51), adultos com insuficiência 
cardíaca crônica associada (n=108), enfermeiras (n=80), 
mulheres entre 18 e 50 anos (n=65), gestantes (n=60), adultos 
portadores do vírus HIV (n=100) - diagnosticadas com 
depressão. Promissores resultados clínicos foram 
demonstrados, especialmente quando a suplementação 
dietética com ômega 3 atuou de forma adjuvante ao tratamento 
farmacológico tradicional no combate a depressão. Conclusão: 
O uso terapêutico adjuvante da suplementação com ácidos 
graxos ômega 3 para o tratamento da depressão mostrou-se 
favorável, seguro e com baixos efeitos adversos nas 
populações estudadas, contudo, alguns fatores podem interferir 
na eficácia dessa intervenção, como dose administrada, tempo 
de intervenção, adesão do paciente e outros aspectos, esses 
achados precisam ser vistos com cautela.  
Palavras-chave: Depressão. Ácidos graxos ômega-3. 
Suplementação. Estresse oxidativo. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A vida agitada da sociedade moderna possibilita o 

surgimento de um número significativo de pessoas que sofrem 

com os sintomas das patologias associadas aos transtornos 

neurológicos, como síndrome do pânico, ansiedade e 

depressão, estas pessoas estão cada vez mais presentes nos 

atendimentos de saúde, seja nos consultórios médicos ou nos 

grupos de saúde coletiva (RAHIMLOU et al., 2018).  

A depressão é uma condição patológica complexa e 

heterogênea com vários fatores relacionados a sua etiologia 

que vão desde interferências genéticas a fatores ambientais. Os 
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sintomas mais presentes na depressão são tristeza, apatia, 

fadiga, irritabilidade, distúrbios do sono e pensamentos 

frequentes de morte e suicídio (DSM-V, 2014; VIEIRA, 2018). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) há aproximadamente 322 milhões de pessoas no mundo 

sofrendo com os sintomas da depressão, tornando a doença a 

segunda maior causadora de incapacidade funcional no mundo, 

como também a terceira maior causa de morte, perdendo 

apenas para as cardiopatias e o câncer. A OMS destaca, 

também, que a depressão se tornará a segunda doença mais 

comum no mundo em 2020 e a primeira em 2030 a promover 

invalidez e gerar altos custos aos governos com benefícios 

previdenciários em psiquiatria (OMS, 2017). 

Outro grave problema ligado a depressão é o suicídio, 

que causa a morte de cerca de 800 mil pessoas no mundo com 

idade entre 15 e 29 anos, é o que aponta a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). Logo, a depressão é um grave 

problema de saúde pública, incapacitante, invalidante, e, 

quando não tratada adequadamente, seus sintomas podem 

prolongar-se por meses, anos e ser, por consequência, a 

principal contribuinte para o suicídio (OPAS, 2018). 

Padrões alimentares podem influenciar na saúde mental 

de um indivíduo, visto que diversos estudos epidemiológicos 

sugerem a associação entre depressão e baixo consumo de 

nutrientes e alimentos ricos em compostos antioxidantes, como 

as vitaminas C, D, E, do complexo B e os ácidos graxos poli-

insaturados ômega-3. Entre os minerais, destacam-se, 

Manganês, Zinco, Cobre e Ferro por participarem de 

mecanismos enzimáticos que protegem contra o estresse 



EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 COMO 
ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA ADJUVANTE NO TRATAMENTO DA 

DEPRESSÃO 

309 
 

oxidativo, este último também atuando de forma direta na 

síntese dos neurotransmissores e da mielina que reveste as 

células cerebrais. Como consequência desse perfil de dieta a 

carência dessas substâncias, que são cruciais para a adequada 

função, homeostase e desenvolvimento neurológico, se torna 

comum, significando um importante fator de risco para 

depressão (JIANG et al., 2018; GODOS et al., 2020). 

  A deficiência nos níveis de ácidos graxos poli-

insaturados ômega 3 possui forte relação na ocorrência de 

sintomas depressivos induzidos pelas espécies reativas de 

oxigênio com consequente dano oxidativo das células 

neurológicas, já que esses ácidos são incorporados nos tecidos 

neurais, agindo de forma neuroprotetora ao bloquear a síntese 

de mediadores pró-inflamatórios resultantes do metabolismo 

dos ácidos graxos ômega 6, e com isso, há efeitos positivos na 

funcionalidade e desempenho cognitivo (BIGORNIA et al., 

2016; FREITAS et al., 2017). 

  Grosso e colaboradores (2014) relatam que a inflamação 

de baixo grau, caracterizada pela presença constante de 

citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea, como 

interleucina-1 e fator de necrose tumoral (TNF-a) pode ter um 

papel desencadeante de várias doenças crônicas não 

transmissíveis, incluindo os transtornos mentais, ao passo que 

interleucinas anti-inflamatórias (interleucina-4, interleucina-10 e 

fator transformador de crescimento TGF-1) foram encontradas 

em níveis reduzidos na corrente sanguínea de pacientes com 

depressão, tais fatos inibem a ativação do sistema imune o que 

consequentemente explica o estado inflamatório crônico 

observado em pacientes com depressivos. 
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 A nutrição e, em particular, os ácidos graxos ômega-3 

representam uma interessante área de pesquisa para o 

tratamento de distúrbios neurológicos e psiquiátricos, 

emergindo daí novas abordagens terapêuticas como potenciais 

agentes de tratamento para a depressão. Assim, esse estudo 

se justifica por sua grande relevância social, uma vez que a 

problemática abordada, trata-se de um dos transtornos 

psiquiátricos mais prevalentes e incapacitantes em todo o 

mundo.  

Nessa perspectiva, o objetivo dessa revisão é avaliar os 

efeitos clínicos da suplementação de ômega-3 como tratamento 

adjuvante frente a sintomatologia dos distúrbios depressivos, de 

modo a atenuar a carga geral da doença e promover uma 

melhor saúde mental. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho seguiu os preceitos do estudo exploratório, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica e de levantamento de 

dados.   

Realizou-se uma consulta bibliográfica com os seguintes 

descritores: Depressão, ácidos graxos ômega-3, 

suplementação, estresse oxidativo, depression, omega-3 fatty-

acids, supplementation and oxidative stress. 

Foram selecionados artigos nas bases de dados 

PubMed, Scielo, Lilacs e Biblioteca virtual de Saúde (BVS), 

sendo consultados artigos na língua inglesa e portuguesa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram encontrados 1.310 artigos científicos entre 

estudos de caso, ensaios clínicos e que investigaram os efeitos 

da suplementação de ômega-3 em indivíduos que 

apresentavam sintomas depressivos. Estes estudos passaram 

por análise fundamentada de acordo com os critérios de 

inclusão e de exclusão determinados para a realização desta 

revisão da literatura. A exclusão dos artigos, com o objetivo de 

encontrar trabalhos com alto grau de especificidade acerca do 

tema, aconteceram em ordem descrescente e da seguinte 

forma; artigos publicados em inglês e Português: 654, artigos 

publicados entre os anos de 2015 e 2020: 316, estudos com 

animais: 316, artigos duplicados: 172, revisão da literatura: 81, 

após leitura dos resumos; após leitura integral dos trabalhos: 10 

publicações. 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Os ácidos graxos ômega 3 são considerados essenciais, 

uma vez que não podem ser sintetizados pelo organismo 

humano e por essa razão devem ser fornecidos através da 

alimentação (ROGERO et al., 2013). Diante disto, inúmeros 

estudos epidemiológicos e experimentais revelaram uma forte 

correlação entre o baixo consumo de ômega-3 e a prevalência 

de diferentes distúrbios neuropsiquiátricos, especialmente 

depressão (BORSINI et al., 2017; IMAI et al., 2017).  

Assim, trabalhos que examinaram a eficácia da 

suplementação com ômega-3, em diferentes populações, bem 

como a severidade dos sintomas depressivos buscaram 
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verificar esta ação antidepressiva atribuída a ingestão desses 

ácidos graxos, visto que, a menor incidência de transtornos 

depressivos tem sido relacionada a sociedades com um 

consumo regular de ácidos graxos ômega 3 (MOORE et al., 

2018; PARLETTA et al., 2019). 

 Nessa perspectiva e com o objetivo de avaliar a 

associação entre o uso isolado de baixas doses de DHA, como 

tratamento adjuvante, e pacientes diagnosticados com 

depressão leve a moderada que estavam em uso de drogas 

antidepressivas ou terapia psicológica que não apresentavam 

resposta adequada, Smith e colaboradores (2017) 

prescreveram 260 mg/ dia para 21 pacientes e 520 mg/ dia para 

5 pacientes, maioria  do sexo feminino (81%), por um período 

de 8 semanas. Como resultado desse trabalho, os 

investigadores obtiveram uma resposta clínica significativa, 

tanto na redução dos sintomas depressivos (50%) como na 

remissão da doença (45%), demonstrando, dessa maneira, que 

a suplementação de DHA em baixa dose, pode oferecer 

benefícios como estratégia terapêutica adjuvante ao tratamento 

da depressão. 

Da mesma forma, Park e colaboradores (2015), ao 

realizarem um estudo controlado por placebo durante 12 

semanas com 35 pacientes maiores de 18 anos, concluíram 

que a suplementação de 1.140 mg de EPA e 600 mg de DHA, 

três vezes ao dia, significou na redução dos escores da escala 

de análise HAM-D-17, em pacientes com transtorno depressivo 

maior quando comparado ao grupo controle. Porém, o autor 

enfatiza que somente houve eficácia da suplementação com 

ômega-3 quando essa foi utilizada de forma adjuvante ao 



EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 COMO 
ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA ADJUVANTE NO TRATAMENTO DA 

DEPRESSÃO 

313 
 

tratamento farmacológico convencional, ou seja, os 

pesquisadores apontam que a estratégia terapêutica de utilizar 

o ômega-3 como monoterapia para o tratamento da depressão 

não influenciou na redução dos sintomas 

Ainda nesse sentido, um estudo randomizado, 

controlado por placebo e produzido por Gabbay e 

colaboradores (2019), tinha como principal objetivo examinar a 

eficácia do ômega-3 como monoterapia para o tratamento da 

depressão. Após 10 semanas de suplementação com PUFAs 

n-3, 1,2g/ dia de EPA e DHA com incremento de 0,6g/ dia até 

atingir o máximo de 3,6g/ dia, em uma amostra de 51 

adolescentes, entre 12 e 19 anos, com diagnóstico primário de 

transtorno depressivo maior e livres de medicação 

antidepressiva, foi possível notar que não houve vantagem do 

grupo suplementado sobre o grupo placebo na redução da 

severidade da depressão. Entretanto, as análises estatísticas 

desse trabalho indicaram que ambos os tratamentos foram 

associados a uma melhora significativa nos scores que 

analisaram a gravidade dos sintomas depressivos. Os autores 

acreditam que a principal causa possível da falha desse 

tratamento em questão, pode estar relacionado ao alto grau de 

gravidade da depressão, de modo que os ácidos graxos ômega 

3 não respondessem de forma suficiente como um recurso 

terapêutico monoterápico. 

Watanabe e colaboradores (2018) exploraram a ação 

dos ácidos graxos ômega-3, 1200 mg/ dia  de EPA e  600 mg/ 

dia de DHA uma vez ao dia, por meio de um ensaio clinico 

randomizado, controlado por placebo com um grupo de 80 

enfermeiras residentes de um hospital psiquiátrico de Tóquio, 
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no Japão, durante 52 semanas. Após esse período, os 

pesquisadores encontraram superioridade estatística 

significante na redução dos scores de depressão em favor do 

grupo suplementado. É importante destacar que o estudo em 

discussão não apresentou resultados positivos em seus 

desfechos primários, ou seja, na linha de base de 13 semanas 

de intervenção, somente ao final das 52 semanas é que se 

notou benefícios consideráveis para o tratamento da 

depressão, levando a pressupor que tais benefícios ocorram 

após o uso crônico dos ácidos graxos ômega-3.  

Achados semelhantes foram apresentados por Ravi e 

colaboradores (2016), quando utilizaram uma amostra com 100 

indivíduos portadores do vírus HIV com idade entre 18 e 65 

anos, em uso de terapia anti-retroviral há aproximadamente um 

ano, e diagnosticados com depressão, a intervenção com 3g de 

ômega-3, compreendendo 350 mg de EPA e 240 mg de DHA 

duas vezes ao dia por um período de 8 semanas, promoveu 

resultados benéficos na diminuição de todos os scores de 

depressão utilizados no estudo.  

Esses desfechos clínicos possuem grande relevância 

social, uma vez que, segundo o autor, a incidência de 

problemas neuropsiquiátricos é comum em pacientes 

soropositivos e com isso, a adesão do paciente ao tratamento 

farmacológico tradicional no combate ao vírus pode ser afetada. 

Outro ponto positivo em favor do uso do ômega-3 é o fato de 

que vários antidepressivos causam efeitos adversos nos 

pacientes ao interagirem com os medicamentos que compõem 

o TARV. Assim, o manejo adequado dessa intervenção parece 

ser uma excelente estratégia na tentativa de melhorar a 
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qualidade de vida desses pacientes, bem como ajudá-los na 

adesão ao tratamento anti-retroviral. 

Outra população bem especifica foi alvo de estudo de 

Keshavars e colaboradores (2018), quando realizaram a 

suplementação com 6 cápsulas diárias  de ácidos graxos 

ômega 3 contendo 180 mg de EPA e 120 mg de DHA, cada, por 

12 semanas em uma amostra de 65 mulheres com idade entre 

18 e 50 anos diagnosticadas com depressão associada a 

obesidade ( IMC > 25 m2/kg). O ensaio clínico ocorreu de forma 

randomizada, duplo cego e controlado por placebo. O autores 

buscavam, como propósito principal, avaliar os efeitos do 

ômega 3 sobre a depressão e redução do peso corporal em 

comparação com o placebo.  

Ao final da intervenção, os investigadores apontaram que 

o principal achado desse trabalho foi que o ômega 3 reduziu 

claramente o estado depressivo quando comparado ao 

placebo. Em relação ao peso corporal, a suplementação 

também se mostrou vantajosa, embora com uma menor 

expressividade dos resultados clínicos, já que a diferença na 

redução do peso corporal entre o grupo intervenção e placebo, 

em média, foi de apenas um quilograma. Contudo, como essas 

comorbidades em vários pacientes coexistem, qualquer 

melhora em uma dessas variáveis pode trazer benefícios 

expressivos para a qualidade de vida dessas pessoas. 

No que se refere a hábitos alimentares relativos a 

prevenção e ao tratamento de patologias, várias linhas de 

evidências apontam para o potencial da Dieta do Mediterrâneo, 

caracterizada pelo consumo regular de vegetais, legumes, 

frutas, cereais integrais assim como baixa ingestão de carne 
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vermelha, como um agente não apenas protetor, mas também 

terapêutico dos distúrbios neuropsicológicos. A fim de obter 

mais respostas acerca do tema, Parletta e colaboradores (2019) 

em estudo randomizado, controlado por placebo investigou se 

a suplementação com ômega 3 ligada a esse tipo de dieta 

causaria impactos positivos na saúde mental em adultos que 

sofrem de depressão. A amostra continha 152 adultos, destes, 

trinta e seis por cento (n = 54) faziam uso de medicação 

antidepressiva. 

 Os grupos foram divididos em intervenção, que recebeu 

cestas, quinzenalmente, com alimentos típicos da dieta do 

mediterrâneo com adicional de duas cápsulas diárias de ômega 

3, 450 mg de DHA e 100 mg de EPA, e grupo social (controle) 

que recebeu além das cestas, participação em oficinas 

culinárias e palestras sobre educação nutricional lideradas por 

um nutricionista, ao longo de 6 meses. Os resultados clínicos 

indicaram, que o grupo intervenção apresentou maior redução 

da depressão, assim como melhor pontuação na variável 

qualidade de vida quando comparado ao grupo social, que por 

sua vez, também demonstrou significância estatística para 

melhor saúde mental. Os autores consideram, ainda, que essa 

melhora apresentada pelo grupo controle pode, também, ser 

atribuída aos benefícios que as reuniões e as dinâmicas em 

grupo proporcionam para o tratamento do paciente depressivo, 

além disso, eles destacam que o apoio mútuo entre os 

participantes, demonstra eficácia semelhante à psicoterapia. 

 Diante desses resultados, o estudo enfatiza que a 

ingestão de óleo de peixe de forma complementar ao 

tratamento convencional antidepressivo e sobretudo, aliado a 
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hábitos alimentares saudáveis, podem, efetivamente, melhorar 

a saúde mental de pessoas com depressão, justificando, desse 

modo a ideia de que melhorar toda a dieta pode trazer ainda 

mais benefícios a saúde mental do que qualquer outro nutriente 

isolado. Outro ponto relevante deste trabalho é que ele 

demonstra não apenas os benefícios pertinentes a saúde, 

ofertados pela Dieta do Mediterrâneo, mas também que se trata 

de uma dieta altamente palatável e, por isso, há maior 

possibilidade de se tornar parte permanente de um estilo de 

vida. 

A genética tem se tornado um campo de pesquisa cada 

vez mais explorado pela comunidade científica, e essa variável 

como foco no tratamento da depressão foi o objeto de estudo 

de Su e colaboradores (2017), quando por 12 semanas 

avaliaram os diferentes efeitos clínicos e biológicos do EPA em 

relação ao DHA sobre as expressões gênicas da fosfolipase A2 

(cPLA-2) , ciclo-oxigenase-2 (COX-2), triptofano-hidroxilase 

(TPH-2) e transportador de serotonina (5-HTT) em 27 pacientes 

com transtorno depressivo maior leve a moderado, divididos em 

grupo EPA (n = 14) e grupo DHA ( n = 13) como também em 22 

indivíduos saudáveis recrutados para o grupo controle. Tais 

enzimas são parte integrante do metabolismo dos ácidos 

graxos ômega 3 e, por isso, foram propostas como críticas nos 

modos de ação da regulação do humor.  

Após o período mencionado de tratamento com ômega 

3, ambos os grupos reduziram os escores para os sintomas da 

depressão, porém, aqueles pacientes suplementados com EPA 

apresentaram melhores resultados clínicos. No que se refere as 

expressões gênicas estudadas, os pesquisadores não 
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encontraram dados estatísticos significativos que correlacione 

as mudanças entre a melhora da pontuação da depressão e 

alterações dos níveis dos genes observados. 

O autor destaca, ainda, que, embora os pacientes 

tratados com  EPA tenham demonstrado escores 

significativamente mais baixos para depressão ao final das 12 

semanas, por considerar ser esse o componente mais ativo dos 

ácidos graxos ômega 3, a intervenção com DHA também 

mostrou-se benéfica e, portanto,  não pode ser descartada, 

indicando, desta forma, que há um efeito sinérgico dessas duas 

substâncias sobre a sintomatologia depressiva. 

Em todos os ensaios descritos, diferentes doses de 

ômega-3, com diversas variações de EPA e DHA reduziram os 

sintomas da depressão em distintas populações, assim como 

várias escalas para avaliação dos transtornos depressivos 

foram utilizadas. Entretanto, a suplementação com ácidos 

graxos ômega-3 não resultou alívio da sintomatologia 

depressiva em alguns públicos. Foi o que demonstrou Jiang e 

colaboradores (2018), quando relataram não haver mudanças 

significativas nos escores de depressão em 108 pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica como doença de base. Nesse 

estudo, controlado por placebo de 12 semanas os pacientes 

foram divididos em três grupos e suplementados da seguinte 

forma:  grupo intervenção, EPA 400 mg e DHA 200 mg/ dia, 

grupo “alta EPA” 500 mg/dia e placebo contendo óleo de milho.  

No entanto, os pesquisadores notaram que houve 

melhora da função social, refletida na redução dos sintomas 

físicos e emocionais que interferiram de forma positiva nas 

atividades com familiares, amigos, vizinhos ou grupos. De modo 
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que essa descoberta pode ser bastante útil ao paciente 

depressivo de forma geral, visto que o comprometimento das 

funções sociais é reconhecido como uma condição importante 

para o desenvolvimento da depressão. Outro achado 

importante desse estudo, mostra que os grupos suplementados 

com ômega 3 conseguiram aumentar a distância de caminhada 

em 6 minutos em relação ao placebo, sugerindo que a ingestão 

desses ácidos graxos também atue de forma favorável na 

saúde cardiovascular do indivíduo.  

Resultados semelhantes foram identificados por Vaz e 

colaboradores (2017) quando recrutaram uma amostra com 60 

gestantes em risco para desenvolvimento de depressão pós-

parto, por apresentarem histórico prévio da doença. O estudo 

projetou avaliar se a suplementação com ácidos graxos ômega 

3, poderia prevenir tais complicações. A dose diária para o 

grupo intervenção foi 1,08g de EPA e 0,72g de DHA, já o grupo 

controle recebeu cápsulas contendo óleo de soja, ao longo de 

16 semanas consecutivas. Ao analisarem os dados estatísticos 

ao término do estudo, os pesquisadores apontaram que a 

suplementação com ômega 3 não impediu a surgimento de 

sintomas depressivos durante a gravidez, como também no 

período pós-parto.  

Mesmo diante dos resultados negativos, os autores 

ressaltam, que o consumo regular e precoce dos ácidos graxos 

ômega 3 é fundamental durante o período gestacional, uma vez 

que há demandas adicionais dessas gorduras devido à alta 

transferência materna de EPA e DHA ao feto para o adequado 

crescimento cerebral e subsequente desenvolvimento 

cognitivo. 
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No tocante a segurança e tolerância da suplementação 

com ômega-3, a maioria dos ensaios clínicos citados neste 

artigo não relataram nenhum efeito adverso clinicamente 

significativo em seus participantes, poucos estudos 

apresentaram alguns problemas gastrointestinais leves como 

diarreia e náuseas, especialmente quando são administrados 

em altas doses. Su e colaboradores (2017), consideram que a 

dose efetiva para suplementação diária com ômega 3 deve 

estar entre 2,2 g - 4,4 g para EPA e 1,2 g – 2,2 g para DHA. 

Perante o exposto, a análise dessas evidências 

cientificas acerca da eficácia da suplementação com ácidos 

graxos ômega 3 como um agente terapêutico adjuvante ao 

tratamento farmacológico convencional da depressão, nos 

mostrou, ao longo dessa revisão bibliográfica, que essa 

intervenção dietética está associada de forma inversa a 

manutenção e agravamento da doença. Contudo esses 

resultados precisam ser vistos com cautela, uma vez que 

alguns fatores podem afetar a ação dessa suplementação, 

incluindo a dose do ômega 3 administrada, tempo de 

intervenção, tamanho da amostra, adesão do paciente, 

ferramentas de avaliação da depressão, população e até 

mesmo, outros distúrbios psiquiátricos. 

O papel da nutrição como um agente modulador sobre a 

saúde mental das pessoas é cada vez mais observado e, 

sobretudo, reconhecido pela comunidade científica, de modo 

que fatores como inflamação, estresse oxidativo, doenças 

cardiovasculares e obesidade, todos relacionados a má 

alimentação, podem impactar diretamente no desenvolvimento 

de distúrbios neurológicos. Diante deste cenário, é fundamental 
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que o profissional nutricionista, seja capaz de perceber as 

necessidades individuais de cada paciente e embasado pelas 

evidências cientificas atuais, intervir por meio prescrições 

dietéticas e condutas clínicas que atuem em favor da qualidade 

de vidas dessas pessoas.  

Portanto, tendo em vista os conhecimentos recentes a 

respeito da eficácia, segurança, boa aceitação, ausência de 

interações medicamentosas, facilidade de administração e 

demais benefícios a saúde de um modo geral, descritos ao 

longo deste trabalho, a suplementação com ácidos graxos poli-

insaturados ômega 3 como mais um agente terapêutico contra 

os inúmeros prejuízos causados pela depressão, em diferentes 

populações, mostrou-se extremamente promissora. 
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RESUMO: A depressão segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) é considerada o transtorno mental mais comum 
durante os últimos 30 anos, sendo uma das doenças com maior 
índice de prevalência mundial para todas as faixas etárias, 
dentre os diversos fatores de risco associados ao acometimento 
do transtorno depressivo, encontra-se a ausência de uma 
alimentação saudável, que inclua nutrientes essenciais para 
prevenção de doenças e a manutenção do bom estado de 
saúde mental. Diante disso este trabalho tem como objetivo 
investigar acerca dos efeitos da ingestão de ácidos graxos poli-
insaturados (PUFAs) do tipo ômega-3 na prevenção e 
tratamento de sintomas depressivos em diferentes fases do 
ciclo de vida. Foram selecionados 27 artigos científicos dentro 
do tema, publicados em espanhol, inglês e português, no 
período entre 2015 e 2020. Observou-se que a utilização de 
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ômega-3 como terapia exclusiva ou estratégia complementar 
para prevenção e tratamento de distúrbios depressivos nos 
diferentes grupos variou em relação a seus efeitos, sendo 
relatado casos que apresentaram benefícios e outros que não 
se obteve efeitos relevantes. A partir do levantamento 
bibliográfico foi possível identificar um consenso quanto a 
utilização de PUFAs ômega-3 do tipo DHA desempenhar um 
efeito benéfico conveniente na sintomatologia da depressão 
nos diferentes estágios da vidas, além de ser mais eficaz seu 
uso como estratégia complementar de tratamento ao invés de 
uma monoterapia. 
 
Palavras-chave: Ômega-3. Depressão. Prevenção. 
Tratamento. Ciclo de vida.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 É sabido que os hábitos alimentares saudáveis é um 

importante contingente que integra um melhor estilo de vida, 

uma boa nutrição contribui para proporcionar ao ser humano 

benefícios fisiológicos e sociais, uma população sadia está 

diretamente relacionada a uma nação mais desenvolvida, com 

menores índices de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis 

(DCNT). Desta forma órgãos de saúde em âmbito nacional e 

internacional, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

preconizam que a população siga diretrizes alimentares, que de 

modo geral aconselham a adoção de uma dieta rica em 

nutrientes, variada e balanceada, com abundância em frutas e 

verduras, proteínas de alto valor biológico, grãos e cereais, 

fibras e também boas gorduras (RIDDER et al., 2017). 

 Ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), são compostos 

essenciais para uma alimentação mais equilibrada, são eles: 
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popularmente conhecido como ômega-3 (ω- 3), ômega-6 (ω- 6) 

e ômega-9 (ω- 9). Nas últimas décadas foram conduzidos 

inúmeros estudos, experimentais in vitro e in vivo, acerca da 

gama de benefícios proporcionados para a saúde através da 

inclusão adequada dos PUFAs na alimentação cotidiana. Há 

registros na literatura sobre melhoras significativas em diversos 

quadros patológicos após incorporar em uma dieta balanceada 

níveis recomendados de PUFAs, em especial o ômega-3. 

Dentre algumas dessas morbidades clínicas são mencionadas 

doenças cardiovasculares, diabetes, doença de Alzheimer e os 

transtornos de humor, e até mesmo doenças envolvendo o 

sistema nervoso (SHAHIDI; AMBIGAIPALAN, 2018). 

Segundo a OMS, entre os anos de 1990 e 2020 a 

depressão foi considerada o transtorno mental mais comum, 

estimando-se que atualmente, na escala global cerca de 264 

milhões de indivíduos de diferentes gêneros e idades são 

acometidos pela doença. Registrada na OMS pela 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID) sob o código CID 10 – F33, a 

depressão é definida como sendo uma doença psiquiátrica 

crônica que produz alterações persistentes do humor 

caracterizadas por tristeza profunda, e associada a outros 

aspectos como alterações cognitivas, psicomotores e 

vegetativas (OMS, 2020). 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Desordens Mentais (DSM-5) da Associação Americana de 

Psiquiatria é sempre real a possibilidade de comportamento 

suicida permanente em episódios depressivos maiores, 

principalmente em casos de história prévia de tentativas com 



EFEITOS DO ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 
SINTOMAS DEPRESSIVOS EM DIFERENTES FASES DO CICLO DE VIDA 

 

328 
 

negligência de tratamento medicamento, psicológico e terapias 

alternativas (SENA, 2014). 

O número de pessoas que apresentam algum tipo de 

deficiência nutricional vem aumentando globalmente, esse 

fenômeno está afetando prejudicialmente a saúde de mais de 2 

bilhões de pessoas em todo o mundo. Na última década muitos 

estudos tanto transversais quanto longitudinais vêm mostrando 

a relação entre o consumo de uma dieta ocidental altamente 

processada e o maior risco de desenvolvimento de sintomas 

psiquiátricos como a depressão e ansiedade. Em contrapartida, 

vem se observando uma relação inversa entre a diminuição dos 

sintomas clínicos depressivos e a adoção de uma dieta de estilo 

mediterrâneo, rica em PUFAs, sobretudo o ômega-3 (FEARS; 

TER MEULEN; VON BRAUN, 2019; OWEN; CORFE, 2017).  

Perante o exposto, este trabalho possui finalidade de 

investigar os efeitos do ômega-3 na prevenção e tratamento dos 

sintomas do transtorno de humor depressivo no contexto dos 

diferentes estágios do ciclo de vida.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  A pesquisa sustenta-se em uma revisão exploratória 

descritiva com uma abordagem de estudo bibliográfica, que de 

acordo com Gil (2017), é o tipo de pesquisa que se desenvolve 

tendo como base material já elaborado, composto 

principalmente de livros e artigos científicos. Para Mariano e 

Santos (2017) o objetivo da pesquisa de revisão bibliográfica é 

realizar a fundamentação teórica de determinado tema. 

  O estudo deste trabalho foi realizado a partir de fontes 

de pesquisas como livros, manuais clínicos e artigos científicos 
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disponíveis nas seguintes bases de dados eletrônicas: Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e no 

redirecionador Google Acadêmico. Para a realização da 

pesquisa foi realizada uma consulta pelas seguintes 

terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da 

Saúde, assim como suas combinações e variantes em inglês e 

espanhol: Ácidos Graxos Ômega-3, Transtorno Depressivo, 

Estágios do Ciclo de Vida, Gestantes, Criança, Adolescente, 

Adulto, Idoso, Prevenção de Doenças e Terapia Nutricional. 

  Foram utilizados como critérios de inclusão para a 

pesquisa, livros de referência clássica sobre metodologia do 

trabalho científico, assim como manuais médicos para 

diagnóstico de transtornos mentais. Ainda sobre os critérios de 

inclusão foi feito o uso de artigos completos que convergissem 

ao tema proposto, com abordagem qualitativa e quantitativa, 

randomizados ou não, indexados em periódicos nacionais e 

internacionais, escritos nos idiomas português, inglês e 

espanhol e datados em um período de tempo compreendido 

entre 2015 – 2020 (últimos seis anos), com o propósito de 

acatar um embasamento teórico mais atual quanto possível. 

Como critérios de exclusão foram propositalmente evitados 

artigos incompatíveis com o tema levantado e cuja publicação 

antecedesse o ano de 2015, bem como trabalhos escritos em 

outros idiomas senão os eleitos, e os que não apresentavam 

fundamentação com uma metodologia condizente e resultados 

pertinentes ao tema alvo do estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Diante dos critérios estabelecidos na metodologia desse 

estudo, foram selecionados 27 artigos científicos para a 

realização do trabalho. 

 

O PAPEL DE PUFAs ÔMEGA-3 CONTRA A DEPRESSÃO 

 

 Muitos pesquisadores em todo o mundo têm investigado 

sobre as formas de prevenção e tratamento de desfechos 

negativos em saúde mental, particularmente no que tange à 

depressão clínica e seus sintomas em diferentes grupos de 

faixa etária e sexo distinto, sendo encontrados métodos 

terapêuticos alternativos, utilizados de forma isolada ou 

complementar (ABREU; MURTA, 2016). 

 É amplamente discutido e estudado a ligação entre os 

transtornos de humor e a quantidade de PUFAs no sangue e na 

membrana celular, estas observações levaram as chamadas 

“hipóteses dos fosfolipídeos” no qual é levantado que os PUFAs 

são possíveis fatores etiológicos no desenvolvimento de 

transtornos depressivos, além disso, é apontado que indivíduos 

com diagnóstico de ansiedade e transtornos depressivos 

apresentam uma maior proporção de PUFAs ômega-6 no 

sangue e no cérebro do que ômega-3 ao serem comparados a 

indivíduos saudáveis de mesmo sexo e idade (LARRIEU; LAYÉ, 

2018; MÜLLER et al., 2015). 

Santos (2019) aborda em sua dissertação a relação 

existente entre  o processo de neuroinflamação e o distúrbio 

depressivo maior, onde argumenta que a resposta inflamatória 

cerebral está ligada a uma expressão aumentada de citocinas 
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pró-inflamatórias e dos seus receptores, além de um aumento 

de proteínas de fase aguda em conjunto com a elevação da 

quantidade de quimiocinas e moléculas de adesão celular tanto 

na perifereria como também no líquido cefalorraquidiano o que 

contribuiria negativamente para a potencialização dos sintomas 

depressivos. 

Sabe-se que mediadores lipídicos que são derivados de 

PUFAs de Ácido Aracdônico (AA) proveniente do metabolismo 

de ácidos graxos ômega-6 estão envolvidos em diferentes 

estágios da inflamação, o ínicio da inflamação aguda é regulada 

por diversos mediadores lipídicos, onde estão incluídos as 

prostaglandinas eicosanoides (PGs), tromboxanos (TXs) e 

também leucotrienos (LTs), responsáveis por desempenhar 

importante ação na modulação do fluxo sanguíneo, 

permeabilidade endotelial, neutrófilos polimorfonucleares 

(PMN), quimiotaxia e agregação plaquetária, nesse aspecto a 

nutrição desenvolve um papel fundamental  visto que uma dieta 

balanceada, com a quantidade ideal de micronutrientes é capaz 

de modular o processo inflamatório através da atividade 

antioxidante, impedindo de danos na membrana de diversos 

tipos de células assim como nos tecidos do organismo 

(SIMONETTO et al., 2019; BIANCHI; ANTUNES., 1999). 

Dentre as muitas descrições benéficas que os PUFAs  ω-

3 recebem, é ressaltado o seu grande potencial de redução do 

processo inflamatório geral. No mecanismo metabólico o Ácido 

Alfa-linolênico, pertencente a família ω-3, converte-se nos seus 

dois principais ácidos, Eicosapentaenoico  (EPA) e 

Docosahexaenoico (DHA), que são precursores dos 

mediadores químicos prostaglandinas da série 3 e leucotrienos 

da série 5, responsáveis por desempenhar efeitos biológicos 



EFEITOS DO ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 
SINTOMAS DEPRESSIVOS EM DIFERENTES FASES DO CICLO DE VIDA 

 

332 
 

protetores, em contrapartida o Ácido Linoleico oriundo da 

família ω-6 é convertido no Ácido Aracdônico que como 

mencionado é precursor da síntese das substâncias 

eicosanoides do tipo inflamatórias e pró-inflamatórias para o 

organismo (SANT'ANA et al., 2019; ROSA et al., 2017). 

Existe no metabolismo dos ácidos graxos ω-3 e ω-6 uma 

competição pelas mesmas enzimas de dessaturação, a Δ6 

dessaturase e Δ5 dessaturase , que possuem preferência pelos 

PUFAs ω-3 em detrimento ao ω-6. Desta forma, ao ser 

sintetizados PUFAs EPA e DHA, produtos da conversão do 

ácido graxo alfa-linolênico (ω-3) pela ação da enzima Δ6 

dessaturase simultaneamente, ocorre a inibição da ação 

enzimática de conversão do ω-6 em ácido aracdônico e, por 

conseguinte a produção dos mediadores lipídicos do processo 

inflamatório, conforme esquematizado na figura 1 (ROSA et al., 

2017). 

Husted e Bouzinova (2016) entram em consonância ao 

afirmar que uma dieta ideal apresenta uma baixa relação de ω-

6 para ω-3, fazendo com que ocorra a dessaturação competitiva 

e a inclusão nos fosfolipídeos de uma quantidade elevada de 

EPA e DHA na membrana celular, corroborando para níveis 

inferiores de ácido aracdônico,  processo que está associado 

com a redução do quadro inflamatório geral no organismo.  
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Figura 1. Esquema da conversão dos PUFAs ômega-6 e 

ômega-3 em seus respectivos derivados metabólicos 

caracterizados quanto a sua propriedade de mediadores 

químicos do processo inflamatório.   

 
 

Fonte: Adaptado de BROSSARD et al., (1996) 

UTILIZAÇÃO DE ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS NOS 

DIFERENTES ESTÁGIOS DA VIDA  

 

 A depressão é uma doença com alto índice de 

prevalência mundial, sendo considerada um problema de saúde 

pública, o transtorno depressivo maior é um distúrbio psíquico 

que vem afetando indivíduos de todos os sexos e idades 

(TALUKDER, 2017).  
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 EFEITOS DA INGESTÃO DE ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM GESTANTES E 

LACTANTES 

 

 Álvarez et al., (2018) realizaram um estudo transversal e 

analítico durante o período de dezembro de 2013 e julho de 

2014 trabalhando com 151 gestantes que faziam tratamento 

pré-natal em um centro urbano de saúde localizado na cidade 

de Morelia, Michoacan, México. As gestantes com idade média 

de 27,5 anos se encontravam no 2º trimestre de uma gestação 

tipo única e não apresentavam complicações crônicas agudas 

e nem transtorno depressivo maior diagnosticado, além de não 

fazerem uso de suplementação de ômega-3, o estudo consistiu 

na aplicação de questionários,  o 1º questionário mensurava os 

níveis de ingestão diários de PUFAs ômega-3 na dieta das 

gestantes baseado nas recomendações propostas pela 

Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NAM), o 

2º questionário aplicado tinha a finalidade de medir através de 

uma escala o grau de sintomas depressivos e ansiosos das 

participantes, após a coleta de dados obtida as variáveis foram 

correlacionadas. O estudo constatou uma correlação negativa 

moderada entre a frequência de consumo alimentar de ω-3 e os 

sintomas depressivos e ansiosos, tornando-se apenas 

significativa quando analisada as participantes que 

apresentaram ingestão alimentar insuficiente de EPA e DHA na 

dieta.  

 Um estudo meta-analítico conduzido por Wei-Hong L et 

al., (2017) avaliou a eficácia da utilização de PUFAs ω-3 como 

monoterapia no tratamento para depressão de mulheres 

grávidas. A pesquisa foi pautada na busca de estudos 
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experimentais de alta evidência científica voltados para a 

temática da eficácia do uso de ω-3 em gestantes 

diagnosticadas com transtorno depressivo maior (TDM), desta 

forma após ser realizada a coleta dos estudos através da 

seleção metodológica definida pelos pesquisadores, foram 

eleitos para análise, quatro ensaios clínicos randomizados que 

atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Dentro desses estudos foram recrutadas 201 mulheres grávidas 

diagnosticadas com TDM e com idade média de 30 anos, 

verificou-se que 102 participantes utilizaram placebo e 99 

receberam suplementação de PUFAs ω-3 como monoterapia 

para o tratamento do transtorno depressivo, os estudo 

experimentais tiveram duração de 6 a 8 semanas. Baseado nos 

resultados da meta-análise, os pesquisadores perceberam que 

houve maior eficácia no tratamento do TDM no grupo de 

gestantes que fizeram uso exclusivo de ω-3 como terapia do 

que o grupo que recebeu apenas o placebo.  

 Outra meta-análise foi realizada por Hsu et al., (2018) e 

buscou examinar o papel da suplementação de PUFAs ω-3 na 

prevenção da depressão pós-parto. A principal hipótese 

fomentada pelos autores desse estudo é que uma vez que os 

níveis de ω-3 DHA são essenciais para o adequado 

funcionamento cerebral, a reposição desses ácidos graxos, 

sobretudo o DHA, poderia ser benéfica para a prevenção da 

depressão pós-parto. Desta forma, ao revisarem 

sistematicamente 14 ensaios clínicos que registraram uso da 

suplementação de PUFAs ω-3 ricos em EPA e DHA em 

mulheres durante o período gestacional e pós-parto, 

observaram a ocorrência da redução de alguns sintomas 

associados à depressão e relacionaram este efeito com a 
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possível inibição da neuroinflamação em virtude da maior 

disponibilidade de DHA, que por conseguinte modularia o 

funcionamento da membrana celular cerebral aumentando 

assim a neurotransmissão de serotonina pela ação do EPA.  

 

EFEITOS DA INGESTÃO DE ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 Fristad et al., (2017) sucedeu um ensaio clínico piloto 

que avaliou e estimou a viabilidade dos efeitos dos PUFAs ω-3 

com e sem associação de psicoterapia psicoeducacional 

individual-familiar (PEP) em jovens diagnosticados com 

depressão. Realizou-se um ensaio duplo-cego com 72 jovens 

de diferentes idades variando entre 7 a 14 anos, sendo 57% do 

sexo masculino, e todos os participantes diagnosticados com 

depressão maior, distimia ou depressão não especificada de 

outra forma, estes foram randomizados para 12 semanas onde 

um grupo fez uso exclusivo da suplementação de ω-3, outro se 

utilizou de placebo associado a PEP e um terceiro grupo foi 

orientado a realizar a PEP, fazendo uso de ω-3 ou placebo, 

tanto avaliadores como participantes foram mascarados quanto 

à informação do conteúdo das cápsulas de placebo e ω-3. As 

repercussões colaterais observadas foram ausentes ou leves, 

as análises feitas no grupo que realizou monoterapia com ω-3 

e no grupo que fez o tratamento combinado registrou efeitos 

pequenos a médio na melhora dos sintomas depressivos, em 

contrapartida os que utilizaram placebo e PEP apresentaram 

efeitos insignificantes.  
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 Resultados discrepantes foram encontrados na revisão 

sistemática conduzida por Gabbay et al., (2019) no qual foi 

investigado a eficácia do ômega-3 como monoterapia, em 

comparação ao placebo, em adolescentes diagnosticados com 

TDM. Este estudo coletou dados entre janeiro de 2006 e junho 

de 2013, ao todo foi analisado a participação de 51 

adolescentes diagnosticados com TDM em diferentes 

pesquisas, os mesmos não faziam nenhum tipo de tratamento 

com medicamento psicotrópico, e as idades dos participantes 

variavam entre 12 a 19 anos, sendo 57% dos avaliados 

pertencentes ao sexo feminino. Os jovens foram randomizados 

para receber a dose específica de PUFAs ω-3 ou placebo 

durante 10 semanas. Ao final do estudo os pesquisadores 

observaram que os efeitos do uso de ω-3 não foi superior ao 

placebo em nenhuma característica clínica avaliada na melhora 

do quadro sintomatológico do transtorno depressivo maior nos 

participantes.  

 Wurff et al., (2018) em seu estudo, realizou uma meta-

análise utilizando um modelo de regressão em dados 

transversais obtidos a partir da linha de base em um estudo 

transversal sobre a suplementação de óleo de krill em 

adolescentes do ensino médio, seu objetivo foi determinar uma 

associação entre índices menores de depressão e mudanças 

de autoestima dos jovens e o consumo de PUFAs ω-3, 

advindos da suplementação do óleo de peixe. Nesse estudo os 

pesquisadores não encontraram evidências de associação 

entre o consumo de ω-3 oriundo exclusivamente do alimento 

fonte utilizado, o krill, e menores  índices de sintomas 

depressivos ou modificações na autoestima dos jovens 

analisados.  
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EFEITOS DA INGESTÃO DE ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM ADULTOS 

 

 Foi conduzido por Appleton et al., (2015) uma revisão 

sistemática da literatura para avaliar os efeitos dos PUFAs ω-3 

em comparação com o uso de placebo e tratamento 

antidepressivo para o transtorno depressivo maior em adultos. 

Foram selecionados para a análise 26 estudos, no qual 25 

envolveram a participação de 1438 adultos e tinham como 

objetivo investigar o impacto da suplementação de PUFAs ω-3 

em comparação com o uso de placebo, e um estudo que 

englobou 40 participantes para se investigar a influência da 

suplementação de ω-3 em relação ao tratamento convencional 

com antidepressivos.  Em relação a comparação com o placebo 

os autores percebem que a suplementação de PUFAs ω-3 

resulta em um benefício pequeno a modesto para a 

sintomatologia depressiva, já para o único estudo acerca do 

impacto da suplementação de ω-3 frente aos efeitos de 

antidepressivos é relatado não ter sido encontrado diferenças 

significativas em comparação aos dois tipos de tratamento, 

entretanto os autores deste estudo relatam haver uma escassez 

do corpo de evidências de alta qualidade capaz de determinar 

os efeitos dos PUFAs ω-3 como tratamento para o TDM.  

 Melo (2019) através de uma revisão de literatura 

analisou os efeitos do ácido graxo ômega-3 no tratamento da 

depressão em pacientes adultos. A partir da seleção de 13 

estudos, foi analisado que indivíduos que já possuíam 

depressão, ao modificar suas dietas para um plano alimentar 

adequado com a inclusão de alimentos ricos em PUFAs ω-3 
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(EPA e DHA) ocorreu uma remissão significativa dos sintomas 

depressivos, entretando foi verificado que o modo de preparo 

desses alimentos podem influenciar nos resultados, 

principalmente ao ser ingeridos  sob a forma de fritura 

comprometendo a absorção eficaz pelo organismo e 

consequentemente não surtindo o efeito esperado. É ressaltado 

no estudo que ainda é desconhecido a quantidade ideal para o 

consumo de PUFAs ω-3 diariamente/semanalmente usado 

para o tratamento da depressão, entretanto sabe-se que a sua 

utilização prolongada é considerada um potencial mecanismo 

protetor do transtorno de humor depressivo.  

  

EFEITOS DA INGESTÃO DE ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS 

 

 A meta-análise realizada por Bai et al., (2018) revisou 

sistematicamente a eficácia de suplementos de ácidos graxos 

poli-insaturados ômega-3 na redução dos sintomas depressivos 

em idosos com idade igual ou superior a 60 anos. Todos os 

nove estudos selecionados foram ensaios clínicos 

randomizados analisados mediante a utilização de uma 

estimativa de variância robusta em meta-regressão. Foram 

encontrados segundo os autores resultados mistos acerca da 

eficácia de PUFAs ω-3 no tratamento de sintomas depressivos 

nos idosos, sendo sugerido a realização de mais ensaios 

clínicos randomizados de alta qualidade e em larga escala para 

se ter um nível de evidência mais conclusiva.  

 Farioli et al., (2018) produziu em sua revisão de literatura 

uma investigação sobre os efeitos da atividade física 

associados ao uso de PUFAs ω-3 no transtorno depressivo em 
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idosos, chegando a conclusão que tanto a adoção de um estilo 

de vida ativo, assim como a inclusão dietética de ω-3 na 

alimentação parecem provomer e prevenir o estado de saúde 

mental ao longo da vida dos idosos.  

 Braga (2015) analisou através de sua revisão 

bibliográfica a eficácia e a segurança do uso de ômega-3 em 

idosos com 60 anos ou mais. Dos 11 artigos selecionados no 

estudo, foi observado que a suplementação com PUFAs ω-3 

não produziu melhora no desempenho cognitivo dos idosos 

saudáveis, porém houve melhora naqueles que apresentaram 

comprometimento cognitivo leve, além de efeitos benéficos 

quanto o grau de depressão leve à moderada no idosos.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Diante do levantamento é possível constatar a existência 

de um corpo de evidências com resultados mistos quanto a 

eficácia da utilização de ácidos graxos ômega-3 para a 

prevenção e o tratamento da sintomatologia depressiva nos 

ciclos de vida, sendo consensual que o PUFAs ω-3 do tipo DHA 

parecem ser os que desempenham um efeito benéfico mais 

conveniente, possivelmente relacionado com sua atuação na 

inibição do processo inflamatório cerebral. Além disso a maior 

eficácia da utilização do ω-3 é descrita nos estudos em que seu 

uso foi incluído como uma estratégia complementar para o 

tratamento dos distúrbios depressivos e não como uma 

monoterapia onde foi relatada efeitos de benefício mínimos, 

sendo esta observação válida para todos os ciclos de vida. 

Contudo, para uma melhor confiabilidade sobre os efeitos anti-

depressivos da ingestão do ω-3 em diferentes fases da vida é 
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necessário a realização de mais estudos clínicos experimentais 

tendo uma maior escala de participação e com alta qualidade 

na execução metodológica, para que assim colabore no acervo 

de evidências qualificadas.   
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RESUMO: A depressão é um transtorno caracterizado por uma 
série de sentimentos melancólicos, e está associada a fatores 
biológicos, psicológicos e socioculturais. O trato gastrointestinal 
possui uma vasta população de microrganismos, responsáveis 
pela integridade da mucosa: a microbiota. Recentes estudos 
demonstraram que a microbiota intestinal é capaz de manter 
uma correlação fisiológica com o sistema nervoso, e isso 
acontece por meio do eixo intestino-cérebro, mediado por vias 
imunológicas, entéricas e neurais. Os probióticos, prebióticos e 
simbióticos exercem funções de melhora da saúde intestinal, e, 
por isso, vêm sendo alvo de pesquisas que os correlacionam 
com a saúde mental. O objetivo dessa revisão sistemática foi 
apresentar os mais atuais estudos sobre o uso de probióticos 
em pacientes diagnosticados com depressão. Foram utilizados 
artigos dos últimos 5 anos, encontrados na base de dados 
PubMed com o uso dos descritores: ((probiotics) OR (prebiotics) 
OR ("gut brain-axis") OR (microbiota)) AND (depression). As 
evidências dos 12 artigos selecionados identificaram que os 
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probióticos se mostraram eficazes nos sintomas da depressão, 
de forma direta ou indireta — por meio dos processos cognitivos 
e diminuição dos níveis de quinurenina —, e é sugerido que a 
utilização de mais de uma cepa seja mais eficaz. Essa 
correlação foi positiva principalmente quando de forma 
adjuvante a antidepressivos, especialmente em pacientes com 
transtorno depressivo persistente (distimia), que não 
respondiam bem aos tratamentos unicamente com fármacos. 
Os pacientes diagnosticados com a síndrome do intestino 
irritável também se beneficiaram da suplementação probiótica, 
tanto na depressão quanto na síndrome. Conclui-se portanto 
que a utilização de probióticos é eficaz como tratamento da 
depressão, principalmente de forma adjuvante. Porém, mais 
estudos devem ser realizados para melhor compreensão de 
quais cepas formam melhores combinações, como se dão as 
associações com a quinurenina e sobre a R. Gnavus, recente 
achado relacionado positivamente com os sintomas 
depressivos. 
Palavras-chave: Microbiota. Depressão. Probióticos. Saúde 
mental. 
 
INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2020), 

a depressão acomete mais de 264 milhões de pessoas no 

mundo, e é classificada como uma das 10 doenças mais 

incapacitantes, ao lado de outras 4 doenças também 

psiquiátricas.  

O transtorno depressivo é caracterizado por um estado 

de tristeza, irritabilidade ou sensação de vazio, acompanhado 

de alterações no afeto, cognição e funções neurovegetativas, e 

afeta de forma significativa a capacidade de funcionamento do 

indivíduo, podendo levar a um comportamento suicida. Dentro 
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da esfera dos transtornos depressivos estão incluídos o 

transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno 

depressivo maior, o transtorno depressivo persistente (distimia), 

o transtorno disfórico pré-menstrual, o transtorno depressivo 

induzido por substâncias/medicamentos, o transtorno 

depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno 

depressivo especificado e o transtorno depressivo não 

especificado (American Psychiatric Association, 2014). O 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

V) apresenta critérios diagnósticos para cada um dos 

transtornos depressivos, além da prevalência, desenvolvimento 

e curso, fatores de risco, consequências funcionais, 

comorbidades, dentre outros.   

A depressão está associada a um conjunto de fatores 

biológicos, psicológicos e socioculturais (SCAINI; 

BENEVENUTO; QUEVEDO, 2020) e vem sendo associada a 

outras alterações metabólicas. Bot et al. (2019), em uma meta-

análise que abrangeu 9 estudos e mais de 10 mil pessoas, 

concluiu que o transtorno é associado a maiores níveis de VLDL 

e triglicerídeos, enquanto os níveis de HDL foram menores. A 

conclusão de Bot et al. pode ser relacionada a outros estudos, 

que apontam a depressão como complicador de doenças 

cardiovasculares (PENNINX, 2017), além disso, ela também 

interfere frequentemente em diabetes mellitus tipo 2 

(BĂDESCU et al., 2016) e obesidade (JANTARATNOTAI et al., 

2017).  

No interior do sistema gastrointestinal habitam 

aproximadamente 100 trilhões de microrganismos 

(TURNBAUGH et al., 2007), conjuntamente conhecidos como 

microbiota intestinal. Diversos estudos demonstraram que a 
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microbiota tem influência fisiológica no Sistema Nervoso 

Central (SNC). Essa comunicação, mediada através de vias 

imunológicas, entéricas e neurais (ABDEL-HAQ et al., 2018) é 

conhecida como eixo intestino-cérebro, e pode exercer efeitos 

na saúde mental (CHAHWAN et al., 2019). A ampliação de 

pesquisas nessa área poderá fornecer novas formas de 

tratamento para transtornos psiquiátricos, como a depressão, 

através da modulação da microbiota, com, por exemplo, o uso 

de probióticos e prebióticos. 

Probióticos são compostos por microrganismos vivos, 

que são administrados em quantidades específicas com o 

objetivo de melhorar a saúde intestinal. Prebióticos são 

carboidratos que são utilizados afim de alimentar uma 

população específica de bactérias da microbiota. E por fim, os 

simbióticos, que possuem tanto os probióticos quanto os 

prebióticos (GÓMES-LÓPES, 2019).  

Tradicionalmente considerada uma doença de base 

cerebral, o transtorno depressivo maior (TDM) está sendo cada 

vez mais reconhecido como uma doença sistêmica do corpo 

inteiro (RANTALA et al., 2018). Além da teoria do macrófago da 

depressão, a disbiose microbiana está associada à barreira 

epitelial prejudicada, translocação bacteriana, diminuição das 

células T regulatórias na mucosa intestinal e tem sido 

demonstrada para promover inflamação. Uma recuperação 

quantitativa e qualitativa dentro da composição da microbiota 

poderia, portanto, ter um efeito benéfico sobre a inflamação e a 

regulação do transporte através do intestino para a circulação 

sanguínea (JALANKA-TUOVINEN et al., 2019; CHEN et al., 

2015; PELLEGRINI et al., 2018). Outros fatores potenciais que 

interagem com a camada de mucosa intestinal são compostos 
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derivados de alimentos, especialmente glúten, um complexo 

com altas propriedades imunogênicas consistindo de 

albuminas, globulinas, glútens e gliadina (ZINGONE et al., 

2015; FASANO et al., 2017). 

Atualmente os tratamentos para depressão incluem o 

uso de antidepressivos e psicoterapia. Alguns estudos 

demonstram também a eficácia da realização de exercícios 

físicos (MILLIGEN et al., 2019). Porém, com o novo campo de 

estudo da psiquiatria nutricional (que correlaciona transtornos 

mentais, anormalidades metabólicas e nutricionais nas doenças 

crônicas) (GUERRA, 2018) e as pesquisas sobre a relação da 

microbiota e a depressão, probióticos e prebióticos também têm 

sido alvo de estudos que buscam entender se podem, e quais 

podem, influenciar positivamente nos sintomas depressivos.  

Com isso, esta revisão sistemática objetiva apresentar os 

resultados das mais recentes pesquisas sobre os efeitos da 

microbiota na saúde mental, especificamente o transtorno 

depressivo.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Revisão sistemática de artigos sediados na base de 

dados PubMed, a partir da seguinte pesquisa: ((probiotics) OR 

(prebiotics) OR ("gut brain-axis") OR (microbiota)) AND 

(depression). Os critérios para inclusão foram artigos em inglês, 

publicados entre 2015 e 2020. Resultaram 1.043 artigos, dentre 

esses, foram descartados aqueles que eram artigos de revisão 

sistemática e artigos que os sintomas depressivos eram 

decorrentes de outras condições médicas. Por fim, 12 artigos 

foram selecionados para composição desta revisão.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Atualmente, diversas pesquisas apontam o eixo 

hipotalâmico-hipofisário-suprarrenal (HHS) como contribuinte 

de sintomas psiquiátricos. Isso devido ao eixo HHS ser 

fundamental na resposta a estímulos externos e internos, como 

o estresse. Sua atividade é regulada por hormônios, que 

também estão inseridos no contexto dos transtornos 

psiquiátricos, como o transtorno depressivo maior (TDM) 

(QUEVEDO e IZQUIERDO, 2020). Mohammadi et al. (2016), 

em um ensaio clínico, selecionou 70 trabalhadores 

petroquímicos com faixa etária entre 20 e 60 anos, e fez 

administração de iogurte convencional (contendo 

Streptococcus thermophillus e Lactobacillus bulgaricus) (n=20), 

iogurte probiótico (contendo Lactobacillus acidophilus LA5 e 

Bifidobacterium lactis BB12) (n=25), ou suplementos 

probióticos multiespécies (contendo Lactobacillus casei, L. 

acidophilus, L. rhamnosus, L. bulgaricus, Bifidobacterium breve, 

B. longum e S. thermophilus) (n=25). Esse estudo mostrou que 

a administração de iogurte probiótico e suplementos 

probióticos, por 6 semanas, entre os trabalhadores da 

petroquímica, resultou em um efeito positivo na saúde mental, 

mas não afetou o eixo HHS. Apesar da melhora significativa 

dentro das pontuações do GHQ (Questionário de Saúde Geral) 

e da DASS (Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse) entre 

os trabalhadores que consumiram os probióticos, essas 

mudanças foram semelhantes entre os três grupos. 

No ensaio clínico de Akkasheh et al. (2016) 40 pacientes 

com TDM e idade entre 20 e 55 anos foram divididos em dois 
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grupos, eles receberem suplementos probióticos contendo três 

cepas de bactérias (Lactobacillus acidophilus, L. casei e 

Bifidobacterium bifidum) ou placebo, por 8 semanas. No grupo 

que consumiu probióticos, os pesquisadores encontraram uma 

diminuição significativa na Escala de Depressão de Beck (BDI). 

Esse estudo teve como limitação não influenciar nos demais 

biomarcadores inflamatórios e a duração da intervenção, 

necessitando de testes em larga escala. 

Em um estudo piloto, realizado por Bambling et al. 

(2017), foi utilizado uma combinação de probióticos e orotato de 

magnésio, administrados com Inibidores Seletivos de 

Recaptação de Serotonina (SSRIs) para o TDM, por 8 

semanas. O teste foi realizado com administração de cápsulas 

antes das refeições, com probióticos liofilizados (Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Streptoccocus 

thermophilles) e 1600mg de orotato de magnésio, dividido em 

duas doses diárias. Como resultado, ocorreu uma diminuição 

significativa na BDI desde o início das 8 semanas. Os 

participantes também sofreram uma mudança clínica: saíram 

de um diagnóstico de TDM severo para um moderado. Eles 

relataram ainda um aumento subjetivo no bem-estar e melhora 

nos níveis de energia. 

As reações psicobiológicas do estresse inevitavelmente 

levam a mudanças de homeostase ao longo do eixo cérebro-

intestino-microbiota, e o microbioma bacteriano é cada vez mais 

reconhecido como uma entidade relevante dentro dessa 

interação. O papel do estresse em conjunto com fatores 

microbianos também é altamente presumido na patogênese da 

Síndrome do Intestino Irritável (SII) (CARABOTTI et al., 2015; 

VANNER et al., 2016). A SII é um distúrbio gastrointestinal que 
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afeta a fisiologia intestinal, e probióticos são estudados como 

possíveis formas de tratamento (COSTA et al., 2020).  

Por isso, a SII também é associada a questões 

depressivas, já que afeta a microbiota intestinal. Pinto-Sanchez 

et al. (2017) avaliou os efeitos da Bifidobacterium longum 

NCC3001 (BL) na ansiedade e na depressão, em pacientes 

com a SII. Os 44 participantes foram divididos em grupo placebo 

e grupo probiótico, durante 6 semanas. A administração da BL 

diminuiu a escala de depressão, porém não a de ansiedade. 
Houve também redução da resposta a estímulos de medo na 

amígdala e nas regiões fronto-límbicas, áreas do cérebro que já 

tinham sido descritas como implicadas na depressão. Além 

disso, os participantes também relataram diminuição nos 

sintomas da SII. 

No estudo de Peter et al. (2018), 48 pacientes com a SII 

foram avaliados através de variáveis psicológicas e clínicas e 

amostras fecais. Duas variáveis psicológicas — 65% 

apresentaram elevado sofrimento psíquico e 21% depressão — 

apresentaram significativa correlação com as características 

microbianas do intestino, por meio de diversos métodos de 

análise microbiana, sugerindo a associação da SII com as 

alterações ao longo do eixo cérebro-intestino-microbiota. No 

entanto, a baixa correlação entre a carga de sintomas da SII e 

o sofrimento psíquico foi um achado surpreendente desse 

estudo. 

Miyaoka et al. (2018) investigou a eficácia do Clostridium 

butyricum MIYARI 588 (CBM588) como uma terapia adjuvante 

no tratamento do transtorno depressivo persistente (TDP). 40 

participantes adultos, diagnosticados com TDP de acordo com 

os critérios diagnósticos do DSM-5, foram divididos em 2 
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grupos: o controle e o que recebeu CBM588, por 8 semanas. 

Os resultados mostraram que o CBM588 combinado com 

antidepressivos melhoram em mais de 50% nos sintomas 

depressivos, baseados na Escala de Avaliação de Depressão 

de Hamilton (HAMD), na BDI e no Inventário de Ansiedade de 

Beck (BAI). 

Em outro ensaio, por Inoue et al. (2018) conduzido ao 

longo de 12 semanas com 38 participantes com idade entre 66 

a 78 anos, controlado por placebo, foi avaliado se a combinação 

de Bifidobacterium spp. e o treinamento moderado de 

resistência melhoram a função cognitiva, hábitos intestinais e 

outros parâmetros relacionados a saúde em idosos saudáveis. 

Foram designados aleatoriamente para o grupo probiótico 

(n=20) e placebo (n=18), sendo instruídos a consumir um sachê 

do suplemento, ou do placebo, com água todos os dias, durante 

as 12 semanas. O grupo probiótico mostrou uma diminuição 

significativa nos escores de ansiedade e depressão em relação 

ao grupo placebo, além de outros efeitos benéficos como peso 

corporal, hábitos intestinais e estado mental. 

Uma das hipóteses sobre o processo inflamatório no 

TDM é relacionado com o triptofano: “As citocinas pró-

inflamatórias estimulariam a indolamina-2,3-dioxigenase (IDO) 

nas células gliais a converter o triptofano em quinurenina, que 

se torna o ácido quinolínico (QA) no cérebro. Além da depleção 

do triptofano, esse agente neurotóxico também se ligaria aos 

receptores NMDA (N-metil-D-aspartato), promovendo redução 

significativa nos níveis de 5-HT (serotonina) e aumento da 

glutamina, ocasionando, por conseguinte, estado de 

excitotoxicidade” (QUEVEDO e IZQUIERDO, 2020). Em um 

estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo, feito 
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por Rudzki et al. (2018), realizado em 60 pacientes de idade 

média de 38,90 anos com TDM, foram avaliados os efeitos 

psicobióticos e imunomoduladores de bactérias Lactobacillus 

plantarum 299v (LP299v). Os participantes receberam um SSRI 

com probiótico LP299v ou um SSRI com o placebo, durante 8 

semanas. Observou-se que o tratamento com bactérias 

LP299v, em pacientes com TDM, acarretou na melhora do 

desempenho cognitivo e diminuiu significativamente a 

concentração de quinurenina e de 3-hidroxiquinurenina, em 

comparação ao grupo placebo. 

Kazemi et al. (2018) investigou as relações entre o efeito 

de probiótico e prebiótico (Lactobacillus helveticus e 

Bifidobacterium longum) versus placebo nos resultados 

psicológicos em pacientes com TDM. Um total de 81 indivíduos 

com idade média de 36,5 anos, sendo 28 no grupo probiótico, 

27 no grupo prebiótico e 26 no grupo placebo, participaram do 

estudo, durante 8 semanas. Outro objetivo do estudo foi avaliar 

a relação dos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) com 

a depressão, dada a relatada correlação negativa com o 

triptofano, pois competem na absorção.  Entretanto, na 

comparação entre grupos, não foi observada nenhuma 

diferença significativa na proporção de quinurenina/triptofano e 

triptofano/BCAAs. Porém, após ajustes para isoleucina sérica, 

a proporção de quinurenina/triptofano diminuiu 

significativamente no grupo probiótico, em comparação com o 

grupo placebo. Após 8 semanas de suplementação com 

probiótico para indivíduos com TDM, os resultados apontaram 

uma melhora na pontuação da BDI, comparado com o grupo 

placebo. 
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Uma meta-análise, realizada por Goh et al. (2019), 

analisou 19 ensaios clínicos duplo-cegos, randomizados e 

controlados por placebo. O total analisado foi de 1901 

participantes sendo o grupo de intervenção probiótica (n=1030) 

e o grupo placebo (n=871). No geral, 10 estudos mostraram 

melhora significativa da depressão após a intervenção 

probiótica e 9 estudos restantes mostraram efeitos não 

significativos de intervenção probiótica. Os participantes que 

foram tratados por probióticos apresentaram melhora 

significativamente maior do que aqueles que receberam o 

placebo, no que se refere aos sintomas depressivos. Os 

resultados apontaram ainda que a utilização de várias cepas 

pode reduzir de forma expressiva os sintomas depressivos, e 

não apenas uma única cepa. 

Um dos fatores potenciais que interagem com a camada 

de mucosa intestinal são compostos derivados de alimentos, 

especialmente glúten, um complexo com altas propriedades 

imunogênicas, consistindo de albuminas, globulinas, glútens e 

gliadina (ZINGONE et al., 2015; FASANO et al., 2017). No 

estudo de Karakula-Juchnowicz et al. (2019), 120 voluntários 

adultos com diagnóstico de TDM foram igualmente alocados em 

quatro grupos, dos quais 2 com suplementação probiótica 

(PRO-GFD, PRO-GD) com Lactobacillus helveticus R0052 e 

Bifidobacterium longum R0175, e 2 com placebo (PLA-GFD e 

PLA-GD), por 12 semanas. Os pacientes do grupo PRO-GFD e 

PLA-GFD seguiram uma dieta que não continha glúten. A 

associação dessa dieta com a suplementação probiótica sugere 

a inibição da cascata inflamatória no curso do TDM e a melhora 

de traços psiquiátricos e associados à barreira intestinal. 



 

EIXO INTESTINO-CÉREBRO: COMO A MICROBIOTA INTESTINAL SE 
RELACIONA COM A DEPRESSÃO 

355 
 

E, por fim, Chahwan et al. (2019), que, em um ensaio 

clínico randomizado, investigou 71 pessoas com níveis 

moderados e severos de depressão, que não faziam uso de 

medicamentos que pudessem alterar o humor ou o intestino. Os 

participantes foram divididos em 2 grupos: um utilizou placebo 

e, o outro, probióticos (Winclove's Ecologic® Barrier, constituído 

por Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobacterium lactis W51, 

Bifidobacterium lactis W52, Lactobacillus acidophilus W37, 

Lactobacillus brevis W63, Lactobacillus casei W56, 

Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19 e 

Lactococcus lactis W58), diariamente por 8 semanas. Ambos os 

grupos apresentaram redução dos sintomas depressivos. Os 

autores sugeriram que a rotina de preparo dos probióticos, idas 

a consultas e realização de exames foram os responsáveis pela 

diminuição desses sintomas, uma vez que estudos mostram 

que a criação de uma rotina, com objetivos e atividades a serem 

cumpridas, ocasiona melhora da depressão. Porém, o grupo de 

probióticos, particularmente os com depressão moderada, 

apresentaram resultados positivos quando medidas as 

reatividades cognitivas em relação ao humor triste. Os 

participantes relataram menor reatividade cognitiva depois da 

intervenção comparados com o grupo placebo. Mas, este 

resultado não foi visto nos participantes que apresentavam 

níveis de depressão mais severos.  

 Os resultados da pesquisa de Chahwan et al. sugerem 

que os probióticos não atuam diretamente nos sintomas 

depressivos, mas, potencialmente, nos processos cognitivos 

que contribuem para a depressão. Outra suposição seria de que 

a ação dos probióticos é visível depois de um período maior que 

8 semanas. Não foram observadas diferenças significantes na 
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microbiota, porém, análi ses revelaram uma correlação positiva 

entre a Ruminococcus Gnavus e a DASS. Apesar disso, a 

abundância dessa espécie de bactéria é bem baixa e a 

significância ainda é pouco clara. 

Dentre 10 estudos, houve uma prevalência do uso de 

Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. (Figura 1). Dentre os 

Lactobacillus, o L. acidophillus, conforme a figura 2, foi o mais 

utilizado. Enquanto isso, entre as Bifidobacterium, essa 

diferença discrepante não é vista, sendo utilizadas de forma 

mais equilibrada, com exceção da B. infantis, menos estudada 

(Figura 3). 

 

FIGURA 1. Relação da utilização dos gêneros de bactéria. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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FIGURA 2. Relação do uso de espécies de Lactobacillus. 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

FIGURA 3. Relação do uso de espécies de Bifidobacterium. 

 
Fonte: elaborado pelo autor  
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CONCLUSÕES  

 

Durante anos, os probióticos tiveram que superar a 

descrença quanto à falta de evidências para seu uso, devido as 

dificuldades de reprodutibilidade e padronização de doses e 

métodos de administração. 

Todos os estudos apresentaram resultados positivos 

para o uso de probióticos no manejo da depressão, de forma 

direta ou indireta. Destacaram-se aqueles utilizados de forma 

adjuvante com antidepressivos, principalmente em 

participantes diagnosticados com TDP. Isso evidencia cada vez 

mais que a manipulação do eixo intestino-cérebro pode ser uma 

abordagem para melhorar a gravidade de transtornos 

depressivos. Os estudos sugerem que a utilização de várias 

cepas de probióticos pode ser mais eficaz que apenas uma. Na 

SII, os probióticos foram associados a uma diminuição nas 

escalas de depressão, atuação na resposta a estímulos de 

medo na amígdala e regiões fronto-límbicas e ainda, melhora 

nos sintomas da síndrome. O triptofano, quando convertido em 

quinurenina por causa de citocinas pró-inflamatórias, é 

associado na literatura com o processo inflamatório do TDM, e 

estudos mostraram que o uso de probióticos diminui essas 

concentrações (em um deles após ajustes para isoleucina 

sérica). A mais recente descoberta dentre os estudos foi a 

correlação positiva da R. Gnavus com a DASS, porém, a 

evidência ainda é pouco clara. 

Os pesquisadores também sugerem que a associação 

de dieta sem glúten com a suplementação probiótica, inibe a 

cascata inflamatória no TDM, uma vez que o glúten é um dos 

potenciais fatores que interagem com a camada da mucosa 
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intestinal. E, o eixo HHS, apesar de ser associado a sintomas 

psiquiátricos, não apresentou diferenças com o uso de 

probióticos, no estudo que o avaliou.  

Ainda se faz necessário o aprofundamento dos estudos 

com mais amostras, para verificar a eficácia de combinação de 

cepas probióticas mais eficazes nos sintomas depressivos. 

Ensaios clínicos mais longos que 12 semanas também seriam 

interessantes. Mais estudos avaliando BCAAs com a depressão 

e a relação de probióticos com as proporções de quinurenina, 

podem fornecer melhores informações sobre os mecanismos 

envolvidos no transtorno, além de novas formas de tratamento. 

Além disso, investigações mais profundas sobre a R. Gnavus, 

juntamente com mais estudos que avaliem o eixo HHS. 
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RESUMO: A Covid-19 surgiu em 2019, através do Sars-Cov-2, 
um vírus da família coronavírus. A obesidade é um problema de 
saúde pública, e se caracteriza por acúmulo excessivo de 
gordura corporal, contribuindo para o surgimento de diversas 
condições clínicas. A inflamação presente na obesidade se dá 
através do alto número circulante de proteínas e algumas 
citocinas inflamatórias. O presente trabalho objetivou pesquisar 
sobre o estado inflamatório na obesidade e suas comorbidades 
quando estão associadas com a Covid-19. Trata-se de uma 
revisão sistemática da literatura, com busca de artigos nos 
últimos 5 anos, nas bases de dados Pubmed, Scielo, e 
Periódico Capes, com inclusão de artigos de acesso aberto, que 
abordavam a temática de Obesidade e/ou Covid-19, e para as 
buscas foram utilizadas as combinações dos seguintes 
descritores: obesidade, infecções por coronavirus, inflamação, 
presentes nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), nos 
idiomas português, inglês e espanhol. O aumento de um maior 
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potencial crítico nos pacientes obesos se deve ao excesso de 
peso corporal, a adiposidade determina a incidência e a 
severidade dos sintomas de pneumonia viral. Com base nos 
resultados da pesquisa realizada percebemos que há uma 
associação entre o estado inflamatório nas pessoas obesas e 
as comorbidades associadas com a Covid-19 que afeta o 
sistema imunológico do indivíduo, e possui como fator 
agravante um organismo que já se encontra inflamado.  
Palavras-chave: Obesidade. Doença Crônica. Infecções por 
coronavírus. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A patologia Covid-19 teve seu surgimento no final do ano 

de 2019, em uma província chinesa, chamada Hubei, 

especificamente na cidade de Wuhan, de lá a mesma se 

disseminou para outras regiões e países (LI, et al., 2020). 

O responsável por causar essa patologia é o Sars-Cov-

2, um vírus da família coronavírus, os vírus pertencentes a esta 

família já foram responsáveis por duas epidemias temporais 

diferentes (ESAKANDARI, et al., 2020). 

Essas epidemias ocorreram em anos distintos, sendo a 

Sars, uma síndrome respiratória grave, no ano de 2003, e a 

Mers, uma síndrome respiratória muito grave, no ano de 2012 

no Oriente Médio (KANNAN, et al., 2020). 

Ambas foram causadas pelos vírus, pertencentes a 

família coronavírus, e apesar de ás vezes ser confundido o 

nome da patologia é Covid-19, e não apenas coronavírus, ou 

novo coronavírus, como comumente é chamado (AHN, et al., 

2020). 
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Esses vírus causam doenças no trato respiratório, que 

inicialmente podem ser confudidas com uma gripe comum, visto 

que alguns dos sintomas são semelhantes em ambos (ZHOU, 

et al., 2020). 

Sars-Cov-2 inicialmente causa leves sintomas no trato 

respiratório, progredindo para uma pneumonia viral com 

agravamento dos sintomas, que incluem febre, dores de 

cabeça, dentre outros sintomas gripais, e em muitos casos 

ocorrem diarreia e complicações intestinais (ESAKANDARI, et 

al., 2020). 

Inicialmente, a Covid-19 pode ser confundida com outras 

doenças da via respiratória, porém pelo atual momento de 

pandemia, os primeiros exames solicitados são para descartar 

ou confirmar essa patologia (LI, et al., 2020). 

Os pacientes infectados por Sars-Cov-2, que 

apresentam reações e sintomas mais graves são geralmente os 

que apresentam outros problemas de saúde, como as doenças 

crônicas não transmissíveis, tais como obesidade (KORAKAS, 

et al., 2020).  

A obesidade é um grave problema de saúde pública, 

visto que se caracteriza por acúmulo excessivo de gordura 

corporal, o que contribui para o aumento e o surgimento de 

diversas condições clínicas (WANG, et al., 2016). 

Essa patologia resulta do aumento do consumo 

energético, sem que haja a queima das calorias ingeridas, e 

estima-se de que mais de 2 milhões de pessoas são obesas no 

Brasil (GOOSEENS, 2017). 

A inflamação presente na obesidade se dá através do 

alto número circulante de proteínas e algumas citocinas 
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inflamatórias, o que contribuem diretamente para o estado 

inflamatório desses pacientes (DUCLOS, 2016). 

 

O grande acúmulo de tecido adiposo contribui para o 

aumento na síntese de adipocinas que são fatores de grandes 

mudanças em algumas das funções corporais (LUZI, 

RADAELLI, 2020). Essas mudanças estão ligadas a variados 

fatores dentro do organismo, dentre eles, o controle do 

consumo alimentar, a homeostase corporal e o balanço 

energético, por exemplo (SINGH; KUMAR; MAHALINGAM, 

2017). 

O presente trabalho objetivou pesquisar sobre o estado 

inflamatório na obesidade e suas comorbidades quando estão 

associadas com a Covid-19.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, com 

busca de artigos nos últimos 5 anos, nas bases de dados 

PUBMED, SCIELO, e PERIÓDICO CAPES, com inclusão de 

artigos de acesso aberto, que abordavam a temática de 

Obesidade e/ou Covid-19, para as buscas foram utilizadas as 

combinações dos seguintes descritores: obesidade, infecções 

por coronavirus, inflamação, presentes nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS), nos idiomas português, inglês e 

espanhol, utilizando-se os operadores booleanos AND, OR e 

AND NOT. 

A seleção dos artigos foi baseada na originalidade e 

relevância, preferindo artigos mais recentes. Dessa forma, 

foram selecionados primeiramente os artigos por meio da leitura 
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breve dos títulos e resumos em cada base de dados e, 

posteriormente, do texto completo. Foram excluídos editoriais, 

teses e dissertações e textos não relevantes para o estudo ou 

que não versavam sobre a temática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quadro 1. Estudos que correlacionaram obesidade e covid-19 

Autores/ano Resultados 

Korakas, et al., (2020) Obesidade é um fator de risco para 

os agravos em Covid-19, assim como 

para a inflamação crônica e o 

estresse oxidativo, interferindo 

ativamente no sistema imune. 

Hussain, et al., (2020) A obesidade dificulta o processo de 

regulação do sistema imunológico e 

a resposta da citocina resultando em 

uma redução das células de defesa 

do organismo, proporcionando um 

aumento das células inflamatórias.  

Luzi, Radaelli, (2020) A resposta imunológica do 

organismo de um obeso quando 

relacionado a patologia Covid-19 se 

dá de forma diferente, visto que o 

sedentarismo contribui para os 

sintomas mais graves após a infecção 

viral. 

 

A obesidade é um dos fatores de risco para as 

complicações na patologia COVID-19, o estado clínico dos 

pacientes tendem a se agravar diante de um quadro existente 

de obesidade, os pacientes que possuem um quadro nutricional 
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descrito como obesidade, tendem a apresentar diversas 

comorbidades e condições clínicas como diabetes, hipertensão 

e doenças cardiovasculares (KORAKAS, et al., 2020). 

O estado inflamatório observado comumente nas 

pessoas obesas, geralmente se dá pelo quadro de resistência 

á insulina, e por acontecer diversas desordens metabólicas. A 

inflamação característica pode resultar da própria condição de 

obesidade, ou como alguns estudos mostram, onde ser obeso 

já é um estado inflamatório, por se tratar de uma patologia 

inflamatória (HUSSAIN, et al., 2020). 

O aumento de um maior potencial crítico nos pacientes 

obesos se deve ao excesso de peso corporal, porque a 

adiposidade determina a incidência e a severidade dos 

sintomas de pneumonia viral. É importante a coleta de 

informações acerca do estado nutricional e as medidas 

antropométricas dos pacientes com Covid-19, e quando se 

observa obesidade já tentar prevenir possíveis complicações, 

visto que a obesidade contribui diretamente para os agravos em 

saúde (LUZI, RADAELLI, 2020). 
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Coronavírus 

 

Quadro 2. Estudos sobre a família coronavírus e a patologia 

Covid-19  

Autores/ano Resultados 

Zhou, et al., (2020) Formas de transmissão, alta taxa de 

morbidade e mortalidade, além de 

demonstrar que crianças que foram 

infectadas, tiveram redução nas 

células CD4+ e CD8+. 

Li, et al., (2020) Estudo sobre a história da Covid-19, 

seu surgimento, bem como as 

características do Sars-cov-2.  

Ahn, et al., (2020) História do coronavírus, como realizar 

o diagnóstico para Covid-19, e como 

essa patologia impactou na economia.  

Esakandari, et al., (2020) Surgimento da Covid-19, breve 

explicação sobre Sars-cov-2, breve 

panorama sobre a quantidade de 

casos até o momento, as 

características do vírus e sua 

patogenicidade. 

Kannan, et al., (2020) Comparação entre os genomas dos 

vírus, Sars-cov e Mers-cov, além de 

uma investigação sobre a patologia 

Covid-19.  

Pascarella, et al., (2020) Caracterização e estudo sobre a 

família coronavírus, formas de 

transmissão, explicação sobre formas 

de higienização para prevenção.  

Shanmugaraj, et al., (2020) Buscaram encontrar as perspectivas 

para um tratamento terapêutico para 
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a Covid-19 de acordo com dados de 

Sars-cov e Mers-cov.  

 

O final do ano de 2019 e o inicio do ano de 2020 foram 

marcados com o surgimento de uma pandemia em todo o 

mundo, porém os primeiros casos foram registrados na China. 

A cronologia dessa patologia foi inicialmente em Wuhan, 

localizado na China, onde as pessoas infectadas saíram de lá 

para comemorar o ano novo chinês em outros lugares (LI, et al., 

2020). 

Após a saída de Wuhan, as pessoas tiveram contato com 

outras pessoas de inúmeros países e regiões, pois muitos 

viajaram, sendo assim mais fácil a disseminação. Comparando 

a sequência do genoma em Covid-19, Sars-Cov e Mers-Cov, 

observa-se que a sequência de Covid-19 se apresenta mais 

identificada com Sars-Cov do que com o Mers-Cov, sendo 

denominado Sars-Cov-2 (ZHOU, et al., 2020). 

A família coronavirus é composta por alguns vírus, dentre 

eles podemos destacar o Sars-cov-2, que é o vírus responsável 

pela Covid-19. Esses vírus possuem fita simples de RNA  e 

possuem capacidade de reprodução e podem infectar tanto 

animais quanto seres humanos (PASCARELLA, et al., 2020). 

Essa pandemia, que gerou um surto de Covid-19, já é 

considerada um grave problema de saúde pública, visto que 

não há ainda vacinas, ou remédios específicos para prevenção 

ou tratamento dessa patologia, mesmo terapias alternativas 

ainda não foram encontradas. A propagação do vírus foi rápida 

e simultânea em diversas localidades ao redor do mundo, onde 

inúmeras pessoas foram hospitalizadas, e o número de óbitos 

cresce a cada dia (SHANMUGARAJ, et al., 2020). 
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O contato entre as pessoas é a maior forma de 

contaminação, visto que inicialmente o uso da máscara não era 

obrigatório além de muitas pessoas não apresentarem sintomas 

e mesmo assim estavam transmistindo o vírus. Covid-19 é 

similar a outras doenças do trato respiratório, porém ela tem um 

agravante, sendo mais patogênica, e letal, visto que ela se 

agrava com mais facilidade do que outras patologias, como a 

pneumonia (ESAKADARI, et al., 2020). 

Coronavírus são os maiores patogênicos relacionados 

com as doenças do trato respiratório, visto que antes do ano de 

2019, já haviam surgido algumas epidemias por coronavírus em 

localidades específicas. O período de incubação do vírus é 

entre 5-14 dias, tendo em média a quantidade de 14 dias para 

que surjam os primeiros sintomas, que são dentre eles: febre, 

dores de cabeça, dores corporais (KANNAN, et al., 2020). 

Os sintomas e a intensidade deles depende também da 

idade dos pacientes e de como se encontra o sistema 

imunológico dos mesmos, visto que os pacientes mais idosos 

ou com doenças crônicas são mais vulneráveis (AHN, et al., 

2020). 

 

Fisiopatologia da obesidade  

 

Quadro 3. Estudos sobre obesidade e sua fisiopatologia. 

Autores/ano Resultados 

Wang, et al., (2016) Breve panorama sobre a obesidade e 

seus impactos negativos para a saúde 

do organismo, se constituindo em 

grave problema para a saúde pública. 

Gooseens, 2017 Além de se constituir em problema de 

saúde pública, a obesidade predispõe 
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ao surgimento de várias patologias, 

alterando o metabolismo de lipídeos e 

a inflamação local.  

Izquierdo, et al., (2019) Breve panorama sobre a leptina, que é 

um hormônio capaz de reduzir a 

grande ingestão de calorias, e na 

manutenção do peso corporal, sendo 

que já foi idealizado como potencial 

tratamento para a obesidade, porém 

encontraram que os pacientes com 

obesidade que possuem altos níveis de 

leptina circulante no plasma, se 

tornavam insensíveis para a leptina 

administrada de forma exógena. 

Tomlinson, et al., (2016) Obesidade está associada com as 

diversas limitações que acontecem 

relacionadas aos movimentos 

corporais, seja na redução da 

mobilidade, na postura e na força dos 

indivíduos, fazendo com que haja 

redução da capacidade da estrutura 

corporal. 

Andersen, et al., (2016) Breve panorama sobre os distúrbios 

metabólicos que ocorrem na 

obesidade, seus riscos para a síndrome 

metabólica e os marcadores 

sistêmicos de inflamação 

característicos da obesidade.  

Landecho, et al., (2019) A desordem metabólica contece 

porque as citocinas que são os 

marcadores inflamatórios estão 

desajustados, sendo que as adipocinas 

estão diretamente ligadas com a 
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inflamação no indivíduo, reduzindo a 

homeostase metabólica.  

Milling, (2019) As adipocinas são os mediadores 

proteicos produzidos nas células 

adiposas, sendo que a leptina e a 

adiponectina são as mais conhecidase 

podem afetar diversas células dentro 

do organismo. 

 

Obesidade é uma condição clínica marcada por acúmulo 

de gordura no tecido adiposo, e se constitui em grave problema 

de saúde pública, visto que dela surgem diversas complicações. 

Essa condição clínica se caracteriza por pelo aumento de 

gordura nos adipócitos e, tem um impacto negativo na saúde 

dos inidviduos acometidos por ela, sendo diagnosticado através 

do índice de massa corporal (WANG, et al., 2016). 

 

O Índice de Massa Corporal (IMC) dos adultos com 

obesidade se dá através de um valor igual ou superior a 

30kg/m², se dando através de uma combinação de fatores. Os 

fatores que predispõem os indivíduos a obesidade, são o estilo 

de vida que os mesmos vivem, com sedentarismo e uma dieta 

com grande consumo de calorias, além de predisposição 

genética (TOMLINSON, et al., 2016). 

Os aspectos genéticos da obesidade, são em relação as 

mutações presentes nos genes nessa condição, que são 

responsáveis pelo controle do apetite e da saciedade, 

relacionados ao metabolismo (SINGH; KUMAR; 

MAHALINGAM, 2017). 

Em muitas partes do mundo, as pessoas com obesidade 

ou em estado de sobrepeso são a maioria da população, e essa 
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condição traz inúmeros riscos de patologias associadas 

econtribui para o aumento de infecções. A obesidade está 

ligada diretamente ao surgimento de inúmeras patologias, 

desde condições fisiológicas, quanto metabólicas, contribuindo 

para o aparecimento de câncer, doenças renais e hepáticas, 

além de aumentar a suscetibilidade a infecções (GOOSEENS, 

2017). 

Nessa patologia, os marcadores inflamatórios que são 

mais conhecidos por citocinas estão em desordem metabólica, 

sendo liberados de forma desordenada. As adipocinas mais 

comumente apresentadas em estado inflamatório são IL-6, 

TNF-α, leptina, adiponectina, elas estão diretamente 

relacionadas com a inflamação nos indivíduos obesos 

(LANDECHO, et al., 2019).  

A adiponectina e a leptina são os hormônios proteicos 

que aparecem em maiores quantidades em pessoas obesas, e 

elas são secretadas pelo tecido adiposo. A leptina desenvolve 

e regula diversas funções metabólicas e fisiológicas no corpo, 

e atua como sinalizador entre o tecido cerebral e o tecido 

adiposo, e possui funções e efeitos contrários a grelina 

(MILLING, 2019). 

Alguns autores afirmam que a leptina é a ligação entre a 

função celular de imunidade e o estado nutricional, 

especialmente no que tange a obesidade. Visto que a leptina é 

uma variável de mediação entre o sistema imune e a 

adequação nutricional. Uma questão bastante discutida e 

pontuada na literatura científica é de onde são secretados os 

hormônios biomarcadores de inflamação na obesidade, visto 

que além dos adipócitos, também há produção e liberação no 

fígado (IZQUIERDO, et al., 2019). 
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É sabido que nem todas as citocinas são realmente 

inflamatórias, como é o caso de algumas citocinas, que são 

chamadas de anti-inflamatórias (ANDERSEN, et al., 2016). 

Pois, as inflamatórias são conhecidas por um termo bastante 

estudado na literatura científica, as pró-inflamatórias. 

 

Comorbidades associadas com a obesidade  

 

Quadro 4. Estudos associando patologias com a comorbidade 

em obesidade 

Autores/ano Resultados 

Duclos, (2016) Os pacientes que possuem obesidade 

apresentam maiores chances de 

permânencia em um ambiente 

hospitalar em caso de internações, 

visto que apresentam maiores 

dificuldades para a abordagem clínica. 

Peters, et al., (2018) A obesidade está diretamente 

relacionada com o srugimento de 

patologias que podem agravar as 

condições respiratórias.  

Singh, et al., (2020) Os pacientes obesos apresentam 

muitas vezes outras patologias 

associdas, visto que a obesidade é 

fator preditor para o surgmento de 

outras doenças, tais como 

hipertensão, diabetes, e problemas 

cardiovasculares. 

Trokart, et al., (2017) É comum o surgimento de problemas 

respiratórios em pessoas obesas, 

sendo a asma o mais conhecido, 

apresentando um crescimento de 

25%, alterando o mecanismo torácico.  
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Gomez-Llorente, et al., (2017) Alguns pacientes com obesidade 

apresentam dificuldade para respirar, 

se caracterizando em disfunção 

respiratória, o que os autores 

quiseram aprofundar e fazer a 

associação entre a obesidade e 

problemas respiratórios, sendo mais 

frequente a asma. 

 

 Na obesidade é comum a associação com diversas outras 

patologias, dentre elas o surgimento da síndrome metabólica 

que é um conjunto de diversas doenças. Diabetes, hipertensão 

e doenças cardiovasculares são comuns em pessoas com 

obesidade, visto que o excesso de peso corporal e as suas 

implicações metabólicas contribuem diretamente para o 

surgimento delas (SINGH, et al., 2020). 

 A obesidade está ligada ao aparecimento de condições 

respiratórias, como asma e pneumonia, sendo que a disfunção 

metabólica presente em obesos é fator essencial para 

complicações como a asma (PETERS, et al., 2018).  

 Pacientes obesos que também possuem outras patologias 

relacionadas com a função respiratória, possuem baixa 

qualidade de vida e maior dificuldade para controlar infecções 

por via respiratória (TROKART, et al., 2017). 

Os pacientes com obesidade apresentam mais 

dificuldade para a recuperação, e também o manejo clínico 

conduzido para alguns desses pacientes se tornam diferentes, 

visto que em muitos há dificuldade de colocar a máscara de 

ventilação. As pessoas que apresentam simultaneamente 

obesidade e pneumonia apresentam maiores chances de 
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permanecer mais tempo em ambiente hospitalar, e 

permanecem em mais tempo em tratamento (DUCLOS, 2016). 

Pacientes com obesidade geralmente possuem 

dificuldade para respirar, apresentando uma disfunção 

respiratória, sendo caracterizada por inúmeras mudanças na 

função respiratória (Gomez-Llorente, et al., 2017). 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados da pesquisa realizada 

percebemos que há uma associação entre o estado inflamatório 

nas pessoas obesas e as comorbidades que estão associadas 

com a Covid-19, visto que a Covid-19 é uma patologia que afeta 

o sistema imunológico do indivíduo, e possui como fator 

agravante um organismo que já se encontra inflamado. A 

obesidade portanto, é um fator de risco para a alta taxa de 

mortalidade na Covid-19.  
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RESUMO:  A Fibromialgia (FM) é uma doença crônica, de 
etiologia desconhecida e origem multifatorial, caracterizada por 
dores musculoesqueléticas generalizadas. O diagnóstico é 
baseado nos critérios de Roma III do American College of 
Rheumatology, precisando ocorrer a presença de dor corporal 
por pelo menos três meses, associada com: distúrbios no sono, 
mudanças cognitivas, variações de humor e outros sintomas 
relacionados ao grau da doença. De acordo com o Estudo 
Epidemiológico da Fibromialgia (EpiFibro) realizado em 2016 
no Brasil, estima-se que a prevalência seja de 2,5%. O manejo 
da fibromialgia requer estratégias farmacológicas e não 
farmacológicas; nas não farmacológicas, a nutrição apresenta-
se como potente fator para redução dos sintomas. O objetivo da 
presente revisão de literatura é avaliar o impacto de estratégias 
nutricionais no tratamento da fibromialgia. A relação entre a FM 
e nutrição tem sido amplamente revisada. Hábitos dietéticos em 
mulheres com FM podem afetar diretamente o curso clínico 
desta doença. A deficiência de componentes nutricionais 
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fundamentais pode eliciar ou exacerbar a dor músculo 
esquelética associada à FM. Pacientes com FM apresentam 
baixos níveis de selênio (Se), magnésio (Mg) e zinco (Zn). Foi 
demonstrado que as deficiências de vitaminas e minerais 
podem estar associadas com a fisiopatologia da FM, porém, 
seu mecanismo não está totalmente esclarecido, sendo 
necessária a realização de mais estudos. 
Palavras-chave: Estratégias Nutricionais. Tratamento. 
Fibromialgia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Fibromialgia (SFM) é caracterizada por 

uma doença crônica generalizada no aparelho locomotor, de 

origem multifatorial, acometendo, principalmente os quadrante 

esquerdo e direito, acima e abaixo da cintura e dor na coluna 

cervical, torácica ou lombar. A sua etiologia é desconhecida e, 

o sobrepeso e obesidade apresentam grande relevância no 

prognóstico da doença. Ocorre a presença de sintomas como: 

alterações no sono, fadiga extensa, parestesia em 

extremidades, depressão, ansiedade, rigidez articular, cefaleia 

e sensação de tumefação nas mãos (SILVA et al., 2019; SILVA 

E SCHIERFEDECKER, 2017). 

Segundo Silva et al. (2019), o diagnóstico é baseado nos 

critérios de Roma III do American College of Rheumatology, 

precisando ocorrer a presença de dor corporal por pelo menos 

três meses, associada com: distúrbios no sono, mudanças 

cognitivas, variações de humor e outros sintomas relacionados 

ao grau da doença.  

Além disso, é realizada a palpação digital em 18 pontos 

sensíveis, sendo considerado positivo quando há dor em pelo 

menos 11 desses pontos. Podem apresentar junto a 
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fibromialgia, as doenças como: síndrome do intestino irritável e 

o hipotireoidismo (SILVA E SCHIERFEDECKER, 2017). 

Em relação à prevalência da síndrome de fibromialgia na 

população mundial em geral, obteve-se um valor com variação 

entre 0,2% (Venezuela) a 6,6% (Itália). Nas mulheres, o valor é 

de 2,4 a 6,8%, ocorrendo com mais frequência na faixa etária 

de 35 a 60 anos. Esse valor muda em relação às populações 

urbanas e rurais, sendo 0,7 a 11,4% e 0,1 a 5,2%, 

respectivamente (MARQUES et al., 2016). 

De acordo com o Estudo Epidemiológico da Fibromialgia 

(EpiFibro) realizado em 2016, no Brasil estima-se que a 

prevalência seja de 2,5%, sendo considerada alta. Os aspectos 

sociais, psicológicos e culturais tornam essa expressão 

altamente variável, devendo ocorrer estudos epidemiológicos 

em nosso país (MARTINEZ et al., 2016).  

Segundo Batista et al. (2015), apesar da patogênese e 

etiologia da fibromialgia não serem totalmente conhecidas, 

evidências científicas revelam que alguns indivíduos podem 

demonstrar uma predisposição genética à patogênese se forem 

expostos a determinados fatores ambientais. Estudos relatam 

uma possível participação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

e do sistema nervoso autonômico em decorrência do estresse 

nos pacientes que manifestam-se vulneráveis à esta doença ou 

seus sintomas associados. 

O manejo da SFM requer estratégias farmacológicas e 

não farmacológicas. Nas não farmacológicas, a nutrição 

apresenta-se como potente fator para redução dos sintomas da 

SFM, sendo que intervenções dietéticas e suplementos 

dietéticos, embora ainda controversos, mostram-se 

promissores. Contudo, mesmo a dietoterapia apresentando 
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uma intervenção complementar para o tratamento, exigem-se 

mais pesquisas na área para traçar estratégias mais eficazes 

na redução dos sintomas da SFM (PAGLIAI et al., 2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhece a 

importância da dieta “A nutrição tem se demonstrado como o 

principal determinante modificável nas doenças crônicas, com 

evidências científicas crescentes, apoiando cada vez mais a 

visão de que alterações na dieta possuem fortes efeitos (ambos 

positivos e negativos) na saúde ao longo da vida”. No geral, a 

nutrição é uma parte essencial da saúde músculo esquelética 

(ELMA et al., 2020).  

O objetivo desta revisão bibliográfica é avaliar o impacto 

de estratégias nutricionais no tratamento da fibromialgia, 

analisando se o consumo alimentar apresenta relação com a 

intensidade dos sintomas, bem como sua cessação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foram utilizados materiais relevantes sobre o tema 

Estratégias Nutricionais no Tratamento da Fibromialgia, 

retirados de livros técnicos e publicações de órgãos 

internacionais e nacionais, revistas e artigos de ordem 

científica. 

O método de procedimento aplicado consistiu de uma 

pesquisa bibliográfica mais aprofundada sobre os assuntos 

destacados referentes ao tema, incluindo análise crítica, 

interpretação literária e compreensão de textos legais.  

Os dados foram coletados de artigos de denominação 

científica dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês, português 

e espanhol; adquiridos através de bancos de dados dos sites 
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PubMed, Bireme, Lilacs, Scielo, Medline, Elsevier. Como fonte 

de busca, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 

fibromialgia e nutrição; para refinar a busca foi utilizado o 

operador booleano “AND”. Sendo assim, foram selecionados 30 

artigos, após o critério de inclusão, 10 artigos foram excluídos, 

os quais não se enquadraram no critério de ordem periódica dos 

últimos cinco anos, e artigos cujo título não estava relacionado 

ao tema desta revisão de literatura. Com isso, 20 artigos foram 

selecionados para compor o resultado do presente estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diagnóstico 

 

A fibromialgia (FM) é caracterizada por dor generalizada 

em 18 pontos (9 pares), que são localizados em diferentes 

partes do corpo e que pode se espalhar para outras áreas. Os 

pontos são comumente encontrados próximos aos cotovelos, 

ombros, joelhos, quadris, atrás da cabeça e ao redor do esterno 

(BJØRKLUND et al., 2018).  

A figura 1 abaixo demonstra as principais áreas de dor 

músculo esquelética associadas à fibromialgia. 
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Figura 1. Principais áreas de dor associadas à Fibromialgia 

 
Fonte: BJØRKLUND et al. (2018) 

Obesidade 

 

A presença da obesidade na fibromialgia correlaciona-se 

com o estado inflamatório, visto que os adipócitos produzem 

citocinas pró-inflamatórias, tendo fator contribuinte para a 

atenuação desta dor, sendo que a interleucina 6 (IL-6) 

plasmática apresenta-se mais elevada nestes pacientes. Este 

estado inflamatório alterado, pode ser contribuinte em relação 

às alterações intestinais pertinentes nestes pacientes, como a 

disbiose e microbiota intestinal alterada, sendo que o déficit de 

peso e uma dieta anti-inflamatória parecem ser benéficos na 

melhora dos sintomas (SILVA et al., 2019). 
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Nutrição e Fibromialgia 

 

A associação entre os hábitos alimentares, estilo de vida 

e o desenvolvimento de doenças crônicas vêm aumentando 

fortemente. Pelo fato de a síndrome de fibromialgia ser 

considerada uma doença multifatorial, um tratamento visando 

todas as esferas atingidas poder-se-ia mostrar propício. A 

compreensão integral da doença e seus sintomas associados, 

ou seja, uma abordagem multifatorial, visam atender às 

necessidades dos mesmos e garantir melhores resultados, 

evitando a aplicação isolada de qualquer tratamento, visto que, 

somente o tratamento médico não parece ser totalmente eficaz 

na resolução dos sintomas, sendo considerado ineficiente para 

a maioria dos pacientes (SILVA et al., 2019; GARCÍA et al., 

2015). 

A relação entre a FM e nutrição tem sido amplamente 

revisada. Hábitos dietéticos em mulheres com FM podem afetar 

diretamente o curso clínico desta doença, no entanto é difícil 

associar FM com um desequilíbrio dietético específico ou 

alguma alteração no metabolismo. Contudo, a síndrome 

metabólica, caracterizada por hipertensão arterial, obesidade e 

alto risco para derrame pode exacerbar a dor associada à FM. 

Diversos estudos indicaram os benefícios de uma nutrição 

adequada para pacientes com FM (BJØRKLUND et al., 2018). 

Os pacientes com FM tendem a sofrer, frequentemente, 

com obesidade, distúrbios alimentares, síndrome metabólica e 

sintomas gastrointestinais como dor abdominal, dispepsia ou 

esvaziamento gástrico prolongado, tornando a nutrição um fator 

fundamental, tendo em vista que a dieta influencia nos sintomas 

e pode estimular os indivíduos na adesão de padrões 
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alimentares considerados disfuncionais (LÓPEZ-RODRÍGUEZ 

et al., 2017). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 

os devidos cuidados devem ser tomados com a alimentação na 

síndrome do fibromialgia, como a redução do consumo de 

açúcar, sal, gorduras e álcool. Diante do exposto, aumentar o 

consumo de fibras, frutas, vegetais e líquidos, trazem benefícios 

no retardo do aparecimento de doenças crônicas, como a FM, 

idem na redução de peso, o qual já foi demonstrado favorável 

na redução de sintomas (BATISTA et al.,2015). 

 

Deficiências Nutricionais 

 

Há alguns estudos que investigaram a ligação entre 

nutrientes específicos e dor crônica. Foi descoberto que a 

ingestão inadequada de selênio pode estar associada com a 

severidade da dor em pacientes com fibromialgia, e a ingestão 

de antioxidantes foi sugerida para redução da dor na mesma 

população. Contudo, ao invés de focar somente nos efeitos da 

ingestão de um nutriente específico, em uma condição 

específica, a consideração da ingestão dietética no geral dos 

indivíduos também é sugerida. Pesquisas sobre dietas 

aplicadas e padrões dietéticos, consideram uma avaliação 

dietética na qual os nutrientes e os alimentos são examinados 

no geral, ao invés de avaliar um único nutriente ou alimento. A 

aderência a um padrão dietético saudável, como a Dieta 

Mediterrânea, é inversamente associada com os níveis de 

biomarcadores inflamatórios no sangue. Em suma, dieta e 

padrões dietéticos são fatores importantes para a saúde do 
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tecido muscular, e são sugeridos como fatores associada à dor 

músculo esquelética (ELMA et al., 2020). 

Joustra et al. (2017), demonstraram a correlação entre a 

hipovitaminose D em indivíduos que se apresentavam 

saudáveis e em indivíduos que apresentavam fibromialgia; 

constatou-se que esses corriam significativo risco de apresentar 

a deficiência de colecalciferol em comparação a parcela 

eutrófica. Em um estudo realizado, foi observado um efeito 

significativo na diminuição da intensidade da dor de pacientes 

que foram suplementados durante 20 semanas. Além disso, 

foram propostas a suplementação de vitamina D e E, durante 

12 semanas, sendo um grupo associado com exercício físico e 

o outro somente ao exercício. Mostrou-se que, mesmo os níveis 

séricos das respectivas vitaminas estando aumentados, não 

houve melhora dos sintomas em ambos os grupos. Porém, foi 

encontrada uma associação positiva para os níveis de zinco 

sérico e sintomas somáticos nos indivíduos com fibromialgia.  

Rezende et al. (2019), cita o termo “fome oculta”, o qual 

é designado como a carência implícita de um ou mais 

nutrientes, que produz alterações fisiológicas mínimas e 

consequências à saúde, que na maioria das vezes, não é 

percebida por exames de rotina. Este estado está sendo 

discutido como uma relação causal à fibromialgia. Da mesma 

forma, há a correlação entre a deficiência de vitamina D e a 

presença de FM, uma vez que, estudos recentes indicam a 

vitamina D como o principal fator que desencadeia doenças 

relacionadas à dor difusa crônica, dor miofascial, dor nas 

articulações, fraqueza muscular e fadiga. Acredita-se que a FM 

pode ser o resultado de um bloqueio fisiológico no eixo da 

paratireoide, devido à diminuição na secreção do hormônio da 
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paratireoide/renal e excreção de fósforo, acarretando a 

interrupção das etapas finais na ativação da vitamina D e sua 

respectiva ação sistêmica. Com esses níveis baixos, os 

mesmos ficam propícios aos problemas de saúde óssea no 

futuro, portanto, estes pacientes devem ser rastreados e 

suplementados. 

Segundo Bjørklund et al. (2018) a deficiência de 

componentes nutricionais fundamentais pode eliciar ou 

exacerbar a dor músculo esquelética associada à FM. 

Pacientes com FM apresentam baixos níveis de selênio (Se), 

magnésio (Mg) e zinco (Zn). Sabe-se que a deficiência de Zn 

afeta negativamente a recuperação de injúria muscular. A 

deficiência de Mg afeta a função muscular e produção de 

energia (que podem acarretar à fadiga, pois participa da 

produção de ATP), visto que o Mg é fisiologicamente 

relacionado à tensão muscular. A suplementação de Mg 

resultou na redução de dores de cabeça associadas à tensão 

muscular. Além das deficiências de vitaminas associadas à FM, 

tais como, ácido fólico e vitamina B12, aparentemente a 

diminuição dos níveis de ferritina estão associados com FM e 

relacionados à dor muscular. Possivelmente, ferro (Fe) como 

cofator na produção de serotonina e dopamina pode ter um 

papel na etiologia da FM.   

A figura 2 abaixo demonstra a relação entre deficiência 

nutricional e dor músculo esquelética. 
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Figura 2. Deficiências nutricionais e dor músculo esquelética 

Fonte: Adaptado de BJØRKLUND et al. (2018) 

 

Rezende, et al. (2019), demonstraram que a maioria dos 

pacientes com FM apresentam níveis séricos de Cálcio (Ca) 

normais, no entanto a concentração intracelular pode 

apresentar-se diferente e deve ser estudada. Uma explicação 

para isto, seria o potencial da hipertonia muscular, que é o 

aumento anormal do tônus muscular, correspondendo 

possivelmente a dor muscular relacionada aos sintomas da FM 

e seus níveis intracelulares menores quando comparados aos 
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eutróficos. A deficiência de Ferro (Fe) sem a anemia também 

tem sido associada à presença de fibromialgia, e sua respectiva 

suplementação nesta condição, amenizou a fadiga e melhorou 

os estados cognitivos e físicos dos mesmos. Estas descobertas 

na ciência da nutrição são contribuintes para a criação de 

estratégias terapêuticas mais eficientes e de custo baixo, 

necessitando de estudos de intervenção sobre a fome oculta e 

as deficiências de micronutrientes. 

As deficiências de vitaminas e minerais podem estar 

associadas com a fisiopatologia da SFM, porém, seu 

mecanismo não está totalmente esclarecido. Estudos que 

propuseram a suplementação nutricional e sua relação com os 

sintomas se mostram conflitantes, visto que altas doses 

contidas em suplementos possam causar diversos problemas 

de saúde como o desconforto gástrico, insônia, tontura e 

fraqueza (JOUSTRA et al., 2017). 

 

Cúrcuma 

 

De acordo com Martin et al. (2019) a cúrcuma (Curcuma 

longa) é uma especiaria amplamente usada que tem vários 

efeitos biológicos. A curcumina é o principal componente da 

cúrcuma, que é usada como tratamento para uma variedade de 

condições crônicas como artrite reumatoide, doença 

inflamatória do intestino, Alzheimer e doenças malignas 

comuns como câncer de cólon, estômago, pulmão, mama e 

pele. Extratos de cúrcuma exibem potente atividade 

antioxidante e atividade anti-inflamatória. Esses efeitos da 

Cúrcuma longa são pelo menos parcialmente atribuíveis à 

bisacurona, um componente da cúrcuma que possui atividades 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/turmeric
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/curcuma-longa
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/curcuma-longa
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antioxidantes e anti-inflamatórias. Esta evidência sugere que a 

cúrcuma pode ser um poderoso aliado contra a fibromialgia. 

 

Microbiota Intestinal 

 

Foi analisado que indivíduos com FM apresentam 

alteração da microbiota intestinal associada a 

hipersensibilidade somática, por isso é comum esses indivíduos 

apresentarem a síndrome do intestino irritável (SII), alguns 

estudos mostram efeitos benéficos do uso de probióticos para 

o melhor controle da SII (ROMAN et al., 2018). 

O papel da microbiota intestinal nos últimos anos vem 

sendo reafirmado em uma variedade de patologias, porém, sua 

atribuição nas doenças crônicas fora do trato gastrointestinal 

ainda é escassa. A composição do microbioma intestinal 

mostrou alterações significativas nos pacientes que 

apresentavam FM, relatando que houve modificações nas 

espécies que metabolizam o butirato e propionato, sendo 

suportadas pelas mudanças ocorrentes nos níveis séricos de 

ácidos graxos de cadeia curta. A devida associação às outras 

patologias que a fibromialgia está relacionada, como as 

comorbidades na saúde mental, merecendo destaque a 

ansiedade e depressão, têm sido associadas às alterações na 

microbiota intestinal, devido a relação já estabelecida entre o 

eixo intestino-microbiota-cérebro. Por fim, mais estudos fazem-

se necessários para medir as cabíveis mutações do fator 

microbioma e outras condições de dores crônicas e, se 

realmente for palpável, o desenvolver de novas formas de 

tratamento na FM em relação aos microrganismos intestinais é 

capaz de mostrar-se proveitoso (MINERBI et al., 2019). 
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Intervenções dietéticas  

 

Um estudo de revisão sistemática realizado por Silva et 

al. (2019) avaliou o efeito das intervenções dietéticas e 

biomarcadores inflamatórios em pacientes com FM. Além de 

utilizar  ferramentas para avaliar a dor associada à FM em 

quase todos os estudos, também foram avaliados outros 

resultados comuns relatados pelos pacientes como; fadiga, 

qualidade do sono, ansiedade e depressão, qualidade de vida 

em geral e sintomas gastrointestinais. As abordagens dietéticas 

incluíram dieta sem glúten; dieta sem glutamato monossódico e 

sem aspartame; dieta hipocalórica; dieta vegetariana crua e 

dieta de baixa fermentação com oligossacarídeos, 

dissacarídeos, monossacarídeos, álcoois e polióis (FODMAPs), 

caracterizada pela exclusão de todos os produtos lácteos; dos 

cereais só permitiu-se o arroz; excluíram-se, todas as frutas, 

exceto banana, cítricos, abacaxi, frutas vermelhas, morangos e 

kiwi; todos os vegetais, exceto abóbora, repolho, alface, tomate, 

cenoura e pepino. Desse modo, obteve-se o resultado de que 

as intervenções com uma dieta restrita em FODMAPs, dieta 

hipocalórica e a dieta vegetariana crua apresentaram uma 

melhora na dor e possuíam repercussão funcional em pacientes 

com FM. Outros resultados relatados pelos pacientes, também 

apresentaram melhora significativa com essas intervenções. 

A dieta vegetariana é rica em antioxidantes, beta 

caroteno, minerais e fibras, e tem demonstrado evidências de 

que auxilia na melhora dos sintomas da fibromialgia. Essas 

dietas diminuem a inflamação no corpo através da regulação 

dos níveis de antioxidantes, ácidos graxos essenciais e ácido 

araquidônico (MANISHA et al., 2017). 
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Evidências crescentes mostram que uma dieta restrita 

em FODMAPs traz bons resultados em pacientes com FM, pois 

há uma significativa redução nos distúrbios gastrointestinais e 

melhora na dor (MARUM et al., 2016). 

De acordo Pagliai et al. (2020) pacientes com FM 

normalmente apresentam sintomas gastrointestinais que se 

sobrepõem aos vários distúrbios relacionados ao glúten, como 

dor crônica, náuseas, dor abdominal, fadiga e cansaço, 

sugerindo uma possível coexistência de sensibilidade ao glúten. 

Sendo assim, foi investigado o impacto clínico de uma dieta sem 

glúten durante um ano em uma pequena amostra de pessoas 

com doença celíaca, síndrome do intestino irritável e FM, na 

qual o estudo teve resultados positivos na melhoria dos 

sintomas de dor, função cognitiva e qualidade de vida.  

Um estudo realizado por Slim et al., (2016) abordou os 

efeitos de uma dieta sem glúten versus uma dieta hipocalórica 

em pacientes com FM durante um período de 24 semanas. As 

mudanças em ambas intervenções foram a melhora nos 

sintomas de sensibilidade ao glúten, portanto, não houve 

diferenças significativas entre as duas intervenções. A melhora 

dos sintomas persistiu durante um período de seis meses em 

ambos os grupos, da mesma forma que, também foram 

associadas a menores efeitos sobre os distúrbios psicológicos 

experimentados pelos participantes do estudo. Sendo assim, a 

dieta sem glúten não foi superior à dieta hipocalórica na 

redução de sintomas à sensibilidade ao glúten. 

É uma característica comum nesses pacientes o 

desenvolvimento de depressão. Com isso, a ingestão de 

alimentos ricos em triptofano, que podem ser encontrados no 

leite, banana e vegetais do tipo verde-escuros, seria capaz de 
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proporcionar benefícios, já que o organismo utiliza esse 

aminoácido essencial para sintetizar serotonina, sendo uma das 

suas principais funções controlarem a atividade motora, 

funções cognitivas e perceptivas (MARTINEZ et al., 2015). 

Enfatiza-se a importância do cuidado com a alimentação 

nesses pacientes, pois há diversos estudos que associam uma 

boa alimentação com uma melhora da dor, trazendo uma 

qualidade de vida mais adequada a esses indivíduos. Sabe-se 

que a alteração do sono é comum na FM. A redução de cafeína 

e chocolate poderiam ser uma estratégia para a melhora do 

quadro. O consumo de maior quantidade proteína vegetal e 

menor quantidade do consumo de proteína animal, 

proporcionam mais saúde aos tecidos e ajuda na manutenção 

do peso (MARTINEZ et al., 2015). 

    

CONCLUSÕES  

 

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada pela 

presença de dores, fadiga, distúrbios de sono, depressão e 

ansiedade. Trata-se de uma doença sem cura comprovada, 

tornando-se necessária a união do manejo farmacológico e 

dietoterápico.  

Foi demonstrado que pacientes portadores de FM 

apresentam déficits de vitaminas e minerais, fator que pode 

estar intrinsecamente associado à sua fisiopatologia. Além 

disso, há evidências comprovando que a utilização de 

abordagens dietéticas específicas, tais como, dieta 

hipocalórica, com alto teor de antioxidantes, com baixo teor de 

FODMAPs, sem glúten e vegetariana crua apresentaram 

repercussão funcional na fibromialgia, acarretando na melhora 
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da dor, função cognitiva e sintomas gastrointestinais. Embora 

não existam recomendações específicas para o manejo da FM, 

uma boa alimentação e a redução do peso contribuem para a 

limitação da dor e, consequentemente, uma melhor qualidade 

de vida para estes enfermos.  

 Diante do exposto, a nutrição apresenta-se como uma 

potencial forma de tratamento para pacientes acometidos pela 

fibromialgia. No entanto, por esta patologia apresentar 

particularidades ainda desconhecidas, as quais dificultam a 

construção de um protocolo mais específico e efetivo para o seu 

tratamento, há a necessidade da realização de estudos mais 

detalhados. 
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RESUMO: A obesidade infantil caracteriza-se pelo excesso de 
gordura corporal e pode trazer vários agravos à saúde. 
Estatísticas revelam que, nos últimos 25 anos, a obesidade 
tornou-se um problema de saúde pública que se destaca no 
cenário mundial. A obesidade trás elevado risco de doenças 
como diabetes, hipertensão, doenças do coração e até mesmo 
o câncer. A escola é um espaço adequado para desenvolver 
ações de educação alimentar e nutricional promovendo mais 
qualidade de vida, resultando até mesmo na melhoria do 
rendimento escolar. O estudo teve como objetivo realizar uma 
revisão narrativa da literatura para identificar possíveis fatores 
que estão associados a alta prevalência do sobrepeso e 
obesidade em escolares. Foram utilizados artigos de revistas 
científicas dos últimos cinco anos (2015 a 2020), nas línguas 
inglesa e portuguesa, consultados nas bases de dados LILACS, 
SCIELO, PUBMED e SCIENCE DIRECT. Através dos estudos 
analisados, verifica-se a importância da relação entre o 
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aumento do consumo de alimentos processados e 
industrializados, relacionado à predisposição da obesidade, e o 
ambiente escolar é forte influenciador quanto ao 
desenvolvimento de hábitos saudáveis ou não. Devido a isso, é 
de fundamental importância o conhecimento dos escolares 
sobre nutrição, boas práticas alimentares e obesidade, sendo 
imprescindível a presença do nutricionista nas escolas. 
Palavras-chave: Consumo Alimentar. Obesidade Infantil. 
Educação Alimentar e Nutricional. Alimentação escolar. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A obesidade infantil caracteriza-se pelo excesso de 

gordura corporal e pode trazer vários agravos à saúde. A 

obesidade atualmente é constituída como um distúrbio 

nutricional preocupante, especialmente na população abaixo de 

20 anos, momento em que já pode trazer consequências a 

saúde. Estatísticas revelam que, nos últimos 25 anos, a 

obesidade tornou-se um problema de saúde pública que se 

destaca no cenário mundial (WHO, 2000; ARAÚJO et al., 2010).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

crianças de países desenvolvidos ou em desenvolvimento 

estão crescendo em ambientes que incentivam um maior ganho 

de peso, com isso 41 milhões de crianças na faixa etária de 5 

anos estão com excesso de peso ou obesas. A obesidade trás 

elevado risco de doenças como diabetes, hipertensão, doenças 

do coração e até mesmo o câncer. Essas patologias 

configuram-se como uma das principais causas de doenças no 

Brasil (OMS, 2016; OMS, 2018). 

A mudança nos padrões alimentares da população de 

maneira geral, vem sendo privilegiada por alimentos 

ultraprocessados, com alto teor de sódio, açúcares e gorduras 
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saturadas, é incluído as bebidas açucaradas, os próprios 

alimentos de fast-food e até mesmo alimentos com alta 

densidade energética. Levando em consideração, ainda sobre 

o consumo alimentar observa-se que muitas das vezes o 

indivíduo se alimenta assistindo TV, ao celular, fatores estes 

relacionados ao sedentarismo (MONTEIRO; LOUZADA, 2015). 

É de fundamental importância que na fase escolar as 

crianças tenham conhecimentos sobre os hábitos alimentares e 

estilos de vida saudáveis, para que venham a ter uma vida 

adulta saudável. A escola é vista como um espaço adequado 

para desenvolver ações de educação alimentar e nutricional, 

promovendo mais qualidade de vida e até mesmo o 

melhoramento do rendimento escolar (RAMOS et al., 2013).  

Existem as políticas públicas voltadas para a saúde 

nutricional, quanto ao ambiente escolar como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que tem gerado 

grande contribuição para o controle da prevalência da 

obesidade infantil e melhora das condições nutricionais (REIS, 

et al., 2011). 

O ambiente escolar é local fértil de desenvolvimento do 

conhecimento e prática de hábitos alimentares saudáveis, 

especialmente com a participação do nutricionista participando 

desse processo.  

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo realizar 

uma revisão narrativa da literatura para identificar possíveis 

fatores que estão associados a alta prevalência do sobrepeso 

e obesidade em escolares. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura nas bases 

de dados eletrônicas, utilizando-se artigos de revistas 

científicas. Foram utilizados para inclusão na revisão: artigos na 

língua inglesa e portuguesa consultados nas bases de dados 

Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), National Center 

for Biotechnology Information. U.S. National Library of Medicine 

(PUBMED) e SciVerse ScienceDirect (SCIENCE DIRECT), por 

meio dos seguintes descritores em ciência da saúde (DeCS): 

“Consumo Alimentar”, “Obesidade Infantil”, “Educação 

Alimentar e Nutricional”, “Alimentação Escolar”, e seus 

equivalentes na língua inglesa. Foram excluídos os artigos que 

não estivessem disponíveis ou gratuitos, não relacionados a 

crianças, relatos de caso, estudos observacionais e que não 

abordassem o tema específico. 

Inicialmente foi realizada uma análise dos títulos, para 

posterior avaliação criteriosa dos resumos, tendo como foco 

responder à questão norteadora proposta, e então leitura 

integral dos artigos. E deles sendo coletados e expostos em 

forma de um quadro de informações sobre os autores, ano de 

publicação, delineamento da pesquisa, população de estudo e 

resultados. 

Como demostrado na Figura 1, no total foram 

encontrados quarenta artigos e desses, vinte e sete foram 

selecionados para leitura integral, sendo que dezessete 

contemplaram os critérios de inclusão. 
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Figura 1 – Organograma de artigos selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (FERREIRA, 2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No quadro 1, estão apresentados os estudos que foram 

escolhidos e analisados para a realização do trabalho. 

QUADRO 1 – Resultados dos artigos incluídos. 

AUTOR/AN

O 
TÍTULO OBJETIVO 

CONSIDERAÇÕE

S 

Melo et al., 

(2010) 

Prevalência de 

Sobrepeso e 

Obesidade em 

Crianças de seis a dez 

anos de 

EscolasMunicipais.  

Identificar a 

prevalência de 

sobrepeso e 

obesidade em 

crianças de 

escolas 

municipais. 

A prevalência de 

excesso de peso e 

obesidade, reforça a 

necessidade de mais 

estudos, com ações que 

visem prevenir e/ou 

tratar a obesidade. 

Brasil. 

Ministério da 

saúde, (2013) 

Departamento de 

Economia em Saúde. 

Nota Técnica nº 101 

/2013/DESID/SE/MS

. 

Avaliar fatores 

que podem levar 

a obesidade. 

A obesidade infantil 

vem sendo um dos 

maiores desafios para a 

saúde pública. 

Simmonds et al., 

(2016) 

Predicting adult 

obesity from 

Investigar 

medidas simples 

Cerca de 55% das 

crianças obesas tem 

 

Total de artigos 
encontrados: 40 
Pubmed: 6 
ScienceDirect: 3 
Scielo: 16 
Lilacs: 9 
Outros: 6 

 

27 artigos 
16 artigos 

selecionados 

para o estudo. 
11 excluídos – estudos 

que não abordaram ao 

tema específico. 
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childhood obesity: a 

systematic review and 

meta-analysis 

da obesidade 

infantil. 

maior chance de se 

tornarem adolescentes 

obesos. 

Souza et al., 

(2017) 

Estado nutricional 

antropométrico e 

associação com 

pressão arterial em 

crianças e 

adolescentes: Um 

estudo populacional 

Avaliar o estado 

nutricional de 

crianças e 

adolescentes por 

meio de 

indicadores 

antropométricos.  

O excesso de gordura 

corporal, é classificado 

como sobrepeso e 

obesidade, podendo 

trazer problemas para a 

população no geral.  

Segura, (2019) 

Avaliação do estado 

nutricional e consumo 

alimentar de escolares 

da rede municipal de 

educação de São 

Paulo 

Avaliar o estado 

nutricional e 

consumo 

alimentar de 

escolares do 1º ao 

4º da rede 

municipal de 

educação de SP. 

O estado nutricional dos 

escolares foi marcado 

com a prevalência 

elevada de sobrepeso e 

obesidade. 

Souza et al., 

(2019) 

Avaliação nutricional 

e dietética de pré-

escolares de Montes 

Claros, Minas Gerais 

Avaliar o estado 

nutricional e o 

consumo 

alimentar das 

principais fontes 

de macro e 

micronutrientes 

ingeridos por 

pré-escolares. 

O estado nutricional 

encontra-se adequado, 

porém a ingesta 

alimentar encontra-se 

inadequado. No 

entanto, este fator pode 

contribuir com o 

aumento do sobrepeso e 

obesidade,  

Chaffee, (2014) 

Fatores nos primeiros 

anos de vida que 

influenciam o 

consumo de frutas e 

verduras entre 

crianças 

Avaliar fatores 

que influenciam 

o consumo de 

frutas e verduras 

entre crianças.  

O consumo de 

alimentos com alto 

valor energético vem 

sendo a escolha das 

crianças, sendo assim, 

há uma diminuição no 

consumo de frutas e 

hortaliças em geral. 

Melo et al., 

(2017) 

Influence of parents’ 

behavior during the 

meal and on 

overweight in 

childhood 

Avaliar a 

influência do 

comportamento 

dos pais durante 

as refeições e 

Com o excesso de peso 

e obesidade em 

crianças, os estímulos 

alimentares podem estar 
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sobrepeso na 

infância. 

presentes no seu próprio 

ambiente. 

Passos et al., 

(2015) 

Comportamento 

alimentar infantil: 

comparação entre 

crianças sem e com 

excesso de peso em 

uma escola do 

município de Pelotas, 

RS 

Avaliar 

diferenças no 

comportamento 

alimentar em 

função do estado 

nutricional, sexo 

e idade. 

Os comportamentos 

alimentares refletem 

aos “interesses pela 

comida” o que associam 

positivamente ao 

excesso de peso, e não 

ao sexo e nem a idade. 

Moraes, (2014) 

Determinantes e 

construção do 

comportamento 

alimentar: uma 

revisão narrativa da 

literatura 

Avaliar os 

determinantes e 

construção do 

comportamento 

alimentar. 

A mídia tem grande 

influência na indução 

comportamento, 

quando tenta impor 

padrões, ideais e 

expectativas. 

Oliveira et al., 

(2015) 

Influência Da Mídia 

Nos Hábitos 

Alimentares De 

Crianças: Uma 

Revisão Da Literatura 

Avaliar a 

influência da 

mídia na 

alimentação 

infantil. 

A mídia é forte 

influenciadora nas 

escolhas alimentares 

das crianças, com 

propagandas de 

alimentos não 

saudáveis. 

Triches e 

Giugliani, 

(2005) 

Obesidade, práticas 

alimentares e 

conhecimentos de 

nutrição em escolares 

Avaliar a 

associação de 

obesidade com 

práticas 

alimentares e 

conhecimento de 

nutrição com 

escolares. 

Práticas alimentares 

menos saudáveis, 

levando em 

consideração o nível de 

conhecimento em 

nutrição dos escolares, é 

fortemente associado à 

obesidade. 

Coelho et al., 

(2016) 

Educational software 

and improvement of 

first grade school 

students’ knowledge 

about prevention of 

overweight and 

obesity 

Avaliar os efeitos 

de um software 

educativo na 

melhoria de 

conhecimento de 

alunos sobre a 

prevenção de 

sobrepeso e 

obesidade. 

O uso do software foi de 

grande valia, pois 

melhorou o 

conhecimento dos 

escolares sobre 

sobrepeso e obesidade. 
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Paiva, (2016) 

Significados da 

alimentação escolar 

segundo alunos 

atendidos pelo 

Programa Nacional de 

Alimentação Escolar 

Ciência & Saúde 

Coletiva 

Verificar a 

importância do 

âmbito escolar, 

como promotor 

de hábitos 

alimentares 

saudáveis. 

Procurar estar mais 

próximo da realidade, 

dos hábitos alimentares, 

preferências e tudo 

aquilo que envolva 

alimentação.  

Brasil, (2017) 

Cartilha para 

conselheiros do 

programa nacional de 

alimentação escolar – 

PNAE 

Tem como 

objetivo cooperar 

para o 

desenvolvimento

, aprendizado e 

formação de 

hábitos 

alimentares 

saudáveis. 

O PNAE proporciona 

um aprimoramento 

sobre o conhecimento 

da alimentação 

estendendo para a 

Educação Alimentar e 

Nutricional. 

Texeira et al., 

(2017) 

Alimentos 

Consumidos Por 

Crianças Em Idade 

Escolar: Análise Das 

Tabelas Nutricionais 

Verificar a 

consonância da 

quantidade de 

nutrientes 

ofertados em 

alimentos 

industrializados. 

Levando em 

consideração o 

consumo de alimentos 

industrializados pelo 

público infantil, torna-

se importante 

conscientizar adultos e 

crianças a respeito da 

rotulagem de alimentos. 

 

A obesidade infantil é considerada uma doença nutricional 

que atinge milhões de crianças e adolescentes, e vem 

crescendo de forma preocupante em todo o mundo. Existem 

vários fatores que podem levar ao desencadeamento da 

obesidade infantil como: genéticos, emocionais, culturais e 

socioeconômicos. É importante ressaltar que o aumento do 

consumo de alimentos processados e industrializados está 

relacionado à predisposição da obesidade. A obesidade infantil 

vem sendo um dos maiores desafios para a saúde pública. É 

verificado que 55% das crianças com sobrepeso têm maior 
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chance de se tornarem adolescentes obesos e uma chance de 

80% de tornar-se um adulto obeso, estes estão mais propensos 

a doenças como diabetes, hipertensão, câncer e doenças 

cardiovasculares (MELLO et al., 2010; BRASIL; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013; SIMMONDS et al, 2016). 

Souza et al., (2017) relata que o excesso de gordura 

corporal, é classificado como sobrepeso, obesidade ou 

obesidade central, podendo trazer riscos para a população no 

geral. O avanço da tecnologia, transição demográfica e 

epidemiológica refere-se há mudanças no perfil nutricional dos 

indivíduos, caracterizando uma redução na prevalência de 

desnutrição e aumento da prevalência da obesidade que 

apontam um risco da insegurança alimentar e nutricional.  

 A alta prevalência de excesso de peso e obesidade é 

demonstrada por diversos estudos como o de Segura (2019), 

que identificou a prevalência do excesso de peso (sobrepeso e 

obesidade) em escolares do 1º ao 4º ano da rede municipal de 

São Paulo. Os dados obtidos mostram altas prevalências de 

excesso de peso e obesidade nos escolares com idade de 6 a 

12 anos. O estudo mostrou que o sexo masculino de 6 a 7 anos 

apresentou 16,8% - 7,6%, de 8 a 9 anos 19,2% - 8,7% e 10 a 

12 anos 16,1% - 6,5% com excesso de peso e obesidade 

respectivamente. Já no sexo feminino de 6 a 7 anos mostrou 

19,9% - 9,7%, de 8 a 9 anos 21,9% - 11,3% e 10 a 12 anos 

19,4% - 10,7 com excesso de peso e obesidade 

respectivamente, deste modo as meninas tiveram maior 

prevalência de sobrepeso e obesidade que os meninos. 

 O estudo realizado por Souza et al., (2019), com 269 

pré-escolares com idade média de 45,21 meses dos centros 

municipais de educação infantil do município de Montes Claros 
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– MG, sendo que 197 responderam o questionário alimentar 

demonstrou que os meninos apresentaram maior proporção de 

peso elevado, com relação ao perfil antropométrico peso/idade. 

No questionário alimentar, somente o consumo de calorias 

totais e ferro estavam adequados para a faixa etária. O 

consumo dos macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídeo, 

encontravam-se acima do recomendado. Já os micronutrientes, 

observou que o consumo do zinco, sódio e vitamina C estavam 

aumentados. Por fim, o estudo também observou que o 

consumo de fibras estava abaixo do recomendado. 

 Esses estudos corroboram com o que é descrito por 

Chaffee (2014) e Melo et al., (2017), onde descrevem que o 

consumo excessivo de alimentos com alto valor energético, de 

gorduras, açucares e sal vem sendo a escolha das crianças, 

sendo assim, há uma diminuição no consumo de frutas e 

hortaliças no geral. O aumento do consumo desses produtos 

alimentícios está relacionado a disponibilidade que as crianças 

têm no ambiente familiar. 

 A importância da alimentação durante a infância é 

discutida por Melo et al., (2017), onde relata que nesse período 

ocorre a introdução alimentar e a construção do paladar, por 

isso, é estabelecido um determinado tempo para a construção 

dos hábitos alimentares. Nessa fase, serão estabelecidos os 

padrões alimentares que passarão por mudanças em outros 

estágios da vida. As escolhas alimentares têm início 

precocemente podendo estabelecer os hábitos saudáveis na 

vida da criança, no entanto, os pais têm fundamental 

importância nesse processo. 

 Com o excesso de peso e obesidade em crianças, os 

estímulos alimentares podem estar presentes no seu próprio 
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ambiente. Como o estilo de vida e os fatores biológicos vem 

sendo considerados nas análises sobre o aumento de peso, é 

importante ressaltar que o âmbito familiar é uma das grandes 

influências no comportamento alimentar, podendo haver um 

excesso de peso e obesidade nas crianças. É de fundamental 

importância que os pais tenham controle sobre as escolhas 

alimentares e que possam criar estratégias para uma 

alimentação saudável (PASSOS et al., 2015; MELO et al., 

2017). 

 A mídia tem grande influência na indução do 

comportamento, quando tenta impor padrões, ideais e 

expectativas, o que influencia no comportamento alimentar 

aumentando o consumo de industrializados, bem como a 

procura de um padrão de beleza e a busca por um corpo ideal. 

Dentre os meios de comunicação, a televisão tem maior 

relevância, o que implica dizer que o maior público alvo são 

crianças. O hábito de assistir televisão é um dos contribuintes 

para o desenvolvimento infantil trazendo informações positivas 

e diversão, e se apresenta como meio socializador. Como 

também, permite um acréscimo de conhecimentos com 

impactos negativos, fazendo com que a criança se distraia de 

outras atividades, como estudar, brincar ou até mesmo fazer 

atividade física. Sendo assim, o hábito de assistir televisão é 

considerado uma atividade sedentária, tanto no meio adulto 

como para as crianças, uma vez que contribui para a diminuição 

do gasto calórico diário, resultando em um aumento excessivo 

de peso (MORAES, 2014). 

Quanto a mídia Oliveira et al., (2015), diz que os anúncios 

apresentados são moldados de acordo com o público, ou seja, 

o mesmo anunciante pode divulgar vários comerciais, sendo 
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que em diferentes modelos para incluir grandes números de 

pessoas, sobretudo os restaurantes de fast food. São utilizadas 

como estratégias brindes, personagens e histórias para o 

público infantil, já no público mais adulto, há informações sobre 

o preço, gosto e/ou tamanho do alimento, contribuindo também 

nas escolhas dos pais. 

De certo modo, o comportamento alimentar da criança 

está relacionado ao tempo em que ela está assistindo aos 

produtos que a mídia televisiva anuncia. Por serem produtos 

atrativos, isto leva a curiosidade para esse público infantil, 

fazendo com que haja maior ingestão de alimentos com elevada 

densidade calórica, o que contribui para obesidade e outras 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT`s). 

No estudo de Texeira et al., (2017), foi realizado uma 

pesquisa transversal quantitativa em um supermercado no 

município de Pinhão – Paraná. Esse estudo analisou tabelas 

nutricionais de diferentes alimentos, os quais são consumidos 

frequentemente pelo público infantil que incluiu iogurte de 

morango, cereal matinal, biscoito recheado, macarrão 

instantâneo, hambúrguer, refrigerante, salgadinho de milho, 

empanado de frango e bebida láctea de chocolate. Observou 

que se a criança consumir todos estes alimentos no período de 

um dia, sem levar em consideração o consumo de outros 

alimentos, atingirá um total de 1586,04 Kcal. 

Quando trata-se do conhecimento das crianças sobre 

hábitos alimentares saudáveis, no estudo de Triches e 

Giugliane (2005), foi realizado um estudo transversal com 

escolares entre 8 e 10 anos de idade do 4º e 5º anos da rede 

municipal do Rio Grande do Sul, 90,8% das crianças 

responderam corretamente às questões referentes aos 
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alimentos ricos em vitaminas e minerais, 23,4% às questões 

sobre alimentos mais saudáveis, 19% ás questões sobre 

alimentos mais ricos em gorduras, 25,8% questões sobre 

alimentos fonte de fibras, e  4,9% às questões referentes aos 

alimentos que promovem mais energia. A relação entre a 

prática alimentar e o nível de conhecimento em nutrição neste 

estudo se mostrou associado com a obesidade, levando em 

consideração que as crianças com menos conhecimento e 

práticas alimentares não saudáveis apresentaram cinco vezes 

mais chances de se tornarem obesas. 

 Conforme o estudo de Coelho et al., (2016), após uso de 

software educacional observaram melhora no conhecimento de 

escolares sobre prevenção de sobrepeso e obesidade e sobre 

hábitos alimentares. Observou também um percentual de 

escolares que reconhecem que fazer 3 refeições ao dia é 

considerado como hábito saudável (50,7%). Além disso, os 

escolares reconheceram que o consumo de refrigerantes, 

chocolates e lanches (94,4%), biscoitos recheados (99,0%), 

doces (90,1%) e biscoitos (78,9%) não são considerados como 

alimentos saudáveis. Este estudo mostrou que o uso do 

software educacional foi de grande valia, pois melhorou o 

conhecimento dos escolares sobre a prevenção do sobrepeso 

e obesidade, como também, um hábito alimentar mais 

saudável. 

 Diante do exposto verificamos a importância do ambiente 

escolar como promotor de hábitos alimentares saudáveis no 

público infantil. A abordagem do tema alimentação e nutrição 

nas escolas baseia-se na Educação Alimentar e Nutricional 

(EAN), que tem como objetivo contribuir para a promoção, 

proteção da saúde e ensinar a ter uma visão coerente a respeito 
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da alimentação. Procurar estar mais próximo da realidade, dos 

hábitos alimentares, reconhecer as preferências e tudo aquilo 

que envolva a alimentação (PAIVA, 2016). 

A EAN é uma ferramenta importante também no âmbito 

escolar, se aplicada corretamente, contribuindo para melhor 

formação e desenvolvimento de valores e atitudes relacionadas 

à alimentação individual e coletiva. A EAN na formação dos 

hábitos alimentares saudáveis, deve ser inserido nos currículos 

dos ensinos fundamental e médio que inclui o tema de 

educação alimentar e nutricional nas disciplinas de biologia e 

ciências de acordo com o estabelecido pela Lei nº 13.666 de 

maio de 2018. 

No Brasil, a principal política relacionada a alimentação 

escolar é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que tem como objetivo cooperar para o desenvolvimento, 

aprendizagem e a formação de bons hábitos alimentares dos 

escolares, sendo favorável a permanência na escola e tendo 

melhor desempenho escolar. O programa é responsável pela 

alimentação diária de milhões de escolares matriculados na 

rede pública de ensino. O PNAE é um dos programas de 

alimentação escolar mais abrangentes do mundo. Este tem sido 

uma grande influência para outros países nas políticas de 

alimentação escolar, no entanto faz parte do esforço bem-

sucedido do Brasil no combate à fome e à pobreza. O PNAE 

proporciona um aprimoramento sobre o conhecimento da 

alimentação estendendo para a Educação Alimentar e 

Nutricional (BRASIL, 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

 Considerando os dados analisados nos estudos 

apresentados é possível concluir que o excesso de peso e 

obesidade são reflexos de um consumo exacerbado de 

alimentos altamente calóricos feito pelos escolares, levando em 

consideração que o consumo desses alimentos tem uma 

grande influência tanto da família, mídia e como também da 

escola, pois as crianças se encontram numa efetiva fase de 

aprendizado sobre alimentação saudável e não saudável. O 

conhecimento dos escolares sobre alimentação pode 

influenciar em suas escolhas e é capaz de torná-los 

disseminadores dessas práticas no ambiente familiar também. 

 Os crescentes números de prevalência de excesso de 

peso e obesidade em crianças no Brasil e no mundo 

demonstram a grande necessidade de atenção oferecida a esse 

público, entendendo a repercussão desse estado nutricional 

para a vida adulta e a velhice. A escola, desse modo, se revela 

como um ambiente promissor ao desenvolvimento de hábitos 

alimentares saudáveis demonstrando a necessidade de maior 

atenção e dedicação a ações de educação alimentar e 

nutricional com a participação do Nutricionista como sendo o 

profissional preparado para atuar no diagnóstico, 

desenvolvimento, aplicação e avaliação dessas ações. 
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RESUMO O câncer é definido pelo crescimento descontrolado 
de células anormais que resultam em alterações no organismo. 
No Brasil o pressuposto é que ocorram 625 mil novos casos 
entre os anos 2020-2022. Diferentes patologias e diversos 
alimentos estão relacionados com o surgimento dessa 
enfermidade. Dessa forma, esse trabalho foi desenvolvido com 
base em estudos de artigos científicos, consensos, manuais, 
sites e outras fontes bibliográficas publicados nos últimos 5 
anos nas bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE, 
PUBMED, arquivos do Ministério da Saúde, Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
livros impressos clássicos e atuais, com o objetivo de analisar 
a relação do consumo de bebidas adoçadas com o surgimento 
das neoplasias. O consumo de bebidas adoçadas vem 
aumentando em diversos lugares do mundo, favorecendo o 
crescimento de indivíduos com sobrepeso, obesidade e 
diabetes mellitus que são fatores de riscos para o 
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desenvolvimento dessa patologia. O açúcar pode aparecer nas 
indústrias representado por diversos outros nomes nos rótulos 
dos alimentos, como por exemplo: dextrose, frutose, maltose, 
maltodextrina, xarope de glicose e entre outros. A partir da 
análise realizada nesta revisão bibliográfica, foi possível 
observar a relação do surgimento e desenvolvimento do câncer 
com o consumo excessivo de bebidas açucaradas. 
Palavras-chave: Câncer. Neoplasia. Bebidas adoçadas com 
açúcar. Açúcar. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento descontrolado, disseminado e invasivo de 

células anormais, que resulta de alterações genéticas 

hereditárias ou adquirida é definido como câncer, tumor ou 

neoplasia (CUPPARI, 2019). Hipócrates, o pai da medicina, foi 

o primeiro a utilizar a palavra câncer, que deriva do grego 

karkínos que quer dizer caranguejo, porém hoje se utiliza para 

designar um conjunto de mais de 100 doenças (BRASIL, 2020). 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis determinando  a  formação  de  

tumores  malignos  que  podem  espalhar-se  para  outras  

regiões  do  corpo  (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2020). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

ano de 2030, espera-se  27 milhões de novos casos de câncer 

e 75 milhões de pessoas acometidos com a doença (INCA, 

2016). Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-

2022 aponta que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 

mil, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma). O 

câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), 

seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil cada), 
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cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil) (INCA, 

2019). Para o século XXI, há uma previsão de que o câncer seja 

a principal enfermidade que mais causará óbitos no mundo, 

superando as doenças crônicas não transmissíveis e as 

infecciosas (BRAY et al., 2018). 

Fazem parte do grupo das doenças Doenças Crônicas 

não Transmissíveis (DCNT): doenças cardiovasculares, 

doenças respiratórias crônicas, diabetes mellitus e neoplasias e 

possuem fatores de risco em comum (BRASIL, 2020). Quatro 

desses fatores são as principais causas para o surgimento de 

casos de DCNT: dieta não saudável (incluindo consumo 

excessivo de sal, alimentos com alto teor de gorduras saturadas 

e trans e açúcar, particularmente bebidas açucaradas), 

tabagismo, uso nocivo de bebidas alcoólicas e sedentarismo 

(BEAGLEHOLE et al., 2011). 

O câncer  tem causa multifatorial que que se dividem em 

modificáveis e não modificáveis (CUPPARI, 2019). Os não 

modificáveis ou intrínsecos  não dependem do comportamento, 

hábitos e práticas individuais ou coletivas, são eles: idade, 

gênero, etnia ou raça e herança genética ou hereditariedade. 

Os modificáveis são: uso de tabaco e álcool, hábitos 

alimentares inadequados, inatividade física, agentes 

infecciosos, radiação ultravioleta, exposições ocupacionais, 

poluição ambiental, radiação ionizante, alimentos 

contaminados, obesidade e situação socioeconômica (BRASIL, 

2020).  

A obesidade tem sido associado ao surgimento de vários 

tipos de câncer, diversas causas podem levar ao excesso de 

peso, dentre eles o alto consumo de bebidas adoçadas com 

açúcar, o que pode propiciar o meio para o surgimento do 
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câncer, a partir de mecanismos relacionados à adiposidade, 

incluindo resistência à insulina, hiperinsulinemia, aumento da 

biodisponibilidade de hormônios esteróides, estresse oxidativo 

e inflamação. Tais mudanças metabólicas, criam um ambiente 

que promove a iniciação e o crescimento do tumor, por sua 

influência na adiposidade corporal (MAKAREM et al., 2018). 

Bebidas adoçadas com açúcar, definidas como qualquer 

bebida não alcoólica consumível à base de água que contém 

açúcar adicionado e sucos de frutas 100% contendo 

quantidades significativas de açúcares livres (OMS, 2015). 

Dentro da classificação de bebidas adoçadas com açúcar, se 

enquadra os refrigerantes e os sucos artificiais (SILVA et al., 

2019).  

A partir desse quadro a literatura existente sobre o tema  

açúcares dietéticos e câncer é derivada de estudos de caso-

controle e sugere que açúcares, alimentos açucarados e 

bebidas açucaradas podem estar ligados a um risco mais 

elevado de certos tipos de câncer (MAKAREM et al., 2018). 

Desta forma, esta revisão tem como objetivo descrever a 

fisiopatologia do câncer, os fatores de risco, epidemiologia da 

doença e avaliar se há uma relação do consumo de bebidas 

açucaradas e/ou adoçadas com açúcar e o surgimento de 

câncer. Tendo em vista que é uma doença de causa 

multifatorial, em que o consumo de bebidas adoçadas corrobora 

para ao surgimento de DCNT, e que tem forte relação em 

aumentar o risco para certos tipos de cânceres. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho constituiu-se por meio de uma revisão não 

sistemática do tipo não exploratória quanto ao seu objetivo e de 

caráter bibliográfico com intuito de recolher informações 

relativas ao tema supracitado. A construção deste trabalho  se 

deu após consulta por artigos científicos, sites, manuais, 

consensos entre outros, acerca de pesquisas relevantes ao 

tema publicado nas bases de dados SCIELO, LILACS, 

MEDLINE, PUBMED, Google Acadêmico, arquivos do 

Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e livros impressos 

clássicos e atuais. 

Para o desenvolvimento do presente exposto utilizou-se 

estudos com até 5 anos de publicação (2015-2020) que 

analisaram os riscos do consumo excessivo de bebidas 

açucarada/adoçadas e sua relação com o risco de câncer. A 

pré-seleção dos estudos visou analisar títulos e resumos 

referentes as palavras chaves. Por conseguinte, adotado 

critério de exclusão para artigos e pesquisas anteriores a data 

limite definido para este estudo, que não se adequaram ao tema 

ou teriam quaisquer conflitos de interesses. Acrescentou-se 

ainda neste trabalho tabelas que nos mostram o consumo 

previsto de bebidas não alcoolicas no Brasil entre os anos de 

2019-2023 e os países com maior consumo e sua evolução no 

período de 2013 a 2018.  

A busca por esses documentos foi através das bases 

supracitadas através de palavras-chave “Câncer”, “Bebidas 

adoçadas com açúcar”, “Consumo de açúcar e câncer” e 

descritores em inglês “Cancer”, “Sugar-sweetened drinks”, 
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“Sugar consumption and cancer” e. Destaca-se que foi utilizado 

o operador booleano “and” entre as palavras-chave. Foram 

selecionados materiais em português e inglês através do título 

que corrobora com o tema desta pesquisa, onde constava sobre 

o consumo de bebidas açucaradas e câncer e os fatores de 

risco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fisiopatologia 

 

O surgimento do câncer ocorre a partir de alterações no 

DNA da célula. Essas alterações podem ocorrer em genes 

especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são 

inativos em células normais. Quando ativados, tornam-se 

oncogenes, responsáveis por transformar as células normais 

em células cancerosas (INCA, 2019). 

A formação do câncer é chamada de oncogênese ou 

carcinogênese, podendo levar um período longo para que uma 

célula cancerosa alastre-se e origine um tumor. Diversos são os 

efeitos que são responsáveis pelo início, promoção, progressão 

e inibição do tumor (INCA, 2019). 

A carcinogênese é determinada pela exposição a esses 

agentes, em uma determinada frequência e período, e pela 

interação entre eles. Esse processo é composto por três 

estágios: iniciação, promoção e progressão. No estágio de 

iniciação os agentes cancerígenos provocam alterações nos 

genes, o estágio de promoção a célula alterada sofre 

transformação para célula maligna, de forma gradual e lenta e 
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o estágio de progressão, o câncer já está instalado e evolui até 

as primeiras manifestações clínicas da doença (INCA, 2019). 

A partir desse quadro, as células cancerosas são 

influenciadas pelo ambiente em que habitam, e requerem certos 

componentes como: nutrientes, hormônios e fatores de 

crescimento, fornecidos pelo sangue de seu hospedeiro, e 

recebem sinais parácrinos das células vizinhas, de maneira 

semelhante a qualquer outra célula do corpo humano. A partir 

desses fatores há uma influência em seu crescimento e 

propagação. As características das células cancerosas e as 

anormalidades metabólicas de seu hospedeiro podem 

influenciar como elas sobrevivem, proliferam e se espalham 

(GALLAGHER; LEROITH, 2015). 

 

Epidemiologia do câncer 

De acordo com a Estimativa do INCA de 2020, os 

cânceres mais incidentes em homens são: próstata (62,95%),  

cólon e reto (19,63%), traquéia, brônquio e pulmão (16,99%), 

estômago (12,81%) e cavidade oral (10,69%). Já em mulheres 

são: mama (61,61%), cólon e reto (19,03%), colo do útero 

(15,43%), traquéia, brônquio e pulmão (11,56%) e glândula 

tireoide (11,15%) (INCA, 2019). 

A estimativa de casos novos por região do Brasil é 

diversa, sendo em ordem decrescente, Região sudeste 

(302.760/48,4%), nordeste (136.2220/21,8%), sul 

(114.570/18,3%), centro-oeste (47.640/7,6%) e norte 

(24.830/4,0%) (INCA, 2019). 

Em relação a mortalidade, a neoplasia maligna ocupa o 

segundo lugar no Brasil (16,6%), atrás apenas das doenças do 

aparelho circulatório (27,7%). A maior mortalidade em homens 
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é por câncer de traquéia, brônquios e pulmões (13,9%) e nas 

mulheres o câncer de mama (16,4%) (INCA, 2019). 

 

Fatores de risco 

O câncer é uma doença multifatorial, com isso existem 

diversos fatores de risco que podem promover a carcinogênese. 

Existem as causas externas e internas. As  externas são 

relacionadas com o ambiente no qual o indivíduo tem contato, 

por exemplo, o uso de tabaco (fortemente relacionado com o 

câncer de pulmão e fator de risco para mais 15 outros tipos), 

álcool (câncer de cabeça e pescoço, principalmente com uso 

concomitante do cigarro, câncer de esôfago, intestino, fígado e 

mama na pós-menopausa), exposição solar (câncer de pele), 

infecção por micro-organismos (vírus HPV relacionado com 

câncer de pênis, colo do útero, orofaringe entre outros e 

Helicobacter pilory, associado com o cãncer de estômago e 

linfoma gástrico), radiação e sedentarismo (a inatividade física 

pode levar ao risco de excesso de gordura corporal e ao maior 

consumo de alimentos processados e ultrapocessados, sendo 

relacionados com diversos tipos de câncer, como de mama, 

próstata, intestino, ovário, esôfago, fígado, endométrio, tireoide 

entre outros (BRASIL, 2020). 

Outro fator de risco importante é a alimentação 

inadequada. Os alimentos ultraprocessados contém na sua 

maioria os aditivos, que são substâncias realçadores de sabor, 

conservantes, estabilizantes entre outros. Como exemplo 

temos os biscoito recheado, sucos artificiais, refrigerantes, 

achocolatados entre outros que possuem uma grande 

quantidade de calorias em um pequeno volume, contendo 

principalmente açúcar livre em sua composição. O consumo 
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frequente desses alimentos favorece o excesso de peso que 

está relacionado com o câncer de intestino, rim, mama, 

próstata, esôfago, estômago, ovário entre outros (BRASIL, 

2020). 

As causas internas são relacionadas com a mutação 

genética, condição imunológica e situação hormonal, 

caracterizadas na maior parte por predeterminação genética. 

Apesar disso, são raros os tumores exclusivamente 

relacionados com a hereditariedade, fator étnico e familiar. 

Existem alguns fatores genéticos que podem tornar um 

indivíduo mais predisposto a oncogênese, aumentando a 

resposta da ação dos agentes oncopromotores (BRASIL, 2020). 

A relação entre as causas internas e externas é que 

favorece a carcinogênese, tendo em vista que a duração e a 

intensidade do contato com agentes cancerígenos é que vai 

determinar o surgimento ou não do câncer (BRASIL, 2020). 

 

Bebidas adoçadas 

As bebidas adoçadas com açúcar são bebidas frias e 

quentes com adição de açúcar. Elas são comuns são 

refrigerantes não dietéticos, refrigerantes normais, chá gelado, 

bebidas esportivas, bebidas energéticas, ponches de frutas, 

águas adoçadas e chá e café adoçados (VON PHILIPSBORN 

et la, 2019).  

Podem também ser classificada de bebida não alcoólica 

consumível à base de água que contém açúcar adicionado e 

sucos de frutas 100% contendo quantidades significativas de 

açúcares livres (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2015). 

Nas tabelas 1 e 2 será mostrado como está o consumo previsto 
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de bebidas não alcoólicas no varejo (off trade) no Brasil e em 

outros países. 

Tabela 1. Consumo previsto de bebidas não alcoólicas no varejo (off 

trade) no Brasil por tipo (em milhares de litros): 2019 a 2023 

Tipos de Bebidas 2019 2020 2021 2022 2023 

Água engarrafada 7.657  7.946  8.239  8.538  8.844 

Refrigerante 9.918  9.951  10.054  10.197  10.366 

Concentrados 225  221  216  211  204 

Sucos 1.520  1.557  1.603  1.659  1.727 

Chá pronto para beber 

(RDT tea) 

135  141 147 154 162 

Café pronto para 

beber (RDT coffee) 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Bebidas energéticas 64  64 66 67 69 

Bebidas esportivas 80  78 78 78 79 

Total 19.600  19.959  20.404  20.906  21.452 

Fonte: Fonte:Euromonitor International (2019a). Elaboração do 

ETENE/BNB. 
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Tabela 2. Países com maior consumo de bebidas não alcoólicas no 

varejo (off trade) em 2018 e evolução do consumo no período 2013-2018 

(em milhões de litros) 

Localidade  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EUA  82.337 83.089 85.251 87.291 88.219 89.023 

China  65.337 69.092 71.050 71.841 74.947 77.976 

Nigéria  22.543 25.165 27.520 30.119 32.851 35.736 

México  20.690 20.188 20.555 21.058 21.387 21.843 

Japão  20.873 20.620 21.132 21.548 21.720 21.865 

Alemanha  20.013 19.978 20.046 20.032 19.882 20.114 

Brasil  19.295 20.045 19.854 19.510 19.314 19.369 

Indonésia  13.657 14.414 15.347 16.788 16.902 17.320 

Índia  7.347 8.413 9.535 10.716 12.005 13.902 

França  12.077 12.190 12.607 12.912 13.282 13.773 

Outros  206.562 212.548 219.389 224.205 228.662 234.862 

Mundo  490.732 505.741 522.287 536.020 549.172 565.783 

Fonte: Euromonitor International (2019b). 

Essas bebidas adoçadas tem açúcares adicionados na 

composição, na forma de sacarose (açúcar de mesa), feito pelo 

processamento de cana-de-açúcar, beterraba, sacarina, e 

xarope de milho rico em frutose, sintetizado a partir do milho é 

vendido em duas formas principais: uma tem 42% de frutose e 

outra tem 55% de frutose (MAKAREM et al., 2018). 
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Refrigerantes e sucos artificiais são bebidas açucaradas 

classificadas como ultraprocessadas e desbalanceadas 

nutricionalmente. Pela sua apresentação e formulação, tendem 

a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura. 

Esse tipo de bebida são produzidos por indústrias e levam em 

sua composição substâncias sintetizadas em laboratórios, cuja 

função é estender o prazo para consumo, adicionar cor, aroma 

e sabores artificialmente tornando-os altamente atrativos 

segundo o Guia Alimentar da População Brasileira (BRASIL, 

2020). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia  e 

Estatística(IBGE) (2019), o Brasil apresenta  o refrigerante 

como grande destaque, tendo sido responsável por 71,6% da 

quantidade vendida (em volume) pela indústria de bebidas não 

alcoólicas do País em 2017.  

O alto consumo de bebidas açucaradas/adoçadas na 

dieta está ligado a uma potencial desregulação hormonal, 

resistência à insulina dislipidemia e obesidade. O estilo de vida 

de indivíduos que fazem ingestão elevada deste tipo de bebida 

geralmente apresenta comportamento alimentar não saudável 

e sedentário (SILVA, et al., 2019). 

Mesmo que as diretrizes da OMS especifiquem que 

sucos 100% feitos de frutas fornecem açúcares livres, este tipo 

de bebida ainda é considerado pelos consumidores como mais 

saudáveis e fonte vitaminas. Nos Estados Unidos e na Suíça, 

algumas orientações nutricionais nos dizem que uma dose de 

suco 100% de frutas poderia substituir uma porção diária de 

fruta in natura ou legumes, com base na sua contribuição 

vitamínica (SOUZA et al, 2020). 
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Em relação às diferenças entre bebidas 100% de fruta e 

bebidas açucaradas artificialmente, as pessoas devem saber 

que bebidas naturais não contém açúcar adicionado (sacarose), 

mas devem se atentar que contêm açúcar (frutose) e energia 

tanto quanto as bebidas carbonatadas.  A ingestão de sucos 

naturais também esteve associada ao aumento do risco de 

mortalidade cardiovascular, diabetes tipo 2, e câncer, no 

entanto, efeitos benéficos do consumo de sucos adoçados 

naturalmente foram demonstrados em estudos de substituição 

de energia, porém efeitos adversos foram demonstrados em 

estudos adicionais, devido ao excesso induzido no consumo de 

energético. Ainda se identificou efeitos positivos dos bioativos 

do suco de fruta sobre o estresse oxidativo e a inflamação 

(SOUZA et al, 2020). 

 

Relação do consumo de bebidas adoçadas e o câncer 

Em vários lugares do mundo é observado um aumento 

do  consumo de açúcares (POPKIN, HAWKES, 2015). Esse 

desdobramento, está aliado ao consumo habitual de bebidas 

adoçadas com açúcar que já vem sido discutido como um fator 

de risco emergente para câncer associado ao aumento da 

incidência de câncer de pâncreas, vesícula biliar e trato biliar; 

com recorrência de câncer e mortalidade em geral; e com 

importantes fatores de risco  aliados ao advento dessa patologia 

por exemplo, diabetes melito tipo 2(DMT2), obesidade 

(CURRIE et al., 2019). 

Essa associação entre bebidas açucaradas e o risco de 

câncer pode ter sua relação em parte por seu efeito em quadros 

de sobrepeso e obesidade, já que o essas condições, já são 

relatadas em estudos como um fator de risco conhecido para 



FATORES RELACIONADOS AO CONSUMO DE BEBIDAS AÇUCARADAS 
E O SURGIMENTO DO CÂNCER 

429 
 

vários tipos de câncer, como colorretal, de estômago, de ovário, 

de endométrio e de rim (ROSS, 2019). 

 

Tais mudanças metabólicas propiciam um ambiente que 

promove a iniciação e o crescimento do tumor, por ter  sua 

influência na adiposidade corporal, o consumo excessivo de 

açúcares também mostrou promover de forma independente a 

ativação crônica da via de sinalização da insulina, bem como a 

elevação dos marcadores de estresse oxidativo e inflamação, 

que coletivamente aumentam o risco de câncer (MAKAREM et 

al., 2018). 

O alto índice glicêmico de bebidas açucaradas, que está 

associado à hiperinsulinemia e DMT2,  ambos potencialmente 

envolvidos na carcinogênese da mama.  O índice glicêmico está 

relacionado com um aumento nos marcadores pró-

inflamatórios, e a inflamação sistêmica, ambos fatores 

metabólicos que aumentam as chances de certos  tipos de 

câncer, incluindo o de mama. Estudos de pesquisa sugerem, 

que existe uma forte correlação entre o quantidade de conteúdo 

de açúcar encontrada em bebidas açucaradas e o os resultados 

da pesquisa fornecem evidências convincentes do risco de 

câncer (ROSS, 2019). 

Dados de um estudo que investigou diretrizes sobre 

recomendações para prevenção do câncer de mama, dentre 

essas recomendação estava a de reduzir a ingestão de bebidas 

açucaradas, e a pesquisa teve como resultado, que a redução 

do consumo de bebidas açucararas tem ação protetora contra 

o risco de desenvolvimento de câncer de mama (NOMURA et 

al, 2016) 
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Os cânceres do trato biliar- CTB são classificados em 

tumores dos ductos biliares dentro e fora do fígado, bem como 

câncer de vesícula biliar. Ainda não se sabe a causa específica 

desse tipo de neoplasia, mas evidências indicam que o excesso 

de peso corporal e o DMT2  podem aumentar o risco de CTB 

de forma indireta. Em estudos prospectivos, a concentração de 

glicose no sangue em jejum e insulina atuando de forma direta, 

foi associado a um risco de o câncer de CTB e vesícula biliar 

(LARSSON; GIOVANNUCCI; WOLK, 2016). 

Associando esse fato das bebidas açucaradas e CTB, 

visto que o consumo destas bebidas eleva a concentração de 

glicose no sangue, que reforça o ganho de peso, o risco de 

síndrome metabólica e DMT2, assim o alto consumo das 

bebidas açucaradas pode esta associado ao CTB, entretanto 

até o momento, houve apenas um estudo prospectivo  que 

avaliou essa hipótese (LARSSON; GIOVANNUCCI; WOLK, 

2016). 

No estudo prospectivo de LARSSON; GIOVANNUCCI.; 

WOLK(2016) em adulto suecos o consumo de bebidas 

adoçadas esteve positivamente associado ao risco de câncer 

de trato biliar, mas essa associação foi mais relevante na 

neoplasia de vesícula biliar.Levando em conta o não consumo, 

e o consumo diário de duas ou mais porções de bebidas 

adoçadas ( uma porção corresponde a 200 mL,contendo cerca 

de 20 g de sacarose ) foi associado a um risco 2,2 vezes maior 

de câncer de vesícula biliar.  Tais bebidas adoçadas geralmente 

contêm altos níveis de sacarose, que também foi positivamente 

associada ao risco de câncer de vesícula biliar. 

Esse risco de câncer de vesícula biliar, pode se explicado 

diretamente por meio das concentrações de glicose no sangue 

https://www.sinonimos.com.br/reforca/
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e insulina e indiretamente por meio de fatores de risco de câncer 

de vesícula biliar associados, como obesidade e diabetes, já 

que as bebidas adoçadas com açúcar tendem a aumentar 

agudamente a glicemia de jejum e as concentrações de 

insulina. Estudos prospectivos mostraram que a concentração 

de glicose no sangue em jejum está positivamente associada 

ao risco de câncer de vesícula biliar e ducto biliar, e pessoas 

com concentrações de glicose no sangue em jejum acima de 6 

mmol, tem um risco aumentado de três a cinco vezes maior 

(LARSSON; GIOVANNUCCI; WOLK, 2016). 

Outra suposição potencial que a ingestão exacerbada de 

bebidas adoçadas e sacarose pode aumentar o risco de câncer 

da vesícula biliar, é através da doença do cálculo biliar, que está 

fortemente associada positivamente ao risco de câncer da 

vesícula biliar . Um grande estudo prospectivo observou que 

uma alta ingestão de sacarose estava associada a um risco 

estatisticamente significativo de cálculo biliar sintomático 

(LARSSON; GIOVANNUCCI; WOLK, 2016). 

Apesar do estudo apontar esse risco, mas devido a 

limitações fica questionável se há ou não essa associação, 

devido às limitações citadas a seguir:  o consumo de bebidas 

adoçadas foi medido apenas no início do estudo e com o uso 

de um questionário autoaplicável que não fez distinção entre 

bebidas adoçadas com açúcar e adoçadas artificialmente, erro 

de classificação do consumo de bebidas adoçadas, em 

particular bebidas adoçadas com açúcar, as bebidas adoçadas 

eram adoçadas com açúcar, resultando em uma 

superestimativa da ingestão de sacarose (LARSSON; 

GIOVANNUCCI; WOLK, 2016). 
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Estudos também descreveram que as bebidas 

açucaradas pode também levar ao aumento das chances de 

desenvolver o câncer de próstata,  porque as células malignas 

dessa neoplasia, além de usar transportadores passivos de 

glicose, como mostrado em pesquisas de longa data 

(MAKAREM et al., 2018), podem utilizar glicose de 

transportadores de glicose dependentes de sódio 

(SCAFOGLIO,2015). E consequentemente, os açúcares podem 

ter um impacto particularmente pronunciado nas células 

malignas da próstata, aumentando assim o risco de câncer de 

próstata (MAKAREM et al., 2018).  

Além de fazer com que haja essas alterações para que 

surja uma ambiente para o crescimento e desenvolvimento de 

células cancerígenas, também haverá uma desregulação da 

insulina-glicose, estresse oxidativo, inflamação e aumento da 

adiposidade e seus desequilíbrios de hormônios esteróides 

associados, que coletivamente são fatores que se somam e dá 

uma maior chance para o aparecimento de células 

tumorais(MAKAREM et al., 2018). 

Um estudo de coorte, realizado por FUCHS et al (2014), 

em pacientes que apresentam  câncer de colon em estágio III, 

que foram inscritos em um ensaio clinico de quimioterapia 

adjuvante pós-operatória, foi observado um risco 

significativamente aumentado de recorrência ou mortalidade do 

câncer, devido ao aumento da ingestão de bebidas adoçadas 

com açúcar, o estudo ainda fala que essa associação deletárica 

do consumo dessas bebidas, foi ainda mair em pacintes que 

consumiram 2 ou mais porções por dia. 

O câncer de pâncreas tem alguns fatores de risco que 

pode influenciar no aparecimento da doença, dentre eles, 
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destaca-se a DMT2 e a obesidade. Essa ligação se da porque 

a glicose sanguínea e a insulina elevada são parâmetros 

presentes no DMT2 e obesidade, e o consumo de bebidas 

adoçadas (incluindo refrigerante, suco e néctar), tem sido 

associado a maiores chances para o surgimento das patologias 

citadas anteriormente e com isso é concebível que também 

esteja associado ao câncer pancreático (NAVARRETE-MUÑOZ 

et al, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Apesar de inúmeras informações que confirmam os  

malefícios provocados à saúde, o consumo de bebidas 

açucaradas ainda é extremamente elevado na sociedade atual. 

Através da revisão bibliográfica é possível que haja uma 

associação com o surgimento e desenvolvimento de certos 

tipos de câncer, relacionado ao consumo de bebidas adoçadas, 

associado aos fatores externos e internos. 

Observa-se então que são necessários mais achados 

para  comprovar como ocorre o surgimento do câncer em 

associação ao excesso  de ingestão de bebidas açucaradas, 

pois temos uma doença que seu surgimento é influenciada por 

diversos fatores.  
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RESUMO: A alimentação adequada e equilibrada em calorias 
e nutrientes destaca-se como um dos princípios fundamentais 
para se obter um bom controle metabólico do paciente 
diabético, sendo essencial para a prevenção de complicações 
provenientes da doença. Visando isso, os alimentos diets e 
lights foram desenvolvidos para fins específicos, que se 
caracterizam, respectivamente, pela retirada ou redução de 
algum nutriente na sua formulação, com o intuito de aprimorar 
a qualidade e proporcionar possibilidades para consumo de 
alguns alimentos adequados à indivíduos que possuem alguma 
restrição. Além disso, os rótulos dos alimentos contêm 
informações nutricionais que podem influenciar nas escolhas 
alimentares. Com isso, o estudo buscou avaliar o nível de 
informação entre indivíduos adultos portadores de diabetes do 
município de Cuité-PB acerca de sua condição patológica, uso 
de produtos dietéticos e conhecimento nutricional sobre dados 
contidos nos rótulos de alimentos. Avaliaram-se dados 
socioeconômicos, patológicos, dietéticos, orientação 
profissional, meios de informação e uso de alimentos dietéticos. 



HÁBITO DE LEITURA DOS RÓTULOS ALIMENTARES E CONSUMO DE 
ALIMENTOS DIETÉTICOS DOS DIABÉTICOS 

438 
 

Os dados  analisados foram expressos em média, desvio 
padrão, frequência absoluta e porcentagem. Foram avaliados 
18 adultos diabéticos, e, após a análise dos dados constatou 
que, em sua maioria, não possuem hábito de leitura dos rótulos 
alimentares, bem como grande parte também não faz uso de 
alimentos diet e light. Entretanto, a maioria dos diabéticos 
entrevistados reconhecem a importância dos alimentos diet no 
tratamento da diabetes mellitus. 
Palavras-chave: Consumo alimentar. Conhecimentos. 
Rotulagem de alimentos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus é classificado como um grupo 

heterogêneo de desordens metabólicas que apontam em 

comum a hiperglicemia persistente, advinda da produção 

insuficiente de insulina ou na ineficiência desta em realizar sua 

ação, ou até mesmo em ambos os mecanismos, resultando em 

complicações a longo prazo (OLIVEIRA, 2015).  

Ao passar do tempo a prevalência do diabetes vem 

crescendo e afetando os indivíduos em todos os estágios de 

progresso na esfera econômica social, estando associada a 

diversos indicadores a exemplo da transição nutricional e 

epidemiológica, maior ocorrência de estilo de vida sedentário, 

rápida urbanização, bem como maior crescimento e 

senescência populacional, incidência de excesso de peso e, 

além disso, ao ritmo crescente da sobrevida dos indivíduos 

portadores de diabetes. Com isso, o diabetes mellitus (DM) 

destaca-se como um importante e crescente problema de 

saúde para todos os países, independente do seu grau de 

desenvolvimento (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2019-2020) . 
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2019-

2020), a classificação do diabetes mellitus baseia-se na 

etiologia, sendo assim classificado em: diabetes mellitus tipo 1 

(DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e outros tipos específicos 

como o diabetes gestacional. 

A alimentação adequada e equilibrada em calorias e 

nutrientes destaca-se como um dos princípios fundamentais 

para se obter um bom controle metabólico do paciente 

diabético, sendo essencial para a prevenção de complicações 

provenientes da doença. Os carboidratos classificam-se como 

o nutriente que mais influencia na glicemia, dessa forma as 

necessidades diárias de carboidratos, proteínas e lipídios 

devem ser consideradas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2019-2020; BRITO et al., 2020). 

Desta forma, foram desenvolvidos alimentos como os 

diets e lights para fins específicos, que se caracterizam, 

respectivamente, pela retirada ou redução de algum nutriente 

na sua formulação, com o intuito de aprimorar a qualidade e 

proporcionar possibilidades para consumo de alguns alimentos 

adequados à indivíduos que possuem alguma restrição. 

Entretanto, nem sempre os alimentos diets e lights são isentos 

de açúcar ou calorias. Desse modo é importante que que esses 

produtos não sejam utilizados de maneira indistinta, sobretudo 

por indivíduos que necessitam de determinadas limitações 

alimentares, a exemplo dos portadores de diabetes  

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; QUEIROZ, 2020).  

Segundo Machado et al. (2006), os rótulos dos alimentos 

contêm informações nutricionais que podem influenciar nas 

escolhas alimentares. O problema é a falta de entendimento 

que se torna um fator limitante tendo relação direta na seleção 
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e compra dos alimentos. Diante da constante modificação no 

estilo de vida, a falta de tempo, o aumento do consumo de 

alimentos industrializados e a grande influência da mídia, a 

rotulagem nutricional e o entendimento das informações 

contidas no mesmo é primordial para permitir que os 

consumidores façam escolhas conscientes de produtos 

alimentares saudáveis. Assim, o entendimento das informações 

contidas no rótulo pode interferir na escolha de alguns produtos 

que podem causar alguma complicação nos indivíduos 

portadores de DM. (SOUZA et al., 2016).  

À vista disso, este estudo tem por objetivo avaliar o nível 

de informação de forma comparativa entre indivíduos adultos 

portadores de Diabetes Mellitus residentes no município de 

Cuité-PB acerca do uso de produtos dietéticos e conhecimento 

nutricional sobre dados contidos nos rótulos de alimentos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa se caracteriza como estudo transversal 

prospectivo, do tipo clínico observacional, envolvendo adultos 

diabéticos com idade > 18 anos e < 60 anos, durante o período 

de Junho de 2019 a Julho de 2020. O projeto com Certificação 

de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de número  

30127119.1.0000.5575, recebeu aprovação no Comitê de 

Ética, com Número do Parecer 4.124.744. Ao longo de todo o 

andamento da pesquisa foi realizado um levantamento 

bibliográfico, através de uma busca de periódicos nacionais e 

internacionais nas bases de dados eletrônicas: Prossiga do 

CNPq/SBPC/Academia Brasileira de Ciências, Periódicos 

CAPES, Scielo, Google Acadêmico e PubMed. Considerou-se 
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quatro descritores: diabetic adults, food labels, dietetic foods e 

use of sweeteners among adults. Todos os artigos publicados 

entre 1996 a 2020, que continham alguma dessas expressões 

em qualquer dos campos de dados (Ex: título, abstracts ou 

palavras chaves), foram distinguidos, armazenados e 

avaliados, levando em consideração o assunto, variáveis 

descritas, população estudada e periódico onde foram 

publicados. Utilizou-se o programa Excel, versão 14.0 para 

análise descritiva e inferencial. Os dados analisados foram 

expostos na forma de média, desvio padrão, frequência 

absoluta e porcentagem para as variáveis discretas e 

categóricas.  

A coleta de dados foi dividida em quatro etapas. A 

primeira etapa consistiu na busca de informações nas UBS do 

município de Cuité-PB para quantifição de adultos e adultas 

portadoras de Diabetes Mellitus usuários do programa, para 

determinação da quantidade de questionários que seriam 

aplicados. Durante a segunda etapa aplicou-se um questionário 

a fim de avaliar o comportamento do consumidor frente às 

informações nutricionais presentes na rotulagem de alimentos 

dietéticos. O questionário validado e adaptado de Sousa (2006); 

Oliveira (2009) e Pereira (2015), integrou 47 perguntas 

objetivas, sendo usada respostas de alternativas dicotômicas, 

tricotômicas e múltiplas. Constando acerca de variáveis 

socioeconômicas e relacionadas à patologia, hábitos de 

compras, uso e percepção dos rótulos nutricionais dos 

alimentos, como também sobre o uso de produtos dietéticos 

como o adoçante. Todos os participantes consentiram a 

realização da entrevista por meio do termo de consentimento 

livre e esclarecido. 
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Na terceira fase da pesquisa ocorreu a aplicação dos 

questionários nos locais determinados (UBSs), com o auxílio 

dos Agentes de Saúde do município. A aplicação do 

questionário se realizou por meio do entrevistador, uma vez que 

permite esclarecer qualquer dúvida que acometa o 

entrevistado. E, por fim, a quarta etapa compreendeu-se na 

compilação e processamentos dos dados coletados para obter 

os resultados a partir das análises.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa abrangeu 18 pacientes do sexo feminino e 

masculino diagnosticados com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 

2, nos quais apenas 2 (11%) apresentaram diabetes mellitus 

tipo 1, enquanto 16 (89%) dos entrevistados possuem diabetes 

mellitus tipo 2 (gráfico 1). A idade dos adultos estudados variou 

de 38 a 59 anos, apresentando uma média de 53 anos + 5,01 

(tabela 1).  

 

Gráfico 1. Tipo de Diabetes Mellitus. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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A tabela 1 descreve os valores médios de peso e altura, 

sendo a média de peso entre os adultos 68 kg±8,97 e a altura 

média 1,60 m±0,07. Enquanto a avaliação do estado nutricional 

dos adultos segundo a média do Índice de Massa Corporal é de 

27,03kg/m² indicando estado de sobrepeso. 

 

Tabela 1. Idade, Peso, Altura e IMC. 

 TOTAL 

IDADE (ANOS) 53 ± 5,01 

PESO (KG) 68 ± 8,97 

ALTURA (M) 1,60 ± 0,07 

IMC (KG/M²) 27,03 ± 3,77 

Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 

 

Os dados demonstrados na tabela 2, indicam a 

distribuição de variáveis socioeconômicas dos adultos 

diabéticos. Em relação às características educacionais, 39% 

dos adultos apresentaram-se com ensino fundamental 

completo, 22% com ensino médio completo, 22% certificaram 

ensino fundamental incompleto, ao passo que 17% dos adultos 

que foram entrevistados não são alfabetizados.  

Quanto à renda familiar, 50% dos adultos afirmaram 

possuir renda familiar de 1 salário mínimo, já 39% estimaram a 

renda entre 2 a 3 salários mínimos e 11% anunciaram que a 

renda da família era menos que 1 salário mínimo. Em referência 

ao estado civil dos entrevistados, a maioria (66%) são casados, 

enquanto que 22% dos adultos afirmaram ser solteiros, 5% 

divorciados e 5% viúvos.  
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Em estudo realizado por Lima et al. (2020), a maioria dos 

participantes da pesquisa (59,8%) possuíam ensino superior, 

porém 62,7% não praticava a leitura dos rótulos alimentares. 

 

Tabela 2. Distribuição das características socioeconômicas dos 

adultos portadores de diabetes mellitus. 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

TOTAL 

 % 

ESCOLARIDADE   

Não alfabetizado 3 17 

Ensino fundamental 

incompleto (EFI) 

4 22 

Ensino fundamental 

completo (EFC) 

7 39 

Ensino médio completo 

(EMC) 

4 22 

Graduação incompleta (GI) 0 0 

Graduação completa (GC) 0 0 

RENDA FAMILIAR   

< 1 salário mínimo 2 11 

1 salário mínimo 9 50 

2 a 3 salários mínimos 7 39 

ESTADO CIVIL   

Solteiro (a) 4 22 

Casado (a) 12 66 

Divorciado (a) 1 5 

Viúvo (a) 1 5 

Fonte: Elaborada pela autora, 2020. 
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Em um estudo verossímil, Siqueira et al. (2014 apud 

LIMA et al., 2020), concluiu que, o alto nível educacional é um 

fator relevante, bem como o acesso à mídia, sendo os 

indivíduos que possuem alto nível educacional, os mais 

interessados em realizar a leitura da rotulagem alimentar.  

Desta forma, no presente estudo também revela-se a 

associação do nível de escolaridade à baixa porcentagem de 

leitura dos rótulos alimentares. À vista disso, o baixo nível de 

escolaridade pode afetar na leitura, como também na 

compreensão das informações nutricionais, possibilitando a 

falta de informação acerca da importância e da influência da 

rotulagem nutricional para a saúde (MARZAROTTO; ALVEZ, 

2017). 

Os rótulos alimentares são importantes mediadores 

entre o produto e o consumidor, possibilitando o conhecimento 

de ingredientes e nutrientes contidos nos alimentos. Entretanto, 

para proporcionar a autonomia dos indivíduos às escolhas 

alimentares, é necessário que o entendimento do conteúdo 

contido nos rótulos nutricionais seja entendível (MORAIS et al., 

2020).  

Segundo Sunstein e Thaler (2019), uma das formas de 

influenciar a capacitação dos consumidores acerca das 

informações nutricionais para que a escolha do produto seja 

resultante da preocupação com o bem-estar, é a simplificação 

de dados complexos existentes, os quais permitem que os 

indivíduos selecionem os alimentos de maneira intuitivo.Com 

isso, a disponibilização de uma linguagem mais simples pode 

ser vantajoso para a construção de hábitos saudáveis e, 

sobretudo, conscientes.  
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Acerca da rotulagem nutricional dos alimentos, 

questionou-se aos entrevistados sobre a ciência do que são os 

rótulos alimentares demonstrada no gráfico 2; mais da metade 

(61%) afirmaram que sabe o que são os rótulos dos alimentos. 

Enquanto 39% alegaram não saber o conceito de rotulagem 

alimentar.  

 

Gráfico 2. Ciência do que são rótulos alimentares. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Martínez-Ávila e Gomes (2018), destacam dados 

veiculados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) sobre a leitura dos rótulos alimentares, nos quais 

demonstram que 70% dos indivíduos realizam a leitura dos 

rótulos nutricionais, porém, menos da metade dos que leem 

possuem a habilidade de compreender de forma adequada as 

informações contidas no produto.  

À vista disso e de outros fatores como o aumento de 

doenças crônicas não transmissíveis que se tornam problemas 

de saúde pública e o aumento de hábitos alimentares não 

saudáveis difundidos na população brasileira, a ANVISA propôs 

um novo modelo de rotulagem nutricional, sendo esta mais 

simplista com a finalidade de direcionar os indivíduos à 
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escolhas saudáveis, explicitando de maneira entendível, dados 

de alerta, sobretudo nos alimentos ricos em gordura, açúcar e 

sódio, incentivando comportamentos que irão beneficiar à 

saúde não apenas individual, mas também coletiva (GOMES, 

2020).  

No gráfico 3 é explicitado a frequência com que os 

adultos diabéticos leem os rótulos, e, a maioria (66%), 

afirmaram que não leem os rótulos, 22% alegaram que lê os 

rótulos dos alimentos e 11%, informaram que leem às vezes. 

Diferenciando-se da pesquisa de Gonçalves et al. (2015), no 

qual apresentou em seus resultados que mais da metade dos 

entrevistados (54,28%) tem a prática de ler os rótulos e 

reconhecem a importância de fazer isso.  

 

Gráfico 3. Hábito de leitura dos rótulos alimentares. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

O estudo de Liedmann et al. (2016), relata que o hábito 

de leitura dos rótulos alimentares na maioria das vezes é 

inadequado e insuficiente, uma vez que fatores associados à 

realização e frequência de leitura como grau de escolaridade, 
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idade mais avançada, conhecimento sobre nutrição e 

disposição de orientação profissional são preditores 

influenciáveis. 

Como visto em uma avaliação feita por Marins e Jacob 

(2015), em que 74,8%  da população entrevistada sugeriram 

mudanças que poderiam facilitar a compreensão das 

informações pelos consumidores devido a dificuldade do 

entendimento. Em razão disso,  o leitor perde o interesse pela 

leitura e, assim, acaba deixando de se informar e selecionar de 

forma criteriosa os alimentos que irão consumir, visto que os 

rótulos alimentícios nutricionais exercem um papel fundamental 

para o controle da alimentação, pois permite aos consumidores 

alcançar a garantia de segurança alimentar e nutricional, ao se 

analisar e comparar informações inscritas nas embalagens dos 

alimentos (ARAÚJO, 2017). 

O Instituto Abramundo realizou um estudo no qual 

demonstrou que 48% dos participantes informaram que 

possuíam dificuldades em compreender as informações das 

tabelas nutricionais, ou que não entendiam (GOMES, 2015). A 

dificuldade de interpretar os dados contidos nos produtos é 

evidenciada em outras pesquisas, como a de IBOPE 

Inteligência, revelando que 79% dos entrevistados entendiam 

parcialmente ou quase nada das informações da rotulagem 

nutricional (PAVANELLI, 2017).  

De acordo com a ANVISA (2015), os alimentos dietéticos 

consistem em produtos específicos que são elaborados para 

dietas com restrições de determinado nutriente, podendo ser o 

açúcar, a gordura, o sódio, ou, alimentos destinados à dietas 

com ingestão controlada.  
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A tabela 3 apresenta o quantitativo de adultos diabéticos 

que consomem produtos diet e/ou light, sendo 28%; entretanto 

a grande maioria não consome alimentos dietéticos (72%). 

Acerca dos que usam algum gênero alimentício light ou diet, 

60% consomem biscoitos, 20% iogurte e 20% consomem 

outros produtos light e/ou diet. Ao passo que, o estudo de Canal 

(2016) demonstra a utilização diária de produtos diet e light por 

13,6%, e 22% dos entrevistados não consumiam tais alimentos, 

seguidos de 35,6% que alegaram utilizar raramente. Em relação 

aos produtos light e diet mais consumidos, 40,7% consomem 

refrigerantes; 39%, sucos; 30,5% consomem gelatinas e 8,5%, 

bolos. 

 

Tabela 3. Consumo de alimentos diet e light e alimentos 

dietéticos consumidos.  

Alimentos Diet e Light TOTAL  (%) 

FAZ O CONSUMO DE AIMENTOS DIET OU LIGHT 

Sim   5   28 

Não 13   72 

QUAIS SÃO OS PRODUTOS QUE UTILIZA 

Refrigerantes - - 

Gelatinas - - 

Iogurte 1 20 

Chocolates - - 

Biscoitos 3 60 

Geleias - - 

Outros 1 20 

Fonte: Elaborada pela autora, 2020.  

 



HÁBITO DE LEITURA DOS RÓTULOS ALIMENTARES E CONSUMO DE 
ALIMENTOS DIETÉTICOS DOS DIABÉTICOS 

450 
 

No estudo feito por Martins et al. (2016), é demonstrado 

que 59% dos entrevistados tem preferência por alimentos 

tradicionais, 22% consomem alimentos light e 19%, diet. 

Aqueles que optam pelo consumo de alimentos light e diet 

revelam que a ingestão de tais produtos é estimulado pela 

recomendação médica e/ou pela necessidade de aderir à 

alguma dieta. 

Segundo Alves et al. (2015), o consumo de alimentos diet 

e light deve ser estimulado com a finalidade de aumentar as 

possibilidades de escolha alimentar e reduzir restrições 

bruscas, pois são produzidos especialmente para indivíduos 

com necessidades metabólicas, fisiológicas e patológicas, 

como os diabéticos, sendo coadjuvantes importantes no 

controle da diabetes.  

 

Gráfico 4. Alimentos diet são importantes para o tratamento do 

diabetes mellitus? 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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À vista disso, os adultos portadores de diabetes foram 

questionados sobre a importância do consumo de alimentos 

diet para o tratamento do diabetes mellitus; 67% dos portadores 

de diabetes responderam que é importante utilizar alimentos 

diet, em contrapartida, 17% afirmou que, indivíduos que 

possuem diabetes mellitus não têm a necessidade de utilizar 

produtos diet, e 17% alega que não sabem se alimentos diet 

são relevantes para o consumo dos portadores de diabetes 

mellitus (gráfico 4). 

Por conseguinte, o trabalho realizado por Marques et al. 

(2019) teve como objetivo elaborar e executar em um grupo de 

diabéticos, oficinas sobre diabetes e suas complicações; 

escolha de alimentos saudáveis convivendo com o diabetes; 

atividade física e autocuidado com os pés; alimentos diet, light, 

zero, rótulos nutricionais; consumo de alimentos saudáveis e 

preparo e conservação dos alimentos, para que estes 

aprendessem a reconhecer por meio da leitura dos rótulos os 

diferentes tipos de alimentos, a fim de aprofundar os 

conhecimentos e a aquisição de habilidades para lidar com o 

diabetes, incentivando o protagonismo dos pacientes em 

relação ao cuidado dietético. Tal estratégia é de extrema 

relevância para que o paciente que possui diabetes conheça 

sobre a patologia, entenda o processo do tratamento nutricional 

e medicamentoso, bem como perceba o uso de alimentos 

dietéticos e a leitura frequente de rótulos alimentares como 

artifícios para auxiliar no controle do quadro clínico e prevenção 

de comorbidades.   
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CONCLUSÕES  

 

Diante do exposto, pode-se concluir que os adultos 

diabéticos do município de Cuité – PB, em sua maioria, não 

possuem hábito de leitura dos rótulos alimentares, bem como 

grande parte também não fazem uso de alimentos diet e light. 

Entretanto, a maioria dos diabéticos entrevistados reconhecem 

a importância dos alimentos diet no controle da diabetes 

mellitus.  

Ademais, uma das limitações da pesquisa se caracteriza 

pela quantidade da amostra, possuindo pouca 

representatividade. Porém, apesar de tal limitação, nota-se a 

necessidade de desenvolver cursos por meio dos profissionais 

de saúde que integram o trabalho nas UBSs sobre rotulagem 

nutricional e tratamento nutricional em casos de diabetes 

mellitus, para que essa população sejam informada 

adequadamente e consiga ser orientada quanto a leitura das 

tabelas nutricionais, resultando assim em escolhas de 

alimentos mais saudáveis e conscientes que podem auxiliar de 

modo benéfico, bem como o consumo de determinados 

alimentos dietéticos, caso necessário.  

As informações a cerca destes assuntos também podem 

ser veiculadas em ambientes públicos, a exemplo de 

supermercados, hospitais, secretarias de saúde e postos de 

saúde. 

Outras pesquisas precisam ser realizadas com a 

finalidade de esclarecer e corroborar os determinantes que 

influenciam no hábito da leitura de rótulo pelos diabéticos, 

abrangendo amostras maiores. Além disso, torna-se relevante 

a elaboração de novos estudos que possam avaliar o consumo 
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de alimentos dietéticos por esse público, a fim de que 

estratégias sejam traçadas por meio de Orgãos 

Governamentais e/ou Não Governamentais em parceria com as 

Secretarias de Saúde para conscientizar os indivíduos 

portadores de diabetes acerca dos possíveis recursos 

nutricionais disponíveis no mercado que podem ser utilizados, 

sobretudo através de orientação profissional, para controle de 

seu quadro clínico.  

A partir disso, ações de educação nutricional nas UBSs 

são um dos artifícios que podem ser empregados para fornecer 

conhecimento sobre a patologia, a importância das escolhas 

alimentares para formação de hábitos saudáveis, gerando 

impactos positivos na saúde e bem estar, e estimular a leitura, 

bem como fornecer informações sobre os rótulos contidos nos 

alimentos em geral para facilitar a compreensão.    

Portanto, torna-se importante salientar a necessidade de 

ações multidisciplinares por meio dos profissionais de saúde 

com o intuito de sanar as dúvidas existentes sobre os rótulos 

alimentares, como também ofertar conhecimento nutricional 

para que possam conquistar a autonomia de escolha alimentar 

de maneira consciente, visando o entendimento total dos 

rótulos alimentares, sendo eles  de produtos dietéticos ou não.  
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RESUMO: Paralisia cerebral (PC) é definida como um grupo de 
distúrbios de desenvolvimento motor e da postura. As principais 
característica clínicas encontradas na PC  são distúrbios do 
movimento e algumas anomalias. Devido a essas complicações 
pode ocorrer o comprometimento do estado nutricional geral. 
Sendo assim, este trabalho objetiva abordar algumas condições 
comuns encontradas em crianças com PC, além de destacar as 
principais deficiências nutricionais que podem ser 
desencadeadas. Para esta revisão foi realizada uma busca de 
artigos científicos nas bases de dados Scielo, Pubmed/Medline 
e Science Direct, nos períodos de setembro a outubro de 2020. 
Como principais destaques é relatado que a PC é um distúrbio 
com diversos fatores etiológicos e varia em grau de gravidade. 
Principalmente naqueles com maior gravidade da doença existe 
maiores complicações e comorbidades. Entre as limitações que 
afetam o EN podemos listar as desordens orais, disfagia 
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orofaríngea e o aumento do gasto energético. As crianças com 
PC apresentam alto risco de comprometimento no crescimento 
e desenvolvimento; inadequada ingestão de nutrientes, 
especialmente carboidrato e proteína; deficiências de vitaminas 
como vitamina D, E e folato; e minerais como ferro, cobre e 
magnésio. De maneira geral, conclui-se que condições clínicas 
específicas levam a deficiências tanto de macro como de 
micronutrientes que comprometem a qualidade de vida, 
sinalizando a necessidade de adequado acompanhamento 
nutricional.  
 
PALAVRAS CHAVE: Paralisia cerebral. Desordens de 
deglutição. Estado nutricional. Desnutrição.  
 

1 INTRODUÇÃO 

Paralisia cerebral (PC) pode ser definida como um grupo 

de distúrbios de desenvolvimento motor e da postura. Sendo a 

deficiência motora mais comum na infância (SADOWSKA; 

SARECKA – HUJAR; KOPYTA, 2020). É decorrente de 

distúrbios, não gradativos, que ocorreram no desenvolvimento 

cerebral, tanto no período fetal como na infância. A PC 

apresenta uma etiologia complexa e múltipla, diversas áreas do 

cérebo podem sofrer lesões (VITRIKAS; DALTON; BREISH, 

2020). Os fatores preditores são divididos de acordo com o 

período de desenvolvimento, durante a pré- concepção, pré-

natal, perinatal e período neonatal e infantil  (SADOWSKA; 

SARECKA – HUJAR; KOPYTA, 2020).  

 As principais característica clínicas encontradas na PC  

são distúrbios do movimento como a espasticidade, 

hiperreflexia, reações de desenvolvimento retidas, discinesia, 

malformações musculoesqueléticas secundárias, perda ou 

ausência de desenvolvimento do sensorimotor adequado, 
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fraqueza e a má coordenação de movimentos, equilíbrio e 

locomoção (RICHARDS;  MALOUIN, 2013). 

Essas complicações da PC podem comprometer o 

estado nutricional causando preocupação visto que afeta o 

desenvolvimento do indivíduo. Entre as limitações que afetam 

o EN podemos listar entre outros as desordens orais, disfagia 

orofaríngea e o aumento do gasto energético.  

      As desordens orais mais citadas são cáries dentárias, 

lesões dentárias traumáticas, maloclusões etc, em que 

dependendo da gravidade dentais desordens, prejudicam a 

alimentação das crianças com PC. A cárie está entre as 

doenças bucais mais frequentes nesses pacientes devido a 

precária higiene bucal, resultado das dificuldades que o 

cuidador apresenta e pela falta de profissionais adequados 

(ABANTO,2013). A forma e o tipo do alimento ofertado a essas 

crianças juntamente com cuidados bucais, influencia totalmente 

no surgimento da cárie (GUERREIRO,2009). 

Outra complicação com impacto nutricional é a disfagia 

orofaríngea que consiste na dificuldade de deglutição e 

consequentes problemas no sistema oral e digestivo. Diante 

dessa desordem, a desnutrição e a desidratação da criança 

interfere no sistema imunológico da mesma, em que acaba 

facilitando o surgimento de outras doenças (LEONOR, 2015). 

Devido à disfagia, os pacientes sofrem com infecções 

respiratórias por aspirarem constantemente os alimentos e com 

refluxos gastroesofágicos que leva a esofagites, e assim, 

resulta na diminuição da ingestão alimentar (CARAMICO-

FAVERO, 2018). É citado ainda o aumento do gasto energético 

nos pacientes com PC, isso devido a pouca prática de 

exercícios físicos que reflete direto no estado nutricional em que 
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é comum esses indivíduos apresentarem sedentarismo e 

problemas adjuntos (DAVOLI, 2016). É observado que os 

portadores de PC consomem uma dieta inadequada referente 

ao aporte calórico (GARCIA- CONTRERAS, 2015). 

 Devido as diversas comorbidades e deficiências 

associadas a PC, o estado nutricional e a qualidade de vida dos 

portadores de PC são diretamente afetado (REYES et al.,2019). 

O processo de sucção e a alimentação via oral são complexos 

e exigem habilidade e coordenação, principalmente com a 

respiração e deglutição, sendo esses fatores diretamente 

relacionados com o estado nutricional (SADOWSKA; 

SARECKA-HUJAR; KOPYTA, 2020).Sendo assim, há um maior 

risco de desenvolvimento de desnutrição, o que resulta em 

consequencias negativas na qualidade de vida (AYDIN; 

KARTAL; KELES ALP, 2019). Deficiências vitamínicas podem 

ser comuns em decorrência de diversos fatores (HARIPRASAD 

et al., 2017).  

 Diante do exposto, este trabalho objetiva abordar 

algumas condições comuns encontradas em crianças com PC, 

além de elencar as principais deficiências nutricionais que 

podem ser desencadeadas como consequencia das desordens 

e sintomas clínicos recorrentes neste grupo.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para esta revisão foi realizada uma busca de artigos 

científicos nas bases de dados Scielo, Pubmed/Medline e 

Science Direct, nos períodos de setembro a outubro de 2020. 

Foram autilizados os termos chave: cerebral palsy e nutrition, 

cerebral palsy e malnutrition, oropharyngeal dysphagia and 

cerebral palsy. Os artigos que compõem esta revisão foram 
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selecionados por conter maior relevância para os tópicos 

abordados.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Paralisia Cerebral 

 A Paralisia Cerebral (PC) é a deficiência motora mais 

comum na infância. A definição de PC encontra-se em 

constantes alterações ao longo dos anos. Na atual definição PC 

engloba um grupo de distúrbios de desenvolvimento motor e da 

postura, os quais são permanentes e ocasionam algumas 

limitações de atividades (SADOWSKA; SARECKA – HUJAR; 

KOPYTA, 2020).  A PC é resultante de distúrbios não gradativos 

que ocorreram durante o desenvolvimento fetal ou infantil do 

cérebro. Apresenta diversas características em comum, mas 

diferentes graus e classificações (MICHAEL –ASALU et al., 

2019). 

Por ser uma desordem heterogênea a condição abrange 

diversos fenótipos clínicos e tipos de deficiências motoras. 

Sendo assim, ela é classificada, tradicionalmente, pelo tipo de 

deficiência motora, tomografia do comprometimento motor ou 

pelo grau de comprometimento funcional.  As quatro 

classificações  principais são: espástica, a forma mais comum, 

caracterizada por hipertonia e resistência muscular ao 

movimento; discinética, apresentando atetose ou distonia; 

atáxica, apresentando, principalmente, dificuldades de 

coordenação; e hipotônica, a qual apresenta tônus muscular 

diminuído (MICHAEL –ASALU et al., 2019). Em todos os tipo de 

PC, os distúrbios do movimento podem variar de grau, sendo 

leves, moderados ou graves (SADOWSKA; SARECKA – 

HUJAR; KOPYTA, 2020). 
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 No que se refere a dados epidemiológicos, a frequência 

média de PC é entre 1,5 a 2,5 por 1000 nascidos vivos. Em 

bebês com nascimento prematuro, nascidos com idade 

gestacional menor que 28 semanas, e com baixo peso ao 

nascer apresentam maiores chances de desenvolvimento 

dessa condição (HALLMAN – COOPER; CABRERO, 2020). 

Bebês nascidos com muito baixo peso ao nascer ( < 1500g) 

possuem chances 70 vezes maiores de terem PC, quando 

comparados com aqueles que nasceram com o peso superior a 

2500g (SADOWSKA; SARECKA – HUJAR; KOPYTA, 2020). 

 Se tratando de uma patologia de etiologia complexa e 

múltipla, várias áreas do cérebro podem ser afetadas e causar 

lesões (VITRIKAS; DALTON; BREISH, 2020). Os fatores de 

risco para o desenvolvimento da PC podem ser divididos de 

acordo com o périodo de desenvolvimento, sendo eles: Pré-

concepção, pré-natal, perinatal e período neonatal e infantil 

(SADOWSKA; SARECKA – HUJAR; KOPYTA, 2020).  

 Por muitos anos um dos fatores mais associados a 

incidência de PC foi a hipóxia do cérebro do bebê, que podia 

ocorrer durante o trabalho de parto ou no período perinatal 

(SADOWSKA; SARECKA – HUJAR; KOPYTA, 2020). No 

entanto, atualmente se sabe que a hipóxia intraparto é 

responsável por menos de 10% dos casos de PC. Os eventos 

que ocorrem no pré-natal são responsáveis por mais da metade 

dos casos de PC, enquantos as causas pós-natal são menos 

expressivas (HALLMAN – COOPER; CABRERO, 2020). 

Os principais preditores destacados na literatura sobre 

PC são os fatores genéticos, algumas variações presentes em 

proteínas que codificam genes de inflamação ou coagulação no 

endotélio vascular da placenta estão associados a maior 
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prevalência de PC; infecções, como as TORCH (que segundo 

PEREIRA et al (2015) esse acrônimo refere-se a um grupo de 

infecções congênitas causadas por Toxoplasma gondii, 

Rubeolla vírus, Citomegalorivus e Herpes simplex vírus), sífilis, 

varicela zoster, parvovírus B19 e Citomegalovírus; a ingestão 

materna de substâncias tóxicas (como o alcóol) pode acarretar 

em mau formação cerebral durante a gestação e dependendo 

do grau da lesão levar ao desenvolvimento de PC; gestação 

múltipla; presença de doença vascular durante a gestação; 

nascimento prematuro, pois pode facilitar o desenvolvimento 

inadequado do cérebro; nascimento pós- termo;  fatores 

maternos, destacando-se principalmente as doenças maternas; 

e por fim o sexo, o qual pode influenciar na sucetibilidade a 

danos no cérebro, a PC é mais prevalente no sexo masculino 

(MARRET; VANHULLE; LAQUERRIERE, 2013).   

Os fatores preditores da PC resultam em alguns 

processos fisiopatológicos comuns, entre eles a excessiva 

produção de citocinas pró-inflamatórias, o estresse oxidativo, 

privação de fatores de crescimento, modificação da matriz 

extracelular e liberação excessiva de glutamato. Foi observado 

que em recém nascidos, com nascimento prematuro, esses 

mecanismos fisiopatológicos  acarretam em defeito no processo 

de mielinização, na gliose, degeneração talâmica e mau 

desenvolvimento do tálamo. As primeiras células que são 

impactadas e apresentam uma resposta pela lesão são as 

microgliais (MARRET; VANHULLE; LAQUERRIERE, 2013).  

O prognóstico da paralisia cerebral é dependente do 

subtipo da paralisia e do estágio de comprometimento da 

doença. A maioria das crianças com PC sobreviverá até a idade 

adulta, mas isso depende do grau de comprometimento, 
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pacientes gravemente afetados têm uma menor expectativa de 

vida (HALLMAN – COOPER; CABRERO, 2020). 

 As características clínicas encontradas na paralisia 

cerebral são amplamente variadas e abrangem algumas 

anormalidades (VITRIKAS; DALTON; BREISH, 2020). As 

principais são distúrbios do movimento como a espasticidade, 

hiperreflexia, reações de desenvolvimento retidas, discinesia, 

malformações musculoesqueléticas secundárias, perda ou 

ausência de desenvolvimento do sensorimotor adequado, 

fraqueza e a má coordenação de movimentos, equilíbrio e 

locomoção (RICHARDS;  MALOUIN, 2013). Dentre as 

anormalidades é comum a deficiência no equilíbrio e déficits 

sensoriais (VITRIKAS; DALTON; BREISH, 2020). 

 Diversas comorbidades podem estar presentes no 

paciente com PC, elas surgem como resultado, a longo prazo, 

dos efeitos causados pela lesão cerebral (RICHARDS;  

MALOUIN, 2013). Entre elas destaca-se a  epilepsia, deficiência 

intelectual, dor, problemas musculoesqueléticos, dificuldades 

de alimentação, anomalias visuais, auditivas, dificuldades de 

comunicação, condições urológicas e osteopenia (HALLMAN – 

COOPER; CABRERO, 2020). É comum apresentarem baixa 

resistência física, o que é atribuido a menor capacidade 

anaeróbica, isso impacta diretamente na prevalência de 

osteopenia, osteoporose e má nutrição, pois esses aspectos 

podem influenciar e serem influenciadas pela atividade física. 

Em crianças com PC a fraqueza e a hipoextensibilidade dos 

músculos de crianças não é resultante apenas por fatores 

motores, mas também estresses mecânicos e fatores 

hormonais, os quais resultam em alterações no tecido muscular 

(RICHARDS;  MALOUIN, 2013). 
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3.2 Principais condições clínicas de impacto nutricional 

 

A paralisia cerebral traz, além de suas limitações já 

conhecidas, algumas complicações que tem impacto no estado 

nutricional geral dos seus portadores. Dentre os diversos aqui 

abordaremos as desordens orais, a disfagia orofaríngea e o 

aumento do gasto energético.  

 

3.2.1 Desordens orais 

 Um dos distúrbios frequentemente encontrados em 

crianças com PC são as desordens orais. Tais desordens são 

apresentadas principalmente naqueles com maior gravidade da 

doença (RODRIGUES; SANTOS; MASEIRO, 2003).  É 

importante reforçar que essas desordens favorecem a redução 

de qualidade de vida neste grupo (MALDEN et al., 2008).  

 A presença de desordens como maloclusões, cáries 

dentárias, em 2014, Abanto e cols publicaram um estudo 

demonstrando o impacto de sintomas como a alta prevalência 

de doenças bucais e distúrbios como cárie dentária, lesões 

dentárias traumáticas (TDIs), maloclusões, bruxismo, e 

disfunções temporomandibulares em que prejudicavam a 

alimentação dessas crianças com PC. Tendo identificado essas 

alterações bucais nas crianças, é possível associar o impacto 

da doença juntamente com seus distúrbios e complicações com 

o enquadramento socioeconômico do paciente (ABANTO, 

2013). 

 Neste contexto, é possível ver que as pessoas afetadas 

com PC necessitam de cuidados com a saúde bucal e não 

somente no que diz respeito às complicações da paralisia, visto 

que esses pacientes apresentam as desordens orais já citadas 
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com mais frequência do que as outras pessoas devido à falta 

de higiene bucal. Além disso, a forma e consistência da 

alimentação, o uso de medicamentos e outros fatores podem 

contribuir para o desenvolvimento de cárie. Diante da situação, 

um grande desafio é que os profissionais estejam adequados 

para receber este público o que dificulta ainda mais o 

tratamento (GUERREIRO, 2009).  

Outro fator que pode impactar na alimentação é o 

processo de sucção que em crianças sem PC é altamente 

organizado. Ele é essencial para a alimentação durante a fase 

de lactação, principalmente os primeiros 6 meses de 

vida. Adicionalmente com a disfagia orofaríngea, que ocorre em 

2 a cada 3 crianças com PC, além de impactar no estado 

nutricional tem influência na saúde respiratória e estresse 

parental (SADOWSKA; SARECKA-HUJAR; KOPYTA, 2020).  

 É visto que crianças com PC consomem uma dieta em 

que os alimentos estão na maioria das vezes na forma líquida 

e semissólida (HOU, 2004). O que é indicado devido às 

desordens motoras e musculares. Porém, os portadores 

acabam retendo por mais tempo o alimento na boca, impedindo 

a ação do auto mecanismo de limpeza da cavidade oral 

(LEMOS, 2012). Além disso, a alimentação desses indivíduos 

ocorre de forma pastosa e rica de carboidratos e associados 

com os fatores previamente citados, resulta na prevalência de 

cárie dentária sendo ainda mais constante devido a presença 

de vômitos, problemas na mastigação e respiração bucal 

(PREVITALI, 2009).   

 Previtali (2009), identificou ainda que cerca de 70% dos 

pacientes observados apresentaram hipertonia, o que 

prejudicou as funções de mastigação, além da dificuldade que 
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os cuidadores relataram ter em relação à higiene oral e 

alimentação. Adicionalmente, foram encontradas alta 

prevalência de dificuldade em morder, em mau comportamento 

de limpeza e mastigação em crianças com PC, comprometendo 

a ingestão para sólidos e líquidos (BENFER et al., 2014).  

 

3.2.2 Disfagia orofaríngea (DO) 

 

Disfagia orofaríngea é considerada como uma desordem 

na deglutição que afeta a ação de engolir que pode prejudicar 

o sistema oral e digestivo. É notado pela presença de sintomas 

entre os quais estão tosse, alimento preso na boca por muito 

tempo, desidratação e desnutrição. Este último é motivo de 

preocupação, pois além de interferir no correto 

desenvolvimento da criança, também afeta o sistema 

imunológico resultando no surgimento de outras doenças que 

podem complicar ainda mais o quadro clínico da PC (LEONOR, 

2015). É considerada uma das principais condições comuns em 

crianças com PC uma vez que é encontrada em 2 a cada 3 

portadores da paralisia (BENFER et al., 2017).  

A deglutição é caracterizada por fases em que o 

organismo se prepara para receber o alimento até a absorção 

total dos nutrientes, são elas: fase antecipatória, fase oral, fase 

faríngea e fase esofágica, e estas são afetadas por alguns 

distúrbios motores que ocorrem na PC (MENEZES, 2017).  

 Essas alterações caracterizam as disfagias, que estão 

relacionadas com problemas ao mastigar e engolir, resultando 

no comprometimento do estado nutricional da criança, 

desidratação e infecções pulmonares. (QUEIROZ, 2011). A 

maioria das crianças com PC apresentam como diagnóstico 
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nutricional a desnutrição que afeta o desenvolvimento infantil. A 

DO, especificamente, é muito comum nesses casos em que 

acaba causando aspiração pulmonar, infecções e até doenças 

pulmonares crônicas. Com isso, o refluxo gastroesofágico 

também está presente na paralisia cerebral levando a mais 

complicações como esofagites, e tudo isso leva a diminuição da 

ingestão alimentar (CARAMICO-FAVERO, 2018). 

Em um estudo bastante relevante, Reilly et al. (1996) 

demonstrou que 90% das crianças com PC tinham ingestão oral 

restrita a líquidos e alimentos pastosos devido à gravidade da 

disfagia. Além disso, 57% deles apresentavam engasgo com 

necessidade de cuidados médicos pelo menos uma vez quando 

bebês e frequente tosse e asfixia.  

É visto que a disfagia causa infecções respiratórias onde 

é necessário uma atenção, visto que essas infecções são as 

maiores causa de morbidade e mortalidade envolvendo a 

paralisia cerebral levando a um comprometimento respiratório, 

resultando na pneumonia aspirativa recorrente, colonização de 

vias aéreas por bactérias patogênicas, o agravamento de  

bronquiectasias e dificuldade respiratória durante o sono 

(HIRATA, 2012).  

Estudando crianças com PC, Benfer et al., (2015) 

observou que 68% delas tinham sinais clínicos comuns de 

disfagia que entre outros, tosse, várias deglutições e engasgos, 

sendo observados principalmente ao ingerir líquidos e também 

alimentos sólidos.  
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3.2.3 Aumento do gasto energético 

 

Para mais, crianças com paralisia cerebral possuem 

dificuldades nas práticas físicas e por isso, são menos ativas 

que outras crianças. Isso ocorre como resultado de todas as 

complicações que a PC apresenta, e assim, esses pacientes 

não possuem uma realidade de vida diferente dos problemas 

de saúde relacionados ao sedentarismo. Fatores como, 

aumento do consumo de oxigênio e da frequência cardíaca 

favorecem a elevação do gasto energético (GE) e contribuem 

para a baixa no estímulo e desempenho das crianças com PC 

na prática de atividades físicas (DAVOLI, 2016).  

Por outro lado, é importante destacar que pode ser visto 

que o Gasto Energético de Repouso (GER), o EER (em inglês, 

Estimated Energy Requirements) e o gasto total de energia 

podem ser mais baixos em pacientes com paralisia cerebral, 

dados que são obtidos através da medida de calorimetria 

indireta (IC), água duplamente marcada e equações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (GARCIA-

CONTRERAS, 2015), o que pode favorecer ao ganho de peso 

em alguns casos.  Essa baixa na atividade física em portadores 

de PC é preocupante, pois pode ser uma porta de entrada para 

doenças secundárias, visto que essas pessoas apresentam 

mais chances de desenvolver tais doenças que podem 

comprometer ainda mais o quadro clínico e o desenvolvimento 

desses pacientes (KOEHLER, 2015). 

É apontado que o motivo mais significativo para que o 

EER seja baixo nesses pacientes é o fato dos mesmos 

consumirem uma dieta inadequada em relação ao aporte 

calórico ideal para eles por um longo período de tempo, mais 
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precisamente no início da introdução alimentar (GARCIA-

CONTRERAS, 2015).  

É importante destacar que a redução ou aumento do GE 

depende do tipo de paralisia. Em um estudo realizado com 

crianças com paralisia espástica, foi encontrado aumento do 

gasto energético uma vez que os músculos estão hipertônicos 

(ARAÚJO; SILVA; MENDES, 2012). De fato, previamente 

havia-se documentado que o aumento do GE em crianças com 

PC pode ser causado por ingestão inadequada de energia, o 

tônus muscular, o nível de atividade física e a presença de 

movimentos involuntários (MARCHAND et al., 2006).   

Especificamente a ingestão alimentar inadequada é prejudicial 

devido fatores como dificuldade em expressar sensações de 

fome e saciedade e a presença de complicações 

gastrointestinais (IÑIGUEZ, 2017; CARAMICO-FAVERO; 

GUEDES; MORAIS, 2018).  

 

3.3 Deficiências nutricionais na PC 

A PC apresenta diversas comorbidades e deficiências 

motoras associadas, alguns desses aspectos clínicos afetam 

diretamente no estado nutricional e qualidade de vida dos 

portadores dessa patologia. Os principais distúrbios que 

impactam no estado nutricional são: disfunção oromotora, 

endócrina, constipação, sialorreia e esvaziamento gástrico 

retardado (REYES et al.,2019). Na paralisia cerebral são 

frequentes os distúrbios de crescimento e nutrição. Todas as 

crianças com PC podem apresentar esses sintomas, porém as 

que possuem deficiências motoras mais graves são mais 

suscetíveis (SADOWSKA; SARECKA-HUJAR; KOPYTA, 

2020).  
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É conhecido que o crescimento é um excelente indicador 

da saúde geral das crianças. Em um estudo realizado com 

crianças portadoras de PC entre 6 a 7 anos avaliou o 

comprometimento do crescimento e observou que bebês a 

termo e com PC moderado a severo apresentam falhas no 

desenvolvimento. Foi visto ainda que crianças que tem um bom 

acompanhamento e intevenções adequadas no processo de 

alimentação, como a utilização de sonda de gastrostomia 

tiveram resultados benéficos em relaçao ao crescimento. O 

crescimento linear está diretamente relacionado  com o 

crescimento da cabeça/cérebro e com o neurodesenvolvimento 

em bebês e crianças pequenas (VOHR et al., 2013). 

Para a alimentação por via oral é necessária uma 

habilidade de sucção e coordenação, especialmente com a 

respiração e deglutição. Sendo assim, é um processo 

complexo. As principais disfunções oromotora encontradas nas 

crianças com paralisia cerebral é a dificuldade na sucção e a 

disfagia orofaríngea (SADOWSKA; SARECKA-HUJAR; 

KOPYTA, 2020).  Essas e outras condições podem influenciar 

na inadequação de ingestão alimentar encontrada nesse grupo 

conforme publicado por Lopes et al. (2013). O estudo conclui 

alta prevalência de padrões alimentares inadequados com 

baixa ingestão de carboidratos e proteínas, enquanto que alta 

em lipídeos em algumas faixas etárias específicas.  

Neste contexto é frequente a desnutrição, sendo os 

fatores que levam ao quadro de caráter multifatoriais. Dentre os 

fatores dietéticos encontra-se principalmente a ingestão 

inadequada de nutrientes, que é resultante de distúrbios 

gastrointestinais, disfunções oromotora e refluxo 

gastroesofágico. Outro fator que contribui para esse estado 
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nutricional é o conhecimento insuficiente das famílias sobre as 

técnicas adequadas de alimentação (AYDIN; KARTAL; KELES 

ALP, 2019)  

A desnutrição  impacta de forma negativa a qualidade de 

vida dessas crianças, trazendo consequências como a 

diminuição da massa muscular, que resulta em fraqueza e 

aumento do risco de aspiração; diminuição das atividades de 

socialização, como uma menor frequência  de ida a escola. 

Ademais apresentam menores capacidades de brincar e 

desenvolver atividades; ocorre alterações no 

neurodesenvolvimento; mudanças comportamentais e na 

atenção; a função do sistema imunológico é alterado, 

aumentando o risco de infecções; os custos com a saúde são 

elevado; e a diminuição da densidade óssea, resultando em 

maiores risco de fratura (JESUS; STEVENSON, 2019). De fato, 

a nutrição inadequada e alguns dos medicamentos 

frequentemente tomados pelas crianças com PC estão 

diretamente relacionados com a saúde óssea. Por estarem 

correlacionadas com baixos níveis de micronutrientes 

essenciais para a manutenção da saúde óssea, como o cálcio, 

vitamina D e fósforo. Isso pode ocorrer tanto pela baixa 

ingestão, como pela interferência no metabolismo e absorção 

desses nutrientes, a qual é causada pelo uso dos 

medicamentos anticonvulsivantes, inibidores da bomba de 

prótons, antidepressivos e acetato de medroxiprogesterona 

(JESUS; STEVENSON, 2019).   

O baixo nível sérico de vitamina D é uma das deficiências 

nutricionais observada nessas crianças. Os principais 

preditores são: a exposição inadequada à luz solar, diminuição 

da ingestão de alimentos e a utilização de alguns 
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medicamentos. Essa deficiência além de influenciar na saúde 

óssea, com a diminuição da densidade mineral óssea média, 

provoca fraqueza muscular, contratura muscular, 

comprometimento funcional e fraturas patológicas 

(HARIPRASAD et al., 2017). 

Ademais, as crianças com PC apresentam uma alta 

incidência de anemia, ocasionada pela ingestão alimentar 

inadequada, infecções recorrentes e ingestão de múltiplos 

medicamentos (HARIPRASAD et al., 2017). Essa incidência 

alta também está relacionada com a deficiência de ferro, a qual 

é frequente nessas crianças. O refluxo gastroesofágico, a idade 

avançada, alimentação por gastrostomia e alta ingestão de 

lácteos são os pricipais fatores associados a essa deficiência 

(ROY et al., 2019).   

Deficiências de vitaminas A e do complexo B, também 

são frequentes, causadas devido ao consumo inadequada de 

todos os grupos de alimentos, principalmente de frutas e 

vegetais (HARIPRASAD et al., 2017). Foi demonstrado ainda 

que crianças com PC apresentaram baixos níveis de vitamina 

E, folato, reserva de ferro (ferritina) e cobalamina. Quando 

comparadas a crianças sem PC, foi significativa a redução ferro, 

cobre e magnésio nas crianças com a desordem neurológica 

(KALRA et al., 2015).   

Tais estudos confirmam que além das deficiências de 

macronutrientes, os níveis séricos de micronutrientes também 

são deficientes em crianças com PC, o que alerta para os 

melhores cuidados nutricionais nessa população.  
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3.4 POSSÍVEIS INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS NA PC 

 

Tendo em vista os prejuízos nutricionais que a PC traz 

para seus portadores, é importante que haja uma intervenção 

nutricional adequada. Diante disso, destaca-se a importância da 

triagem e avaliação nutricional como base para os cuidados 

nutricionais desejáveis. Entre os cuidados é primordial os dados 

como história dietética, exame físico e bioquímico, e 

antropometria (PENAGINI et al., 2015).  

É necessário considerar que ao longo do crescimento e 

desenvolvimento dessas crianças, a situação nutricional se 

agrava e que, normalmente, as crianças que apresentam 

complicações da PC são mais graves e apresentam mais 

dificuldade de uma alimentação oral (REMPEL, 2015). A 

suplementação via oral sempre é a primeira alternativa quando 

não houver maiores riscos de broncoaspiração. Mesmo assim, 

é indispensável manobras de deglutição e suporte físico com 

utensílios adequados (BELL;SAMSON, 2013; BENFER et al., 

2015).   

Podem ser empregadas diversas estratégias que 

auxiliam no processo de alimentação, as quais ajudam em uma 

melhora das habilidades motoras orais sucção, mastigação e 

deglutição. As principais técnicas que auxiliam nas habilidades 

sensório-motoras buscam o fortalecimento, controle motor-oral 

e neutralizar o tônus e os reflexos anormais. As intervenções de 

posicionamento tratam do mau alinhamento e controle postural 

(estabilização do pescoço e tronco), resultando em uma melhor 

deglutição. O uso de aparelhos orais demostra eficiência na 

estabilização da mandíbula, auxiliando na sucção, a 

coordenação da língua, o controle labial e a mastigação. E por 
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fim, pode se utilizar espessantes alimentares e suplementação 

calórica (FERLUGA et al., 2013). 

Uma vez que houver impossibilidade de utilização da via 

oral ou quando essa não suprir as necessidades nutricionais 

desejadas para promover ganho de peso e crescimento 

adequado, ou ainda houver dificuldade de mastigação ou 

deglutição e risco de aspiração, é indicado nutrição enteral 

(PENAGINI et al., 2015). 

É evidente que o estado nutricional impacta diretamente 

na qualidade de vida e na saúde desses pacientes. Dessa 

forma, uma intervenção adequada é de extrema importância. 

Foi visto que, crianças com PC que tiveram um aumento da 

ingestão alimentar nos primeiros anos de vida apresentam 

melhoria do crescimento ou no resultado do 

neurodesenvolvimento. Em um estudo realizado com crianças 

de 1 a 14 anos foi comparado as melhorias no crescimento e 

funcionamento motor grosso de crianças que receberam antes 

dos 6 meses de vida uma alimentação adicional, por meio de 

sonda nasogástrica e as que não receberam, as crianças que 

tiveram aumento de sua ingestão obtiveram melhores 

resultados em relação ao grupo que não teve (ANDREW et al., 

2015).  

Outras intervenções possíveis é a aplicação precoce de 

sonda de gastrostomia, sonda nasogástrica ou sonda de 

jejunostomia e cirurgia antirrefluxo. Esses procedimentos são 

utilizados para melhorar o estado nutricional e reduzir o risco de 

aspiração crônica (FERLUGA et al., 2013). Para escolher o 

melhor tipo de sonda devem ser considerado o prazo que vai 

ser realizado esse suporte, tubos nasogástricos são indicados 

para curto prazo, a gastrostomia ou jejunostomia são indicadas 
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longo prazo nutrição enteral porque é menos facilmente 

deslocado e é mais confortável para a criança (SCARPATO et 

al., 2017). A alimentação por gastrostomia tem sido 

demonstrada ser capaz de aumentar o ganho de peso, melhorar 

a saúde da criança e reduzir o tempo gasto na alimentação. 

Uma alimentação via enteral pode reverter o diagnóstico 

nutricional de desnutrição, é observado um ganho de peso 

imediato após a aplicação desse método. Também é visto que 

a recuperação nutricional beneficia o desenvolvimento das 

habilidades motoras, o que reflete no estímulo curioso da 

criança levando a uma exploração e aprendizagem com o 

ambiente a sua volta. (REMPEL, 2015). 

É observado que, a ingestão adequada de proteínas é 

primordial para construir e recuperar tecidos e para estimular o 

ganho de massa magra, além dos efeitos positivos no 

crescimento e desenvolvimento das crianças com PC na 

infância e adolescência. Não há estudos que mostrem diferença 

nas recomendações de proteínas para crianças com PC e 

crianças não portadoras da doença, por isso é aplicada as 

recomendações referentes às crianças sem PC. Além disso, no 

que se refere às deficiências de micronutrientes, é proposto que 

as recomendações também sigam as estabelecidas para 

crianças típicas, isso se não existir evidências específicas 

voltadas para os pacientes com paralisia cerebral, podendo ser 

por meio dos alimentos ou suplementação (BELL, 2013). Uma 

importante salientar que a atenção está sendo dada a 

suplementação de vitamina D como forma segura como objetivo 

de evitar complicações ósseas (PENAGINI et al., 2015).  
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4 CONCLUSÕES 

 

As diversas complicações clínicas que as crianças com 

PC apresentam podem levar ao comprometer o estado 

nutricional. Entre as principais com maior impacto destacam-se 

as disfunções orais, a disfagia orofaríngea e o gasto energético, 

que associam-se a inadequada ingestão alimentar. Essas 

condições comprometem o crescimento, aumentam o risco de 

desnutrição por inadequado ingestão de macronutrientes, bem 

como deficiência para vitaminas e minerais. Diante disso, é 

necessário um acompanhamento multidisciplinar para crianças 

com PC com objetivo de melhor  desenvolvimento e para terem 

uma melhor qualidade de vida. O acompanhamento nutricional 

permite a elaboração de uma nova dieta que seja individual e 

adequada para o paciente, compondo os diversos cuidados, 

gerenciados por uma equipe multidisciplinar.  
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RESUMO: A COVID-19 é uma doença causada pelo novo 
coronavirus demoninado SARS-CoV-2. A doença possui 
característica de apresentar uma variação clinica de infecções 
assintomáticas a quadros graves. Contudo, é uma doença que 
ataca o sistema respiratório. O estado nutricional de obesidade 
e desnutrição estão associados a piores desfechos em 
pacientes acometidos com a COVID-19. Portanto, uma 
alimentação saudável e equilibrada serve como fator importante 
na manutenção de um estado nutricional adequado, ajudando 
na prevenção em relação ao desenvolvimento de quadros mais 
críticos. Uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas possui 
o importante papel de manter o organismo e suas funções 
fisiológicas em um bom funcionamento. Destaca-se as 
vitaminas A, C e D e os minerais, ferro e o zinco, por possuírem 
importantes funções no sistema imunológico. Dentre todas as 
vitaminas, a que ganha mais destaque é a vitamina D. A mesma 
possui efeitos positivos em relação a resposta imunológica 
contra infecções, incluindo doenças respiratórias, pela sua 
contribuição para a diminuição de citocinas pró-inflamatórias e 
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interleucina-6; citocinas que possuem importância no 
desenvolvimento da síndrome da angusta repiratoria aguda, 
conduzida pelo COVID-19. Além da exposição diária ao sol, 
alimentos como carnes, peixes e frutos do mar devem serem 
consumidos para manter os níves adequados de vitamina D. 
Palavras-chave: Vitamina D. COVID-19. Estado Nutricional.   
 
INTRODUÇÃO 

 

 Em dezembro de 2019 surge em Wuhan um surto de 

uma pneumonia severa, que posteriormente foi identificado 

como um novo coronavirus demoninado de SARS-Cov-2 

(ESAKANDARI et al., 2020). O contato direto e o consumo de 

animais selvagens são cogitados como possíveis meios de 

transmissão animal-humano do SARS-CoV-2. Entretanto, o 

meio de transmissão ainda é desconhecido (GUO et al., 2020). 

De acordo com Singhal (2020), os sintomas mais comuns são 

febre, tosse seca, garganta inflamada, dor de cabeça, fadiga, 

dor muscular e falta de ar. Ainda assim, pode variar entre 

pacientes assintomáticos e quadros de síndrome de angústia 

respiratório aguda e/ou disfunção múltipla de órgãos.  

 Em tempos de pandemia tornou-se essencial que 

medidas associadas ao estilo de vida sejam adotadas para a 

prevenção do COVID-19, sendo a alimentação saudável um 

dos aspectos que mais se destacam. Visto que tanto o estado 

de desnutrição quanto o de obesidade estão associados a 

piores desfechos em pacientes acometidos com a COVID-19, 

levando-os a um maior risco de hospitalização, maior tempo de 

internação e mortalidade (LIMA, 2020). 

Algumas vitaminas, incluindo as vitaminas A, C e D e os 

minerais, incluindo o ferro e o zinco, desempenham importantes 
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papéis no sistema imunológico. A ingestão desses nutrientes se 

dá através de uma dieta equilibrada e diversificada 

(KALANTAR-ZADEH; MOORE, 2020, CALDER et al, 2020). 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e possui 

diversas e importantes funções no organismo. Atuando na 

regulação e preservação da quantidade de fosforo e cálcio, 

elevando o rendimento intestinal e diminuindo o gasto renal 

(BRITO et al., 2017, DAZINI; LANNA; MOREIRA, 2017).   

 Clinicamente, já existem evidências da associação de 

carência entre a vitamina D e infecções do trato respiratório. 

Existem também indicativos da prevenção de infecções pela 

suplementação de vitamina D. Alguns fatores que podem 

resultar na deficiência da Vitamina D são o uso errôneo do 

protetor solar, modificações cutâneas, idade e etnia branca 

(GRANT et al., 2020).     

A deficiência de vitamina D foi reconhecida como uma 

pandemia. Após ajuste para idade, sexo, SES e crônico, mental 

e físicos, o baixo nível plasmático de 25-hidroxivitamina D foi 

associado á hospitalização como fator de risco para COVID-19, 

principalmente para pacientes que apresentaram um 

diagnóstico positivo para a doença. Concentrações mais baixas 

de 25-hidroxivitamina D estão associadas a um maior risco de 

infecções, especialmente do trato respiratório, com a 

suplementação diminuiu o risco  em 12% (MERZON et al., 2020, 

BILEZIKIAN et al,. 2020). 

Este artigo tem como objetivo retratar a importância da 

vitamina D e alimentação saudável como aliados na prevenção 

e/ou tratamento da COVID-19.        
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho desenvolvido trata-se de uma pesquisa 

exploratória, quanto ao seu objetivo, utilizando, para tanto, o 

levantamento bibliográfico mais atual e relevante disponível em 

formato online. 

Foi realizada uma pesquisa utilizando como bases de 

dados: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Google 

Acadêmico e Pubmed, a fim de identificar os artigos científicos 

publicados no período de 2015 a 2020. A escolha dessas bases 

de dados se justifica pelo fato que estas abrangem, em grande 

parte, as publicações das ciências médicas, humanas e sociais.  

Após as buscas nas bases de dados, foram realizadas 

as leituras dos resumos e dos tópicos apresentados nos 

estudos. A análise compõe-se de artigos na língua portuguesa 

e inglesa que abordaram aspectos relevantes sobre a COVID – 

19, benefícios da alimentação no sistema imunológico e 

atuação da vitamina D na COVID – 19. Foram utilizados os 

seguintes descritores: “COVID-19”, “Vitamina D”, “Alimentação 

e Imunidade”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ORIGEM 

 

 No final de dezembro de 2019, residentes em Wuhan, 

província e capital de Hubei na China, começaram a se 

apresentar nos hospitais locais com sintomas de uma 

pneumonia severa de origem desconhecida (ESAKANDARI et 

al., 2020). A maior parcela dos casos iniciais tiveram relação 
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com a exposição sofrida na feira livre de Huanan, em Wuhan, 

onde também era comum a prática de troca de animais vivos 

(SINGHAL, 2020). Até o dia 2 de janeiro de 2019, 66% dos 

pacientes admitidos em hospitais tiveram exposição direta com 

a feira livre de animais (HUANG et al., 2020). 

 No dia 7 de janeiro, o vírus foi identificado como um novo 

coronavírus, onde foi denominado SARS-CoV-2 (anteriormente 

identificado como 2019-nCoV), causador da doença do 

coronavírus (COVID-19) (GUO et al., 2020). Os coronavírus são 

divididos em quatro subfamílias: alpha, beta, gamma e delta. As 

subfamílias alpha e beta são capazes de infectar mamíferos, 

enquanto gamma e delta tendem a infectar pássaros 

(ESAKANDARI et al., 2020). A sequência genômica encontrada 

no SARS-CoV-2 tem similaridade de 96,2% com o coronavírus 

do morcego (CoV RaTG13) e 79,5% com o SARS-CoV (GUO 

et al., 2020). O número de casos cresceu de forma exponencial 

entre pessoas que não tiveram contato direto com a feira livre, 

indicando uma possível transmissão entre humanos (HUANG 

et al., 2020). 

 

EPIDEMIOLOGIA E OBSERVAÇÕES CLÍNICAS 

 

 O contato direto e o consumo de animais selvagens são 

cogitados como possíveis meios de transmissão animal-

humano do SARS-CoV-2. Entretanto, o meio de transmissão 

ainda é desconhecido (GUO et al., 2020). A transmissão entre 

humanos ocorre principalmente entre familiares, incluindo 

amigos na qual tiveram contato direto com pacientes infectados. 

No dia 14 de fevereiro de 2019, a Comissão Nacional de Saúde 

da China reportou que um pouco mais de 30% dos pacientes 
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infectados tiveram uma passagem recente pela cidade de 

Wuhan, enquanto 72,3% tiveram contato com residentes de 

Wuhan e outros pacientes que não residiam em Wuhan. A 

transmissão entre os profissionais de saúde foi reportado como 

3,8% dos casos. Entre os primeiros 425 casos, a idade média 

era de 59 anos e 56% eram homens. No estágio inicial, a 

epidemia dobrou de tamanho a cada 7,4 dias. Até o dia 18 de 

janeiro de 2020, foi estimado que o número básico de 

reprodução era de 2,2 (LI et al., 2020). 

 Segundo Huang et al (2020), alguns estudos clínicos e 

epidemiológicos fortalecem a hipótese sobre uma associação 

entre a Vitamina D e a COVID-19. Um estudo recente indica 

que a COVID-19 pode ser associado ao aumento das citosinas 

pró-inflamatórias, proteína c-reativa, síndrome de angústia 

respiratório aguda (SARA), pneumonia e insuficiência cardíaca 

(HUANG et al., 2020). O baixo nível sérico de 25(H)D é 

associado ao risco aumentado de pneumonia, ARDS, diabetes 

e insuficiência cardíaca (ALI, 2020). 

 A maioria das crianças e adultos sofrem de sintomas gripais 

moderados como febre, tosse seca, garganta inflamada, dor de 

cabeça, fadiga, dor muscular e falta de ar. Entretanto, alguns 

pacientes apresentam um quadro mais crítico, onde pode 

evoluir rapidamente para síndrome de angústia respiratório 

aguda (SARA), insuficiência respiratória, disfunção múltipla de 

órgãos e até a morte. A ACE2 é uma proteína presente na 

membrana de diversas células do corpo. É conhecido como 

receptor celular do SARS-CoV e regulador da transmissão entre 

humanos (GUO et al., 2020). O Guo et al (2020) confirma que 

o SARS-CoV-2 também utiliza o receptor ACE2, onde é 

encontrado em abundância nas células epiteliais alveolares do 
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pulmão e nos enterócitos do intestino delgado, ajudando a 

entender as rotas da infecção e as manifestações da doença. 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 

Em tempos de pandemia tornou-se essencial que 

medidas associadas ao estilo de vida sejam adotadas para a 

prevenção do COVID-19, sendo a alimentação saudável um 

dos aspectos que mais se destacam. Uma alimentação 

saudável atua na prevenção da COVID fornecendo os 

nutrientes necessários para um correto e melhor funcionamento 

das funções fisiológicas do corpo humano, sobre tudo a nível 

do sistema imunológico, garantindo a manutenção do estado de 

saúde. Outro aspecto importante da alimentação saudável é a 

contribuição para a manutenção do peso corporal adequado. 

Visto que tanto o estado de desnutrição quanto o de obesidade 

estão associados a piores desfechos em pacientes acometidos 

com a COVID-19, levando-os a um maior risco de 

hospitalização, maior tempo de internação e mortalidade (LIMA, 

2020). 

Algumas vitaminas, incluindo as vitaminas A, C e D e os 

minerais, incluindo o ferro e o zinco, desempenham importantes 

papéis no sistema imunológico. Eles atuam no desenvolvimento 

e na manutenção de barreiras físicas, na produção e a atividade 

de proteínas antimicrobianas, no crescimento, diferenciação e 

na motilidade de células inatas, nas atividades fagocíticas e de 

apoptose de neutrófilos e macrófagos e na promoção e 

recuperação de inflamações. A ingestão desses nutrientes se 

dá através de uma dieta equilibrada e diversificada, onde o 

adequado consumo de vitaminas e minerais melhora a resposta 
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do sistema imunológico, podendo ter um impacto positivo na 

prevenção da COVID – 19 (KALANTAR-ZADEH; MOORE, 

2020, CALDER et al, 2020).  

A vitamina A ou retinol é um micronutriente lipossolúvel 

encontrado no tecido animal sob forma de retinóides e nos 

vegetais sob forma de carotenóides. Ela atua no sistema 

imunológico aumentando a resistência a agentes infecciosos. 

De acordo com Huang et al (2018), a vitamina A está envolvida 

na formação dos tecidos epiteliais e mucosas, proliferação e 

regulação da apoptose de timócitos; regulação da 

diferenciação, maturação e função de células do sistema imune 

inato (macrófagos, natural T killer, células linfóides, linfócitos T, 

células B). 

A vitamina C é um componente hidrossolúvel de grande 

importância para o organismo, pois devido ao seu poder 

antioxidante, a mesma tem uma atuação positiva no sistema 

imunológico (HEMILÃ, 2017). Segundo Dias et al (2020), a 

ingestão regular de 1g/dia de vitamina C é capaz de reduzir ou 

aliviar infecções respiratórias do trato superior.  

Hemilã (2020) em seu estudo destaca que pacientes com 

COVID-19 suplementados diariamente com vitamina C tiveram 

uma diminuição de 8% da permanência na UTI, além da 

redução no tempo de ventilação mecânica. O estudo ainda 

revela que pacientes em estado crítico devem receber doses de 

vitamina C entre 1 e 4g/dia devido a diminuição da 

concentração do micronutriente.  

Dentre todas as vitaminas, a que ganha mais destaque 

nas publicações pelo seu potencial efeito na prevenção a 

COVID-19 é a vitamina D. A mesma possui efeitos positivos em 

relação a resposta imunológica, tem propriedades antivirais e 
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protege contra infecções, incluindo doenças respiratórias 

(EBADI, 2020). Grant et al (2018) destaca o potencial da 

vitamina D em reduzir o risco de infecções virais, e, recomenda 

que para a prevenção da COVID-19 devem-se fazer uso de 

10.000 UI/dia de vitamina D3 para aumentar as concentrações. 

O zinco desempenha uma função primordial na 

proliferação e maturação das células de defesa do organismo. 

Atua modulando a imunidade antiviral e antibacteriana, e regula 

a resposta inflamatória. Estudos mostram que a deficiência de 

zinco está associada a infecções do trato respiratório em 

adultos e crianças. O zinco participa da atividade antiviral por 

meio da inibição do RNA polimerase SARS-CoV, aumentando 

a resistência antiviral e sendo adjuvante no tratamento da 

COVID-19 (WESSEL; MAYWALD; PISTA, 2017, SKALNY et al, 

2020). 

Em relação ao ferro, este micronutriente é essencial para 

diferenciação e crescimento celular e compõe enzimas críticas 

para o funcionamento das células do sistema imunológico 

(MAGGINI et al, 2018). A deficiência de ferro está associada a 

redução da proliferação, diferenciação e do número de células 

T, redução da capacidade fagocitária dos neutrófilos e falhas na 

atividade das células natural Killer (DUTRA et al, 2020).  
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Quadro 1. Alimentos ricos em vitaminas e minerais que 

auxiliam o sistema imunológico. 

Micronutriente Alimentos Fonte 

Vitamina A Pode ser encontrada em vários alimentos tanto de 

origem animal como vegetal: ovos, leite, queijos, fígado, 

legumes e verduras de cor alaranjada (abóbora, buriti, 

mamão, manga, cenoura) e de cor verde escuros 

(almeirão, agrião, couve, espinafre, rúcula). 

Vitamina C As principais fontes de vitamina C são os alimentos 

cítricos como a laranja, limão, mexerica, acerola, dentre 

outras. O mamão a couve e o pimentão também são 

fontes de vitamina C. 

Vitamina D As principais fontes alimentares de vitamina D são as 

carnes, peixes e frutos do mar como salmão, sardinha e 

mariscos, e alimentos como ovo, leite, fígado, queijos e 

cogumelos. 

Zinco É encontrado em alimentos de origem animal como 

carnes, peixes (sardinha), ovos e em alguns alimentos de 

origem vegetal como: feijão, lentilha, castanhas, 

gergelim e linhaça. 

Ferro Pode ser encontrado em alimentos de origem animal e 

vegetal: carnes vermelhas, frango, feijão, guariroba, 

gergelim, jenipapo, mangaba, mostarda, ora-pro-nóbis, 

rúcula, taioba dentre outras. A ingestão de alimentos 

fontes de vitamina C concomitante com fontes de ferro 

não heme, favorecem sua absorção.  

Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos – TACO, 

2011. 

 

ACÃO DA VITAMINA D NA IMUNIDADE 

 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel e possui 

diversas e importantes funções no organismo para preservar a 
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homeostasia do corpo, sua relação junto com o sistema 

imunológico vem sendo alvo de inúmeros trabalhos publicados 

nos últimos anos, pois o equilíbrio nutricional é imprescindível 

para condicionar todos os processos biológicos (BRITO et al., 

2017). Atuando na regulação e preservação da quantidade de 

fosforo e cálcio, elevando o rendimento intestinal e diminuindo 

o gasto renal, também atua na prevenção e na parte terapêutica 

do câncer de colón, reto e mama, bem como na defesa contra 

doenças infecciosas. Trabalhando também na reabsorção 

óssea, possibilita adição da rapidez da contratura muscular na 

célula muscular esquelética realizando o transporte de cálcio e 

síntese proteica (DAZINI; LANNA; MOREIRA, 2017). 

De acordo com Brito (2017) A Vitamina D dá-se de duas 

formas: como ergocalciferol (D3) ou vitamina D2, é capaz de ser 

absorvida de duas formas, sendo sintetizada na pele pela 

radiação ultravioleta da luz solar e na dieta. Em relação à dieta, 

vale salientar que são poucos os alimentos que realmente 

possuem uma quantidade considerável de vitamina D2 ou 

vitamina D3 (ergocalciferol) e representam apenas de 10% a 

20%, os outros 80% a 90% são adquiridos por exposição à luz 

solar, dentre esses alimentos estão, cogumelos, a gema do ovo, 

leite, queijos e fígado, alguns peixes gordos (sardinha, salmão) 

e mariscos (IFF/FIOCRUZ, 2016). 

Clinicamente, já existem evidências da associação de 

carência de vitamina D e infecções do trato respiratório e 

existem também uns indicativos da prevenção de infecções 

pela suplementação de vitamina D. A mesma exerce um papel 

fundamental na ativação da imunidade inata, a produção de 

peptídeos antimicrobianos (catelicidina e defensinas). As 

catelicidinas apresentam atividades antimicrobianas objetivas 
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contra um espectro de micróbios, incluindo bactérias Gram-

positivas e negativas, fungos e vírus com e sem envelope 

(GRANT et al., 2020).  

De antemão Rodrigues (2019) aponta alguns fatores que 

podem resultar na deficiência da Vitamina D, dentre esses 

principalmente o uso errôneo do protetor solar, modificações 

cutâneas, idade e etnia branca, sendo esses fatores 

características comuns na alteração da cascata enzimática, 

prejudicando a síntese de vitamina D na epiderme. Em relação 

às características para infecções respiratórias, verificou-se que 

a suplementação de vitamina D gera melhoria em relação ao 

prognóstico contra infecções recorrentes por Mycobacterium 

tuberculosis, outra análise, constatou-se que recém-nascidos 

de etnia branca com deficiência de vitamina D manifestaram 

tendência a alergias alimentares e intolerâncias. 

 

Quadro 2. Alimentos ricos em vitamina D. 

Alimentos Vitamina D (1µg = 40 UI) 

Óleo de fígado de bacalhau (1 colher 

de chá) 

400 - 1000 UI 

Sardinha enlatada (100g) 300 UI 

Atum (90g) 230 UI 

Salmão selvagem (100g) 600 - 1000 UI 

Salmão criado em fazendas de 

pisiculturas (100g) 

100 - 250 UI 

Fígado de boi (100g) 50 UI 

Iogurte (100g) 90 UI 

Gema de ovo (1un) 25 UI 

Fórmulas lácteas fortificadas (1L) 400 UI 

Leite materno (1L) 20 – 40 UI 

Leite de vaca (1L) 40 UI 

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria - SBP, 2016. 
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IMPLICAÇÕES DA VITAMINA D NA COVID-19  

 

Estudos demostram o papel da vitamina D na redução do 

risco de infecções agudas do trato respiratório viral 

e pneumonia. Diante disso, podem reduzir algumas 

das sequelas imunológicas causadas por infecção da Covid-19, 

como elevação de interleucina 6 , resposta retardada 

de interferon-gama e, marcador de prognóstico em indivíduos 

com pneumonia aguda (ALI, 2020).  

Inflamações induzidas por lipopolissacarídeos através de 

modelos experimentais, a vitamina D está associada a 

concentrações mais baixas da citocina pró-inflamatória e 

Interleucina-6, essas irão desempenhar um papel significativo 

na síndrome da angústia respiratória aguda induzida pelo 

Covid-19. Um nível sérico de vitamina D adequado em adultos 

com idade elevada, idosos, obesos e pessoas com doenças 

crônicas, que estão susceptíveis a resposta inflamatória mais 

elevada se expostos a Covid-19, uma resposta imunológica 

intensificada nesse grupo, com deficiência de vitamina D. Pode 

aumentar os consequentes sintomas da SDRA (LAIRD, 

RHODES,  KENNY, 2020). 

 A deficiência de vitamina D foi reconhecida como uma 

pandemia. Após ajuste para idade, sexo, SES e crônico, mental 

e físicos, o baixo nível plasmático de 25 hidroxivitamina D foi 

associado á hospitalização como fator de risco para COVID-19, 

principalmente para pacientes positivos para COVID-19. 

Portanto, a vitamina D tem sido considerada um importante 

cofator em diversos processos fisiológicos, principalmente na 

resposta do sistema imunológico e na nova infecção pelo vírus 

SARS-CoV-2 da COVID-19 (MERZON et al., 2020). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/viral-respiratory-tract-infection
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pneumonia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sequela
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/interleukin-6
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gamma-interferon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876034120305311#bib0185
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pneumonia
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Concentrações mais baixas de 25 hidroxivitamina D 

estão associadas a um maior risco de infecções, especialmente 

do trato respiratório, com a suplementação diminuiu o risco  em 

12% . O consumo de 1,25 hidroxivitamina D aumenta a defesa 

imunológica induzindo peptídeos antimicrobianos como a 

catelicidina, que leva à destruição e eliminação viral por vários 

mecanismos, ajuda a recrutar neutrófilos, 

monócitos/macrófagos e células dendríticas que promovem a 

morte e eliminação desses patógenos e inicia a resposta imune 

adaptativa (BILEZIKIAN et al,. 2020). 

A deficiência de vitamina D contribui para fatores de risco 

para infecção respiratória aguda (IRA) que também acontece 

na COVID- 19, a falta dessa vitamina é uma condição comum 

que afeta os idosos, os obesos, aqueles com tons de pele mais 

escuros ou aqueles com exposição inadequada ao sol. No nível 

molecular, a vitamina D e seu receptor (VDR) desempenham 

papéis tanto no sistema imunológico inato quanto no adaptativo, 

além de diminuir as funções antimicrobianas e anti-inflamatórias 

no organismo (MUNSHI et al., 2020). 

Mas, por duas razões, é difícil detectar o sinal da 

suplementação de vitamina D em COVID-19 grave. Em primeiro 

lugar, os pacientes tendem a consultar um médico durante a 

fase altamente inflamatória da doença, de modo que 

atualmente não podem se beneficiar de quaisquer efeitos 

antivirais induzidos por suplementos de vitamina D. Em 

segundo lugar, pode ser difícil provar o efeito de um 

micronutriente além da dexametasona, que tem potentes ações 

anti-inflamatórias e agora representa o padrão de tratamento 

em doenças graves (MARTINEAU; FOROUHI, 2020). 
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CONCLUSÕES 

 

A COVID-19 é uma doença que ataca o sistema 

respiratório, causando desde sintomas gripais moderados até 

quadros mais críticos como síndrome de angústia respiratório 

aguda (SARA), insuficiência respiratória, falência de múltiplos 

órgãos e até a morte.  

Manter o estado nutricional adequado previne quadros 

mais graves da doença, diminui as chances de hospitalização, 

internação e mortalidade. Por isso a importância de manter uma 

alimentação saudável para fornecer os nutrientes necessários 

a um melhor funcionamento do organismo e suas funções 

fisiológicas, com ação direta no sistema imunológico.   

A vitamina D ganha destaque na prevenção e tratamento 

da COVID-19 devido sua ação ter efeitos benéficos na 

imunidade, prevenindo doenças respiratórias e infecções virais. 

Alimentos como carnes, peixes e frutos do mar como salmão, 

sardinha e mariscos, e alimentos como ovo, leite, fígado, 

queijos e cogumelos devem serem consumidos para manter os 

níves adequados de vitamina D. Além da exposição diária ao 

sol para sintetização da mesma pelo organismo.  

Por fim, ainda são necessários mais estudos sobre a ação 

da vitamina D na COVID-19, visto que é uma doença recente e 

requer evidências cientificas a longo prazo.           
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RESUMO: A terapia nutricional enteral (TNE) 
compreende um conjunto de procedimentos terapêuticos 
utilizados na prática clínica visando manter ou recuperar o 
estado nutricional por meio da nutrição enteral (WAITZBERG, 
2017). E em concordância com WAITZBERG et al. 2011,  
terapia nutricional é considerada um dos pilares de sucesso na 
reabilitação dos pacientes. Visando isso este trabalho teve 
como objetivo discorrer quanto aos indicadores de qualidade 
utilizados na terapia em nutrição enteral, avaliando o suporte 
nutricional ofertado a pacientes hospitalizados e/ou internados 
em unidades de terapia intensiva.  Materiais e métodos: Foi 
realizada um revisão bibliográfica integrativa com base no 
banco de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), USA National Library of Medicine 
(MEDLINE/PubMed) e biblioteca virtual em saúde (BVS-
Bireme), contemplando artigos publicados no período de 2015 
a 2020. Para composição da estratégia de busca foram 
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utilizadas as palavras-chave: Quality Indicators AND Enteral 
Nutrition AND Hospital Care OR Nutrition Therapy.  Resultados: 
Foram encontrados 101 artigos e excluídos 95 trabalhos, após 
leitura dos títulos, resumos e textos por não fazerem referência 
ao tema proposto, e aos critérios de inclusão. Foi inserido um 
total de seis estudos, para constituir o presente estudo de 
revisão. Conclusão: Necessitam de urgência para implantação 
de ferramentas que visam realizar o controle de qualidade, de 
forma que permita a elaboração de planos de intervenção e 
monitoramento constante da assistência nutricional. A 
aplicação dos indicadores mostrou ser muito relevante para um 
tratamento adequado, além de contribuírem para o aumento na 
analise dos processos, promovendo melhoria no bem-estar e o 
aumento da capacidade de identificar deficiências e com o 
planejamento de ações corretivas. 
Palavras-chaves: Quality indicators. Enteral nutrition. Nutrition 
therapy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A nutrição e a oferta de uma alimentação adequada é 

condição indispensável à sobrevivência humana, no entanto, os 

números de subnutrição em pacientes hospitalizados são 

preocupantes (SILVA; OLIVEIRA, 2016).  Ao levar em 

consideração que o estado nutricional de um indivíduo 

internado possui grande peso no decorrer de sua permanência, 

assim como, afeta diretamente o desenvolvimento e 

prognóstico ressaltam-se a estreita relação da mortalidade e a 

subnutrição, visto que, é demonstrado em estudos 

observacionais dados que sugerem a associação da 

desnutrição com a elevada taxa de complicações infecciosas e 

aumento da mortalidade (TEIXEIRA; MIRANDA; BAPTISTA, 

2016).  
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A terapia nutricional enteral (TNE) compreende um 

conjunto de procedimentos terapêuticos utilizados na prática 

clínica visando manter ou recuperar o estado nutricional por 

meio da nutrição enteral (WAITZBERG, 2017). A partir disso, 

em concordância com Silva e colaboradores (2017) sugere-se 

a conscientização dos profissionais de saúde a respeito da 

importância da terapia nutricional (TN) para o tratamento e 

recuperação do paciente como ponto fundamental, 

preconizando a detecção e suporte nutricional de modo precoce 

como fator protetor a diversas complicações apresentadas por 

pacientes internados, como a redução do período de internação 

e número de óbitos. Por outro lado, ao mesmo tempo, relaciona-

se com otimização dos custos para o hospital.   

É alarmante o número de indivíduos que iniciam a terapia 

nutricional apresentando algum grau de desnutrição (SANTOS 

et al., 2017). A TN é considerada um dos pilares de sucesso na 

reabilitação dos pacientes, tanto clínicos, cirúrgicos, como em 

pacientes na UTI e oncológicos (WAITZBERG et al. 2011). 

Sendo assim, a terapia nutricional direcionada para o paciente 

crítico visa fornecer os substratos necessários para atender à 

demanda dos diferentes nutrientes exigidos, assim como 

proteger os órgãos vitais e reduzir o intenso catabolismo 

proteico que está em curso, portanto, a terapia nutricional 

naqueles internados em unidades de terapia intensiva (UTI) 

busca atenuar o estresse fisiológico e manter a imunidade 

(DOMINGUES, SILVA e SILVEIRA, 2016). 

Por outro lado, surge como ponto de verificação dos 

resultados provenientes do suporte nutricional os indicadores 

de efetividade e resultados, associados ao monitoramento de 

efeitos adversos, satisfação, melhora da qualidade de vida da 
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relação custo-efetividade (WAITZBERG, et al. 2011). Os 

indicadores de qualidade são descritos como medidas 

quantitativas utilizadas para avaliar características específicas 

dos cuidados de saúde, por meio do tempo, determinando o 

desempenho de funções, processos e resultados de uma 

instituição (SOUZA e MEZZOMO, 2016) (WAITZBERG, et al., 

2011).  

Após análise de numerosos estudos, relata-se que a 

aplicação dos indicadores de qualidade é parte integrante do 

conjunto de estratégias que visa à manutenção ou 

restabelecimento do estado nutricional, de modo que sua 

aplicação poderia resultar em melhoras do quadro clínico. Ainda 

assim, dentre outros benefícios há a redução de complicações 

infecciosas e período de internação, prevenção da desnutrição 

calórico-proteica, atenuação de custos provenientes do 

tratamento e redução da mortalidade (ALVES e BORGES, 

2019).  

Neste sentido, os indicadores de qualidade revelam uma 

resposta da efetividade de um determinado processo e do quão 

próximo está do objetivo final. Na literatura são exemplificados 

alguns tipos de indicadores de qualidade, como o tempo de 

jejum antes do início da TN, evolução do estado nutricional, 

frequência de reavaliação periódica em pacientes em TN, 

volume prescrito versus volume infundido, frequência da 

ocorrência de diarreia (WAITZBERG, et al., 2011). 

O presente estudo surgiu sob o objetivo de discorrer 

quanto aos indicadores de qualidade utilizados na terapia em 

nutrição enteral, avaliando o suporte nutricional ofertado a 

pacientes hospitalizados e/ou internados em unidades de 

terapia intensiva. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa, 

método que consiste de uma análise mais ampla da literatura, 

contribuindo para mais discussões sobre os resultados de 

pesquisas, assim como reflexões sobre a realização de futuros 

estudos, a partir da identificação das lacunas de conhecimentos 

e pelo levantamento de dados. O propósito principal dessa 

metodologia de pesquisa baseia-se na obtenção de um 

profundo entendimento de um determinado fenômeno 

amparado por estudos anteriores, proporcionando uma síntese 

do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade dos 

resultados de estudos significativos na prática (PAIVA et al., 

2016). 

O processo de elaboração desta revisão seguiu o 

percurso metodológico proposto pela literatura, dividido em seis 

etapas: definição de um problema e a formulação de uma 

hipótese ou questão norteadora que apresente alta relevância 

para a saúde; busca na literatura, que possua estratégia de 

pesquisa capaz de incluir artigos de relevantes sobre o 

problema; definição das informações a serem extraídas dos 

estudos selecionados; avaliação dos estudos incluídos; 

interpretação dos resultados; e apresentação dos resultados, 

de forma que sintetize os achados de maneira integrada e 

descreve as implicações na prática (MENDES; CAMPOS; 

GALVÃO, 2008; HOPIA; LATVALA; LIIMATAINEN, 2016).  

A problematização do estudo formulou-se a partir da 

seguinte questão: Qual a importância da utilização dos 

indicadores de qualidade em terapia em nutrição enteral? 

Posteriormente, realizou- se levantamento bibliográfico por 

meio de busca eletrônica nas seguintes bases de dados: 
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biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), USA National Library of Medicine 

(MEDLINE/PubMed) e biblioteca virtual em saúde (BVS-

Bireme). 

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos 

publicados nos idiomas português, inglês ou espanhol, 

publicados nos últimos cinco anos (2015 a 2020) e que 

abordavam diretamente o problema da pesquisa no título, 

resumo ou descritores. Constituíram critérios de exclusão os 

artigos em duplicidade e aqueles não disponíveis na íntegra nas 

bases pesquisadas. 

Os descritores utilizados tiveram como referência os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e foram combinados 

entre si por meio dos conectivos “AND” e “OR”, na língua 

inglesa. O levantamento dos artigos foi realizado no mês de 

outubro de 2020 e como estratégias de busca foram utilizados 

os descritores da seguinte forma: Quality Indicators AND 

Enteral Nutrition AND Hospital Care OR Nutrition Therapy.  

Da pesquisa nas bases de dados, a Figura 1 

esquematiza o fluxograma dos passos percorridos, conforme o 

instrumento Preferred Reporting Items for Systematic Review 

and Meta-Analyses (PRISMA)(MOHER et al., 2009), desde a 

captação dos artigos nas bases de dados até a obtenção da 

amostra final de artigos incluídos na revisão. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão, foi realizada 

leitura dos títulos e resumos para garantir que as publicações 

selecionadas contemplavam o problema de pesquisa e 

atendiam aos critérios de inclusão e exclusão. Em caso de 



INDICADORES DE QUALIDADE DA TERAPIA EM NUTRIÇÃO ENTERAL: 
REVISÃO INTEGRATIVA. 

503 
 

dúvida, optou-se pela seleção da publicação e decisão final 

após leitura na íntegra. 

No que se refere sobre a seleção da amostra final dos 

artigos incluídos na revisão, foram definidas as informações que 

seriam extraídas dos estudos, para tanto se utilizou um 

instrumento contendo os seguintes componentes: título do 

artigo, ano de publicação, país, base de dados, título do 

periódico, delineamento do estudo, principais achados e 

conclusão. 

FIGURA 1. Fluxograma de levantamento de dados, conforme 

Moher et al. (2009).
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Fonte: PRISMA Moher et al. (2009). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o fluxograma de seleção de artigos 

proposto por Prisma, descrito no tópico anterior, foram incluídos 

no presente estudo seis artigos, conforme apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Artigos incluídos na revisão integrativa  

 

ARTIGO 1:  ASSUNÇÃO; REIS; SANTOS, 2019 

OBJETIVO Analisar indicadores de qualidade na terapia 

nutricional enteral em pacientes 

hospitalizados. 

MÉTODO Estudo transversal, realizada por meio de 

análise de prontuários de acompanhamento 

nutricional de 21 pacientes hospitalizados. 

RESULTA

DOS 

● O estudo indicou uma prevalência de 

desnutrição grave (52,9%) nos 

pacientes de um hospital universitário 

no Pará; 

● 71,4% dos pacientes com os 

prontuários analisados não tiveram 

suas necessidades calóricas e 

proteicas estimadas; 

● Apenas 81% dos pacientes foram 
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diagnosticados nutricionalmente 

antes de iniciar a dieta enteral; 

● 85,7% dos pacientes não tiveram a 

adequação calórica e proteica 

calculada; 

● Nenhum dos pacientes sob cuidado 

nutricional tive o volume administrado 

nas últimas 24h regridado no 

prontuário. 

ARTIGO 2: SAMPAIO et al., 2019 

OBJETIVO Analisar os indicadores de qualidade em 

terapia nutricional enteral em uma unidade 

de terapia intensiva (UTI). 

MÉTODO  Estudo observacional retrospectivo, 

realizado por meio da análise de prontuários 

de 122 pacientes. 

RESULTA

DOS  

● O indicador de frequência de triagem 

nutricional no estabelecimento 

analisado foi de 97,3%, e a maioria 

dos pacientes apresentaram risco 

nutricional no momento do 

internamento (82%), segundo a NRS 

2002; 

● O principal diagnóstico nutricional foi 

ingestão oral inadequada (56,5%); 

● Entre os 7 indicadores de qualidade 

nutricional analisados, os que 
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apresentaram mais inadequações 

foram os indicadores sobre a 

frequência de diarreia - não 

conformidade em 50%; e o indicador 

de frequência de saída inadvertida - 

25% de inadequação durante o 

período estudado; 

● O estudo evidenciou que quanto 

maior foi a idade do paciente menor 

foi o tempo de internamento, menor 

adequação de energia, de proteína e 

de volume infundido; 

● Foi observada a associação entre a 

maior incidência de saída de sonda 

de alimentação e obstrução da 

mesma, em pacientes com IMC mais 

elevado; 

● Verificou-se associação forte entre a 

maior frequência de diarreia e menor 

adequação de energia e de volume 

infundido de dieta enteral em relação 

ao prescrito; 

● Observou-se a associação moderada 

negativa, em relação a maior 

frequência de saída inadvertida e 

obstrução da sonda de alimentação, 

com menor adequação proteica e do 

volume infundido. 

ARTIGO 3: HAMMES, 2019 
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OBJETIVO Conhecer os principais indicadores de 

qualidade terapia nutricional utilizados na 

gestão e monitoramento da assistência 

nutricional. 

MÉTODO Trata-se de uma revisão integrativa. 

RESULTA

DOS 

● Os artigos incluídos, em sua maioria, 

sinalizavam para a necessidade de ter 

uma equipe especializada no 

atendimento nutricional; 

● Em relação à prática clínica, 3 estudos 

mostraram maior inadequação quanto 

aos resultados dos indicadores para 

infusão da dieta, tempo de jejum e 

frequência de diarreia; 

● O estudo relaciona que os indicadores 

de qualidade nutricional mais 

necessários para a aplicação imediata 

são relacionados a triagem e avaliação 

nutricional, indicação precoce e da 

adequação de terapia nutricional.    

ARTIGO 4 GOMES; CABRAL; OLIVEIRA, 2016 

OBJETIVO Avaliar a adequação da nutrição enteral (NE) 

por meio da aplicação de indicadores de 

qualidade da terapia nutricional em 

Unidades de Terapia Intensiva. 

MÉTODO Foi realizado um estudo de caráter descritivo 
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e longitudinal, no período de julho a 

novembro de 2015, na UTI Cardiológica e 

UTI geral de um Hospital Universitário no 

Maranhão.  

RESULTA

DOS 

● Foram observadas não conformidades 

em relação às metas pré-estabelecidas 

nos seguintes indicadores de qualidade: 

dias com oferta calórica administrada 

maior ou menor que 20% da oferta 

prescrita em pacientes em NE (25%), dias 

com aporte proteico insuficiente no total 

de dias (49,37%) e pacientes em jejum 

por mais de 24 horas (52,83%). 

ARTIGO 5  SCHNEIDER; MENDONÇA, 2015 

OBJETIVO Realizar uma revisão crítica da literatura 

sobre os indicadores de qualidade em 

terapia nutricional em terapia intensiva. 

MÉTODO Trata-se de um levantamento bibliográfico 

de artigos científicos publicados até 2014. 

RESULTA

DOS 

● Os estudos analisados demonstraram 

que é viável a aplicação de indicadores 

de qualidade para monitorar a qualidade 

da assistência nutricional em pacientes 

internados em terapia intensiva; 

● Evidenciou a necessidade de mais 

publicações científicas acerca do tema. 
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ARTIGO 6 TOLEDO; CASTRO; HORIE, 2016 

OBJETIVO Análise do grau de conhecimento de 

médicos intensivistas sobre temas básicos 

de terapia nutricional na unidade terapia 

intensiva (UTI). 

MÉTODO Estudo prospectivo, observacional, realizado 

por meio de uma pesquisa disponibilizada 

online para médicos intensivistas de todo 

território nacional. 

RESULTA

DOS 

● A maioria dos entrevistados respondeu 

que possui uma equipe multidisciplinar 

de terapia nutricional atuando na UTI;  

● Cerca de 60% dos participantes do 

estudo desconhecem ou não aplicam 

nenhuma ferramenta de triagem 

nutricional; 

●  A principal forma utilizada para a 

estimar a necessidade enérgica dos 

pacientes é por via regra de bolso (25 a 

30 kcal/kg), utilizada em 62,9% dos 

casos;  

●  A nutrição enteral precoce é realizada 

em 84% dos pacientes; 

●  64% dos respondedores iniciam 

nutrição parenteral exclusiva dentro de 3 

dias, caso o trato gastrointestinal (TGI) 

não possa ser utilizado;  
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● 56% dos participantes não utilizam 

nenhuma ferramenta para avaliar o trato 

gastrointestinal; 

● 15,1% não utilizam indicadores de 

qualidade relacionados à terapia 

nutricional.  

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Buscando trazer melhor entendimento dos dados 

coletados entre os artigos desta revisão, é preciso salientar que 

a aplicação dos indicadores de qualidade faz parte integrante 

do conjunto de estratégias que visa à manutenção ou 

restabelecimento do estado nutricional, de modo que sua 

aplicação poderia resultar em melhoras do quadro clínico. Ainda 

assim, dentre outros benefícios há a redução de complicações 

infecciosas e período de internação, prevenção da desnutrição 

calórico-proteica, atenuação de custos provenientes do 

tratamento e redução da mortalidade (ALVES e BORGES, 

2019).  

Os indicadores de qualidade são medidas que permitem 

avaliar a eficácia e qualidade do suporte nutricional. Para tanto, 

ainda que conhecido os numerosos benefícios a partir do uso 

de indicadores de qualidade, Nogueira et al. (2020), por meio 

de um estudo prospectivo sugere a alta frequência de não 

conformidade (cerca de 75%) foi observada em pacientes 

clínicos e cirúrgicos em uso de nutrição enteral e parenteral. A 

conformidade foi encontrada apenas com três indicadores de 

qualidade: a retirada involuntária das sondas de alimentação 
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enteral, a oclusão das sondas de alimentação e a medição do 

gasto energético e das necessidades proteicas em pacientes 

em terapia nutricional. 

A partir disso, demonstra à deficiência da triagem e 

avaliação nutricional adequada, assim como a necessidade de 

melhorar o acompanhamento da terapia nutricional, dada a 

diferença entre as necessidades nutricionais e a real oferta aos 

indivíduos (NOGUEIRA et al., 2020). 

Em concordância foi relatado em um estudo de caráter 

descritivo e longitudinal, diversas não conformidades foram 

encontradas, principalmente a oferta proteica, na qual 

apresentou inadequações na prescrição e oferta da NE. Além 

disso, em relação às metas pré-estabelecidas nos seguintes 

indicadores de qualidade: dias com oferta calórica administrada 

maior ou menor que 20% da oferta prescrita em pacientes em 

NE (25%), dias com aporte proteico insuficiente no total de dias 

(49,37%) e pacientes em jejum por mais de 24 horas (52,83%) 

(GOMES; CABRAL; OLIVEIRA, 2016). 

Vale ressaltar a relevância do acompanhamento por 

profissionais de saúde, destacando a indicação dos melhores 

indicadores de qualidade utilizados na prática clínica. Em um 

estudo desenvolvido recentemente os indicadores de extrema 

importância para o bom acompanhamento clínico e nutricional 

dos pacientes foram frequência de jejum digestivo por mais de 

24 horas em pacientes em nutrição oral ou NE, frequência de 

pacientes com disfunção glicêmica em NE e NP, frequência de 

realização de triagem nutricional de pacientes hospitalizados e 

frequência de oclusão de alimentação por tubo em pacientes 

em NE, sendo relacionados com complicações de seguimento 
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e rastreamento ou diagnóstico nutricional (NOGUEIRA, et al., 

2020). 

Portanto, o estado nutricional de um indivíduo tem 

grande influência na sua evolução clínica e pode incidir 

diretamente em seu prognóstico. Segundo a literatura, dado a 

importância do estado nutricional prévio, é exigido como parte 

do protocolo do cuidado integral o monitoramento prévio e da 

eficácia da terapia nutricional, visando detectar precocemente 

essas possíveis complicações que elevem o índice de 

mortalidade, e assim tenha indiretamente o aumento no tempo 

de hospitalização e custos durante a reabilitação dos pacientes.  

 

CONCLUSÃO 

 Diante deste contexto, nota-se uma urgência para 

implantação de ferramentas que visam realizar o controle de 

qualidade de forma que permita a elaboração de planos de 

intervenção e acompanhamento do paciente, a fim de melhorias 

nos resultados na eficiência e eficácia da terapia nutricional 

enteral, pois, as inadequações cometidas comprometem a 

saúde do paciente internado e estão associados com 

ocorrência dos piores desfechos clínicos.  

O monitoramento constante da assistência nutricional e 

aplicação dos indicadores contribuem para aumentar a análise 

dos processos, promovendo o bem-estar e aumentar a 

capacidade de identificar deficiências com o planejamento de 

ações corretivas. 
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RESUMO:Atualmente, a humanidade enfrenta 
simultaneamente dois sérios problemas de saúde pública: a 
obesidade e o SARS-CoV-2. Diante disso, os sistemas de 
saúde encontram-se desafiados pela COVID-19 e pelas 
consequências negativas da sua relação com a obesidade. 
Com o intuito de avaliar e demonstrar os principais impactos do 
sobrepeso e da obesidade nas complicações e desfechos 
clínicos ocasionados pelo SARS-CoV-2, foi construída uma 
revisão bibliográfica do tipo narrativa. A obesidade caracteriza-
se pela variação na quantidade e localização de tecido adiposo 
acumulado que, ao ativar o sistema imune, desencadeia um 
estado de inflamação. Isso porque esse tecido é um órgão 
complexo e dinâmico, que assume um papel endócrino, funções 
metabólicas e fisiológicas. No ínicio da pandemia da COVID-19, 
a obesidade não era vista como uma ameaça. No entanto, foi 
assim considerada posteriormente, por ser um fator de risco 
independentemente da idade, sexo ou comorbidades. Isso 
porque o estado nutricional do paciente acometido pelo vírus 
influencia nas desregulações metabólicas, ao comprometer o 
sistema imune, levando-o à liberação exacerbada de citocinas 
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inflamatórias. Dessa forma, a identificação e o monitoramento 
do estado nutricional, e a intervenção precoce da terapia 
nutricional são fundamentais para um prognóstico positivo. 
Portanto, conclui-se que a obesidade contribuiu negativamente 
para os indivíduos acometidos pela COVID-19, e que mais 
estudos são necessários pra esclarecer os mecanismos 
envolvidos. 
 
Palavras-chave: Obesidade. Inflamação. SARS-CoV-2. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A epidemia de obesidade encontra-se em ascensão 

tanto em países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, 

configurando-se como um sério problema de saúde pública 

global (ABESO, 2020). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

em 40 anos os casos de sobrepeso e obesidade quase 

triplicaram, afetando mais de dois bilhões de adultos no mundo 

(BRASÍLIA - DF, 2020). Portanto, a obesidade é tida como uma 

epidemia mundial, e sua crescente prevalência vem sendo 

atribuída a diversos processos biopsicossociais. (DIAS et al., 

2017). 

Seguindo tendências, o Brasil enfrenta desde o século 

passado uma importante mudança no perfil das cargas de 

doenças que acometem sua população, sendo observados três 

processos ocorrendo de forma concomitante: transição 

demográfica, epidemiológica e nutricional, nos quais mudanças 

no padrão alimentar relacionadas ao estilo de vida favorecem 

ao aumento progressivo de sobrepeso, obesidade, e 

comorbidades associadas (DISTRITO FEDERAL, 2017).  



INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NA PROGRESSÃO DA COVID-
19: UMA REVISÃO NARRATIVA 

517 
 

Desse modo, a obesidade tornou-se objeto de políticas 

públicas nos últimos 15 anos, e o Ministério da Saúde, por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS), é o principal propositor de 

ações, seguindo a tendência internacional (DIAS et al., 2017). 

Nesse mesmo raciocínio, Abeso (2020) ressalta que a 

obesidade representa um desafio às políticas de saúde, pois é 

causa direta de doenças crônicas em diversas regiões em todo 

o mundo, o que acarreta o crescimento das despesas 

referentes às ações de combate a essas enfermidades.  

Em meio a esse cenário, há cerca de onze meses o 

mundo se deparou com a doença COVID-19 (SARS-CoV-2) e 

observou-se que as duas patologias apresentam algumas 

similaridades, dentre elas a ativação do sistema imune, e o fato 

de serem desencadeadores de inflamação sistêmica. Diante 

disso, os sistemas de saúde encontram-se desafiados 

atualmente pela COVID-19, e pela sua relação danosa com a 

obesidade (BRANDÃO et al., 2020). 

Com isso, Pitanga et al. (2020) destacaram que a relação 

entre obesidade e doenças virais tem sido estudada há vários 

anos, e que, durante a epidemia de H1N1, essa área ganhou 

particular interesse, pois foi observado que pacientes obesos 

apresentavam maior probabilidade de desenvolver a doença, 

maior tempo de permanência na unidade de terapia intensiva 

(UTI) e maior mortalidade. 

A partir dos dados apresentados acima, constatando a 

obesidade como fator de risco para o agravamento de doenças 

respiratórias, foi traçado como objetivo deste estudo avaliar e 

demonstrar os principais impactos do sobrepeso e obesidade 

nas complicações e desfechos clínicos ocasionados pelo 

SARS-CoV-2. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A construção desse capítulo foi elaborada a partir de uma 

revisão narrativa sobre os principais impactos do sobrepeso e 

da obesidade nas complicações e desfechos clínicos 

ocasionados pelo SARS-CoV-2. 

Para esta pesquisa, foram utilizadas diversas estratégias 

de busca, sendo empregados os seguintes descritores em 

português, inglês e espanhol, conforme o Medical Subject 

Headings (MeSH) e o Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Obesidade (obesity. obesidad); Obesidade Abdominal 

(obesity, abdominal; obesidad abdominal); Doenças Virais 

(diseases, viral; enfermedades virales); Doenças Respiratórias 

(respiratory tract diseases; enfermedades respiratórias), Estado 

Nutricional (Nutritional Status; Estado Nutricional); e Infecções 

por Coronavirus (Coronavirus Infections; Infecciones por 

Coronavirus). 

As buscas foram feitas nas bases de dados U.S. National 

Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (Scielo), e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A 

pesquisa também obteve informações nos sites dos órgãos 

World Health Organization (WHO), Associação Brasileira para 

o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), e 

Ministério da Saúde.  

 Foram incluídos estudos científicos sobre obesidade e 

suas repercussões para a saúde; doenças infecciosas virais; 

doenças respiratórias virais; contexto da evolução da COVID-

19; e estado nutricional e suas implicações na COVID-19. 

Os critérios de exclusão adotados englobaram pesquisas 

acadêmicas em outras línguas que não português, inglês ou 
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espanhol e literatura científica que não se mostraram relevantes 

para a temática proposta.  

Os parâmetros utilizados para a procura de artigos 

incluíram as pesquisas com publicação a partir de 2016, e 

estudos em inglês, português e espanhol. 

Todos os estudos obtidos a partir dos descritores 

utilizados foram avaliados pelos títulos e resumos, e quando 

estes não eram suficientes para definir sua primeira seleção, as 

publicações foram exploradas na íntegra.  

Na sequencia, foi procedida à análise para a pré-seleção, 

de acordo com a questão norteadora e os critérios de inclusão 

previamente definidos. 

Posteriormente, uma reunião de consenso foi realizada 

com o objetivo de decidir a inclusão ou exclusão da literatura 

científica pré-selecionada, visando controlar os vieses e garantir 

maior segurança na triagem.  

Vale salientar que os revisores não estavam cegos para 

os nomes dos autores, instituições e meios de publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

OBESIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE 

 

 Conforme a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 

2019), realizada em parceria com o Ministério da Saúde, seis 

em cada dez brasileiros apresentam excesso de peso, o que 

equivale a cerca de 96 milhões de pessoas que se encontram 

com o resultado de seu Índice de Massa Corporal (IMC) na faixa 

de sobrepeso (IMC de 25 a 29,9 kg/m²) ou de obesidade (IMC 

maior ou igual a 30 kg/m²) (ABESO, 2020).  
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 Segundo Brasília - DF (2020), mudanças ambientais e 

sociais ao longo das últimas décadas resultaram em alterações 

dos padrões alimentares e da prática de atividade física, 

ocasionando o sobrepeso e a obesidade. 

 Como consequência, aumentou a probabilidade de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNTs) - doenças cardiovasculares, diabetes, doenças 

osteomioarticulares e musculares, e alguns tipos de câncer; 

bem como de distúrbios do sono e transtornos mentais, 

ocasionando maior risco de morbidade e de redução da 

expectativa de vida (BRASÍLIA - DF, 2020). 

 De acordo com Oncken (2016), são múltiplos os fatores 

que envolvem os mecanismos da regulação do peso corporal, 

dentre os quais estão os genéticos, biológicos, neurológicos, 

endocrinológicos, ambientais, educacionais, nutricionais, 

comportamentais, culturais, sociais e subjetivos. Sua etiologia 

multifatorial classifica-se, ainda, em endógena (metabolismo e 

causas orgânicas) e exógena (estilo de vida).  

 Apesar do IMC ser o indicador mais utilizado no 

rastreamento inicial para avaliar a adiposidade corporal, a 

melhor opção para a avaliação clínica e indicativa da saúde é a 

combinação de massa corporal e de distribuição de gordura. 

Isso porque a adiposidade corporal total representada pelo IMC 

não indica a gordura visceral. Portanto, associar a medida da 

circunferência abdominal com o IMC oferece uma forma de 

análise de risco mais eficaz, reduzindo as limitações de cada 

uma das avaliações isoladas (ONCKEN, 2016).  

 Cercato e Fonseca (2019) caracterizam a patogênese da 

obesidade como uma condição complexa, que está relacionada 

ao modo como ocorre a obtenção do excesso de gordura 
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corporal, como esse excesso é biologicamente assimilado, 

assim como a existência de processos secundários. Deste 

modo, os autores destacam que os hormônios envolvidos no 

controle dos sinais de fome e saciedade atuam na transmissão 

de informações sobre o estado de energia ao hipotálamo e às 

células cerebrais, que interagem com o sistema de 

recompensa, influenciando o comportamento alimentar. 

 A obesidade é definida pelo acúmulo abundante de 

gordura corporal, em que há variação da quantidade e 

localização do tecido adiposo para cada indivíduo; sendo o 

tecido adiposo um órgão complexo e dinâmico, que se 

caracteriza muito além de ser o principal reservatório energético 

corporal, assumindo um papel endócrino, funções metabólicas 

e fisiológicas (BRANDÃO et al., 2020). 

 Para Lacerda, Malheiros e Abreu (2016) isso é possível 

porque esse tecido é produtor e secretor de inúmeros peptídeos 

e proteínas bioativas - as adipocinas, que podem influenciar 

vários processos fisiológicos (controle da ingesta alimentar, 

homeostase energética, sensibilidade à insulina, angiogênese, 

proteção vascular, regulação da pressão e coagulação 

sanguínea); para tal, “... o tecido adiposo mantém intensa 

comunicação com os demais órgãos e sistemas orgânicos 

através de ações autócrinas, parácrinas e endócrinas.”. Logo, 

variações quantitativas nesse tecido alteram as secreções das 

adipocinas, envolvidas na origem da fisiopatologia e 

consequentes complicações da obesidade (LACERDA; 

MALHEIROS; ABREU, 2016).  

 Nesse contexto, Lacerda, Malheiros e Abreu (2016) 

declaram que na obesidade ocorre o aumento de várias 

adipocinas, fato que se relaciona a diversas patologias, como: 
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hipertensão arterial (angiotensinogênio), danos à fibrinólise 

(PAI-1) e resistência insulínica (TNF-alfa, IL-6 e resistina). E 

ainda, que pode ocorrer resistência à leptina e redução 

plasmática de adiponectina, acarretando, respectivamente a 

redução da saciedade e da ação da insulina (maior risco à 

promoção da diabetes mellitus tipo 2), bem como prejuízos nos 

processos antiaterogênicos. 

 Dessa forma, ocorre na obesidade um desequilíbrio 

entre adipocinas pró e anti-inflamatórias, fato que contribui para 

um estado de inflamação crônica de baixo grau, ocasionando 

disfunção no tecido adiposo. Ressalta-se que os indivíduos que 

apresentam maior obesidade abdominovisceral possuem 

aumento do risco cardiovascular e de síndrome metabólica 

(BRANDÃO et al., 2020). 

 Assim sendo, a redução do efeito homeostático de 

proteção do tecido adiposo se dá pelo fato de os adipócitos 

gerarem citocinas inflamatórias e proteínas extracelulares, 

acarretando a ativação e infiltração das células imunológicas no 

tecido adiposo disfuncional. Vale salientar que essas células 

são as principais responsáveis pela inflamação, podendo esse 

infiltrado inflamatório estar presente em outros tecidos além do 

adiposo (CERCATO; FONSECA, 2019). 

 Diante do exposto, no atual contexto da pandemia 

causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, a obesidade tem 

sido muito discutida como um dos potenciais fatores de risco 

para um desfecho desfavorável para essa patologia. Isso faz 

com que haja inúmeras discussões e estudos acadêmicos 

sobre a estreita relação entre as infecções que acometem as 

doenças respiratórias virais e o excesso de adiposidade. 
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DOENÇAS INFECCIOSAS VIRAIS 

 

 Os vírus são estruturas subcelulares com um ciclo de 

replicação exclusivamente intracelular, sem nenhum 

metabolismo ativo fora da célula hospedeira. Basicamente uma 

partícula viral completa é composta por uma molécula de ácido 

nucleico circundado por uma capa de proteína, podendo conter 

lipídios e açúcares, cuja principal função é carrear o genoma 

viral para dentro da célula, a fim de ser replicado e amplificado 

(SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

 Em outra perspectiva, Santos, Romanos e Wigg (2015) 

explicam que a palavra vírus em latim significa “veneno”, e a 

palavra “virulência” acabou virando sinônimo de violência. Os 

autores esclarecem a relação do encontro violento, ou 

patogênico, entre o hospedeiro e o vírus, e explicam que o vírus 

é um parasita por excelência, incapaz de ser protagonista da 

própria vida e precisa da ajuda de uma célula, da qual se 

apropria à força, sequestrando certas partes para conseguir se 

replicar. Assim é a relação entre o novo coronavírus e o ser 

humano. 

 No passado, o Sars-CoV-2 habitava morcegos e 

pangolins, com os quais tinha uma relação saudável, até sofrer 

uma mutação espontânea que o tornou compatível com 

humanos, surgindo, assim, essa relação de violência viral da 

COVID-19 (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

 Os vírus nos animais primários, ou seja, descendentes 

do vírus, não lhes causam mal, havendo uma relação 

harmônica com estes microrganismos. O problema começa 

quando o vírus encontra um novo hospedeiro, causando 

reações no organismo de sua nova “vitima”, que, com o tempo, 
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pode vir a se tornar ainda mais nocivo (mutação). Sendo este 

um dos motivos que leva os vírus a serem considerados como 

“armas biológicas” (VARGAS; LAWALL, 2020). 

 A disseminação viral ocorre por meio da expulsão do 

vírus do indivíduo infectado, ou seja, sua eliminação pelo 

hospedeiro por meio de secreções, relações sexuais, saliva 

e/ou partículas em suspensão no ar, sangue, urina e fezes, 

sendo essas as formas mais comuns de dispersão viral 

(VARGAS; LAWALL, 2020). Esses autores destacam que 

muitas vezes o vírus, ao ser dispersado no ambiente, acaba 

contaminando corpos hídricos e plantas, os serão consumidos 

posteriormente por homem e animais. Nesse processo, a 

contaminação viral se dá por meio da ingestão.  

 Uma vez que a infecção é estabelecida, a apresentação 

de manifestações clínicas irá depender de fatores relacionados 

ao ambiente, ao vírus e ao hospedeiro. A interação de tais 

fatores leva a diferentes cursos e à consequente evolução da 

doença (NEVES, 2017). 

 Portanto, a capacidade e a velocidade com que o 

sistema imune de uma pessoa controla e resolve uma infecção 

viral geralmente determina se surgirá uma doença aguda ou 

crônica, assim como a gravidade dos sintomas que são 

associados a vários fatores (NEVES, 2017). 

 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS VIRAIS 

 

 Doenças respiratórias caracterizam-se como infecções 

que causam obstrução da passagem de ar tanto em nível do 

trato respiratório superior como inferior, e estão entre as 
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infecções de maior índice de morbimortalidade do mundo 

(FILHO et al., 2017).  

 Segundo Filho et al. (2017), as infecções do trato 

respiratório são as causadoras das doenças mais comuns em 

seres humanos. Todas as classes de microrganismos, incluindo 

vírus, bactérias, fungos, parasitas e protozoários, têm a 

capacidade de infectar o trato respiratório, mas apenas certos 

vírus e bactérias são considerados causas comuns, 

caracterizando os principais agentes infecciosos envolvidos nas 

patologias do trato respiratório superior. 

 As infecções respiratórias inferiores continuam sendo 

uma das doenças transmissíveis mais mortais, as quais 

causaram milhões de mortes em todo o mundo (VARGAS; 

LAWALL, 2020). Para esses mesmos autores, as gripes e 

pneumonias provindas de vírus e bactérias são a grande 

preocupação de infectologistas e epidemiologistas diante do 

alto número de mortes em um período curto de tempo, podendo 

passar facilmente de uma epidemia para uma pandemia. 

 Na concepção de Neves (2017), os vírus são os 

principais causadores de infecções respiratórias agudas, 

manifestando-se principalmente como bronquiolites e 

pneumonias. O autor afirma, ainda, que foram descritos mais 

de 200 sorotipos de vírus associados a doenças respiratórias 

em vias aéreas inferiores em humanos, sendo os mais 

prevalentes o vírus Sincicial Respiratório, Adenovírus, 

Parainfluenza e Influenza.  

 É pertinente mencionar que as infecções agudas do trato 

respiratório são um problema maior para os mais jovens e os 

idosos, e que todas as infecções respiratórias são mais 

frequentes e mais graves em crianças, já que há um 
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envolvimento mais frequente do trato respiratório inferior 

(NEVES, 2017). 

 A severidade dessas infecções em idosos também 

caracteriza um sério problema, visto que são uma das principais 

causas de morbidade e óbito nessa parcela da população 

(NEVES, 2017). 

 Santos, Romanos e Wigg (2015). enfatizam que os 

principais agentes no universo das infecções respiratórias virais 

estão agrupados em seis famílias e os mais relevantes são: 

vírus influenza (FLU A, B e C), vírus parainfluenza (PIV-1, PIV-

2, PIV-3 e PIV-4), vírus sincicial respiratório (RSV), adenovírus 

(HAdV), rinovírus (HRV), coronavírus (HCoV) e enterovírus 

(EV), além dos mais recentemente descritos bocavírus (HBoV) 

e metapneumovírus (hMPV). 

 De acordo com Neves (2017), os coronavírus (COVs) 

são responsáveis por cerca de 35% das infecções leves das 

vias aéreas superiores e, juntamente com os rinovírus, são os 

agentes etiológicos mais importantes do resfriado comum. 

 Os coronavírus possuem uma variedade de tecidos 

alvos, assim como uma amplitude de hospedeiros, mas o 

tropismo desses vírus é em geral por células do trato 

respiratório, do gastrointestinal e possivelmente por células 

neuronais (NEVES, 2017). 

 Até o momento, seis coronavírus têm sido reconhecidos 

como agentes causadores de infecções respiratórias em 

humanos: HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); 

HCoV-HKU1 e HCoVOC43 (Betacoronavirus grupo A); SARS-

CoV (Betacoronavirus grupo B); e MERSCoV (Betacoronavirus 

grupo C) (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 
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 Nesse mesmo contexto, explica Moura e Lopes (2020), 

o vírus SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus), responsável pelo surto de síndrome respiratória 

aguda grave em 2002 na China, recebeu mais um vírus em 

2019, o novo coronavírus; inicialmente chamado de 2019-CoV 

e depois nomeado oficialmente de SARS-CoV-2, devido à 

semelhança de 75-80% com o genoma do vírus SARS-CoV. 

 

CONTEXTO DA EVOLUÇÃO DA COVID-19 

 

 No final de 2019, foi noticiado o aparecimento de um 

novo coronavírus zoonótico, que cruzou espécies para infectar 

populações humanas. Esse vírus foi identificado pela primeira 

vez em Wuhan, na província de Hubei, China, em pessoas 

expostas em um mercado de frutos do mar e de animais vivos 

(SÁFADI et al., 2020). 

 Assim, a OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, o 

surto como sendo uma emergência de saúde pública de 

importância internacional (SÁFADI et al., 2020). 

 Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada 

pela OMS como uma pandemia. Desde então, a transmissão 

deste agente microbiológico tem ocorrido de forma 

avassaladora em muitos países, ao passo que, em outros, ela 

tem ocorrido de forma mais lenta e controlada (OMS/WHO, 

2020). 

 A exemplo dos surtos causados por dois outros 

coronavírus respiratórios humanos (SARS-CoV, MERS-CoV), 

que surgiram nas últimas duas décadas, Sáfadi et al. (2020) 

destacam que o novo coronavírus COVID-19 causa doença 

respiratória potencialmente importante em alguns indivíduos. 
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 Para Figueiredo et al. (2020), a elevada taxa de infecção 

do coronavírus, aliada à ausência de imunidade prévia na 

população humana e à inexistência de vacina, decorre do fato 

do vírus ser altamente transmissível por gotículas e contato, 

fazendo com que o crescimento do número de casos seja 

exponencial. 

 Seu período de incubação dura em média 5 dias, 

podendo variar entre dois e quatorze. Calcula-se que uma 

pessoa com infecção a transmita para duas a quatro outras, 

tendo a enzima conversora de angiotensina II (ECA-2), 

encontrada nas membranas das células pulmonares, como 

receptor para o desenvolvimento do SARS-CoV-2 no organismo 

humano (FIGUEIREDO et al., 2020).  

Almeida et al. (2020) fazem um relato histórico sobre a 

COVID-19, ao destacarem que no início da pandemia a 

obesidade não era classificada como fator de risco, ao contrário 

de doenças como hipertensão arterial, cardiovasculares, 

diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer.  

No entanto, a obesidade foi posteriormente incluída 

nesta lista, pois era um fator de risco independentemente da 

idade, sexo ou presença de diabetes ou hipertensão (ALMEIDA 

et al., 2020). 
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ESTADO NUTRICIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA COVID 

19 

 

 A nutrição adequada é a que fornece nutrientes em 

harmonia, adequação, quantidade e qualidade suficientes para 

manter o estado de homeostase do corpo humano. Quando 

ocorre um desequilíbrio, seja por escassez ou excesso, o 

indivíduo poderá ter o estado nutricional comprometido e 

apresentar doenças crônicas. (BARBOSA, 2020).  

 A avaliação nutricional é uma ferramenta de diagnóstico 

que permite ao nutricionista avaliar e coletar dados que o 

auxiliem a identificar o risco ou a deficiência nutricional de 

indivíduos e de populações (MENDES et al., 2020). 

 É ainda no atendimento inicial, através da coleta dos 

dados, que o nutricionista, de acordo com os resultados obtidos, 

avalia o estado nutricional e constata os possíveis riscos 

apresentados (BARBOSA, 2020), facilitando o planejamento 

adequado da terapia (MENDES et al., 2020). 

 Em linhas gerais, as doenças infecciosas que até mais 

da metade do século XX eram a maior causa de morte em 

nosso país (BRASÍLIA-DF, 2019) hoje dão lugar a outro quadro: 

a obesidade e suas consequencias. (BARBOSA, 2020). 

 Face ao exposto, a COVID-19 está associada ao alto 

risco de desnutrição, principalmente em pessoas idosas e, 

portanto, avaliar o risco nutricional usando ferramentas de 

triagem apropriadas é fundamental (PETROVA et al., 2020). 

 Para tal, Silva et al. (2020) destacam os seguintes 

instrumentos de triagem e avaliação nutricional: Nutritional Risk 

Screening 2002 (NRS-2002), Mini Avaliação Nutricional (MNA), 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), dentre outros. E 
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segundo estudos realizados, o MNA e o MUST apresentaram 

os melhores critérios de validade em idosos com Covid-19 

(SILVA et al., 2020). 

 Além da desnutrição, comum nos pacientes idosos, 

adultos jovens que contraíram a doença e apresentavam 

comorbidades associadas podem ter risco aumentado de morte 

(BORNSTEIN et al., 2020).  

 Figueiredo et al. (2020) destacam que a obesidade é 

considerada de grande relevância, e que se mostra como o fator 

crônico que mais contribuiu para o agravamento em indivíduos 

com COVID-19, levando-os a UTIs para receberem a ventilação 

mecânica. 

 Portanto, existem vários mecanismos biológicos pelos 

quais a doença COVID-19 pode afetar mais as pessoas com 

obesidade. Para Petrova et al. (2020), um desses mecanismos 

é a inflamação crônica causada pelo excesso de tecido adiposo 

em pessoas acima do peso.  

 O SARS-CoV-2 pode exacerbar ainda mais a 

inflamação, expondo os obesos a níveis mais elevados de 

moléculas inflamatórias circulantes em comparação a 

indivíduos magros. Além disso, esse estado inflamatório pode 

causar disfunção metabólica que pode levar, entre outras 

patologias, à dislipidemia, resistência à insulina, diabetes tipo 2, 

hipertensão e doenças cardiovasculares, que também têm sido 

considerados fatores de risco para essa patologia (PETROVA 

et al., 2020). 

 Esse quadro de inflamação metabólica desencadeado 

pela obesidade manifesta-se principalmente por um aumento 

na produção de citocinas pró-inflamatórias, e pela alteração da 

regulação das adipocinas e de hormônios (como a adiponectina 
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e a leptina), podendo ser agravado por fatores como as 

alterações fisiológicas do envelhecimento e a deficiência na 

absorção ou oferta dos micronutrientes (MEFTAHI et al., 2020). 

 Isso posto, Bornstein et al. (2020) destacam que a 

obesidade compromete o sistema imune levando-o a um 

processo de defesa diminuído, e a uma liberação exacerbada 

de citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, TNF-α - tipo 1, IL-10, e IL-

4 tipo 2), favorecendo os indivíduos com COVID-19 a 

apresentarem a síndrome do desconforto respiratório. 

 Este elo acontece a partir da entrada do vírus na célula 

pelas enzimas ECA-2 serina protease, que, quando inibida, 

provoca respostas pró-inflamatórias que acabam estimulando a 

secreção de aldosterona, aumentando assim a permeabilidade 

vascular. Ou seja, ocorre uma desregulação do eixo 

angiotensina II / receptor de angiotensina tipo 1 - AT1R 

(BORNSTEIN et al., 2020). 

 Além do mais, estudos apontam que existe a 

possibilidade de o tecido adiposo servir como um reservatório 

para a doença, já que ela expressa a enzima ECA-2, 

(PETROVA et al., 2020). 

 Entretanto, esse aumento de inflamação do tecido 

característico da obesidade também foi constatado em 

pacientes com desnutrição, ratificando o quanto o estado 

nutricional influencia as desregulações metabólicas, e como 

indivíduos que apresentam esses perfis nutricionais estão mais 

susceptíveis a apresentar quadros mais graves da COVID-19 

(BORNSTEIN et al., 2020). 

 Controlar esses distúrbios metabólicos é fundamental, 

pois ajuda na redução da resposta inflamatória local, 
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bloqueando, assim, a entrada e disseminação do vírus SARS-

CoV-2 nas células (BORNSTEIN et al., 2020).  

 Dessa forma, a identificação e monitorização do estado 

nutricional são fundamentais, pois poderão evitar um 

catabolismo ainda maior, bem como auxiliar no prognóstico e 

diminuir o tempo de hospitalização, principalmente em 

pacientes que desenvolveram a forma grave da COVID-19 

(DUTRA et al., 2020).  

 Ademais, vale salientar, oportunamente, o papel da 

vitamina D para a saúde: um micronutriente lipossolúvel, 

encontrado na forma de vitamina D2 (Ergocalciferol) e vitamina 

D3 (Colecalciferol), e que pode ser sintetizada pela pele através 

da correta exposição solar. A sua deficiência é fator de risco 

para distúrbios ósseos e para diversas doenças, com destaque 

para as de natureza virais agudas e pneumonias adquiridas 

(LIMA et al., 2020). 

 Na atual pandemia, muito se tem falado dos níveis desta 

vitamina, já que esse micronutriente atua aumentando a 

imunidade celular através do sistema imunológico inato, ao 

reduzir as concentrações séricas de citocinas pró-inflamatórias 

(fator de necrose tumoral α e interferon γ) e aumentar a 

expressão de citocinas anti-inflamatórias por macrófagos (LIMA 

et al., 2020). 

 No que diz respeito ao sistema imune adquirido, age 

suspendendo as respostas mediadas pela célula auxiliar T tipo 

1 (produção de citocinas inflamatórias interleucina-2 e interferon 

gama), e na produção de citocinas pelas células T helper tipo 2 

(melhorando a supressão indireta das células T tipo 1 e 

promovendo a indução das células reguladoras T), portanto 

suprimindo os processos inflamatórios (LIMA et al., 2020). 
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 Com base na relação da vitamina D com o sistema 

imune, vários estudos vêm abordando como as suas 

concentrações séricas poderiam impactar pacientes infectados 

pela COVID-19 (HENRIQUES; CEBOLA; MENDES, 2020). 

 A partir desses apanhados, foi constatado que indivíduos 

acometidos pela doença e que apresentaram uma menor 

concentração dessa vitamina tinham maior risco de morte, 

sendo os idosos o grupo que apresentou maior déficit dessa 

vitamina. Por outro lado, aqueles que se expunham ao sol, 

como parte da terapia, tiveram uma melhor recuperação 

(HENRIQUES; CEBOLA; MENDES, 2020). 

 Assim sendo, outra característica comum da obesidade 

que agrava a doença é a deficiência desta vitamina. Aliando-se 

a todos estes fatores, a ocorrência de disbiose intestinal, 

provocada por um estilo de vida desequilibrado, traça o cenário 

ideal para o desenvolvimento de formas mais graves da COVID-

19 (PETROVA et al., 2020). 

 A partir disso, Galmes, Serra e Palou (2020) destacam em 

seus estudos o parecer endossado pela EFSA (Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos) acerca da 

importância do consumo adequado de determinados 

micronutrientes, dentre eles, a vitamina D, para a saúde do 

sistema imunológico e para a defesa de doenças infecciosas, 

sendo indiscutíveis seus benefícios para a saúde.  

 Fica demonstrado que a terapia nutricional, quando 

iniciada juntamente com o tratamento clínico, contribui para 

manter e/ou restabelecer o estado adequado de saúde, 

reduzindo o tempo de internação e diminuindo a taxa de 

mortalidade do vírus SARS-CoV-2 (GALMES; SERRA; PALOU, 

2020). 
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CONCLUSÕES  

 

No atual contexto de pandemia pelo novo coronavírus 

SARS-CoV2, a obesidade e suas consequências para a saúde 

dos indivíduos têm sido muito discutidas como um dos 

potenciais fatores de risco para um final desfavorável dessa 

patologia, acarretando maiores desafios ao tratamento de quem 

se encontra nesse estado nutricional, incluindo maior tempo de 

hospitalização e suas repercussões.  

O presente estudo buscou, por meio de uma revisão 

narrativa, avaliar e demonstrar os principais impactos do 

sobrepeso e da obesidade nas complicações e desfechos 

clínicos ocasionados pelo SARS-CoV-2.  

Com base nos artigos estudados, aqueles indivíduos que 

apresentaram uma ou mais comorbidades associadas, além da 

idade avançada, foram os que tiveram um pior prognóstico 

perante a COVID-19, com risco de morbimortalidade.  

Isso porque o estado nutricional foi fator importante no 

impacto das complicações causadas pela doença, tanto 

naqueles que apresentaram um estado de desnutrição, quanto 

nos que estavam com peso excessivo, uma vez que esses 

fatores impactam negativamente o bom funcionamento do 

sistema imunológico, já que os indivíduos apresentaram um 

quadro de produção exacerbada de citocinas pro-inflamatórias, 

deixando o sistema imune deficitário. 

Além disso, uma alimentação inadequada acarreta um 

somatório de resultados negativos, e, nesse período de 

pandemia, ficou ainda mais evidente que a população em todo 

o mundo apresenta um desequilíbrio de vitamina D no 

organismo, pois os pacientes com COVID-19 em estados 
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graves, além da obesidade, também apresentavam déficit 

desse importante micronutriente, fundamental no equilíbrio das 

funções do sistema imunológico. 

Contudo, conclui-se que a obesidade é o estado 

nutricional que mais contribuiu negativamente para indivíduos 

acometidos pela COVID-19, ao servir como catalizador para 

agravar o quadro sistêmico infeccioso.  

Desse modo, sempre que a nutrição receber a 

importância que lhe cabe, quadros de gravidade perante 

determinadas doenças poderão ter prognósticos satisfatórios, 

uma vez que o hábito de se alimentar de forma saudável é um 

fator determinante na condição apropriada do estado nutricional 

do indivíduo, contribuindo para o bom funcionamento fisiológico 

do organismo, manutenção do peso adequado, além de uma 

resposta positiva diante de infecções virais  

Portanto, uma alimentação adequada e balanceada, com 

a oferta dos nutrientes necessários para manter a homeostase 

corporal é de extrema importância para o controle e 

restabelecimento do estado nutricional saudável, já que irá 

permitir ao sistema de defesa cumprir o seu papel diante de 

infecções como a da atual COVID-19. 

Conclui-se, entretanto, que a relação obesidade e 

COVID-19 ainda requer mais estudos para melhor elucidar os 

mecanismos envolvidos no agravamento da doença 

ocasionado pelo excesso de adiposidade. Almeja-se que, 

futuramente, tais descobertas possibilitem que a nutrição seja 

utilizada em sua plenitude, como aliada no combate a esta e a 

outras patologias. 
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RESUMO: A doença causada pelo novo coronavírus (COVID-
19) tem provocado alterações históricas no perfil 
epidemiológico mundial. O estado nutricional adequado 
representa um aspecto fundamental no enfrentamento desta 
doença, requerendo dos profissionais nutricionistas a 
realização de intervenções. Esta pesquisa buscou relacionar a 
resposta da intervenção nutricional em pacientes com COVID-
19 e compreender a relação do estado nutricional do paciente 
e as possíveis implicações frente à doença. A alimentação 
adequada contribui para o correto e melhor funcionamento das 
funções fisiológicas do corpo humano, sendo assim, a ingestão 
adequada de algumas vitaminas e minerais melhora a resposta 
do sistema imunitário, podendo ter impacto no prognóstico de 
doença COVID-19. Em relação ao paciente crítico, devem ter 
uma dieta saudável, atendendo às necessidades calóricas e 
nutricionais, sendo a nutrição enteral (NE) a recomendação 
nutricional para pacientes criticamente enfermos. Portanto, é 
evidente a importância da nutrição no tratamento da covid-19, 
ajudando e modulando a resposta da doença, através dos 
alimentos com suas vitaminas e minerais que agem 
positivamente, sendo o estado nutricional do paciente um dos 
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fatores decisivos ao enfrentamento bem-sucedido da doença. 
Para essa pesquisa usou-se bancos de dados como: Scientific 
Electronic Library (SciELO) National Library of Medicine 
(Pubmed), para realizar as buscas foi utilizado o tema 
“intervenção nutricional em pacientes com COVID-19”, 
publicados no período de 2016 a 2020. 
Palavras-chave: Terapia nutricional. Sistema imunológico. 
Nutrientes. Coronavírus. 

 

INTRODUÇÃO 

 

COVID- 19 é denominada como a doença do coronavírus 

(Corona Vírus Disease) e o numeral 19 se refere ao ano em que 

os primeiros casos foram divulgados publicamente pelo 

governo chinês em Wuhan, na China. O agente etiológico 

causador desta doença pertence à família de vírus causador de 

infecções respiratórias. Trata-se de um novo betacoronavírus 

inicialmente denominado 2019-nCov pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). Mais recentemente esse vírus passou a ser 

chamado de SARS-CoV-2 (do inglês Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2) (LIMA, 2020). Atingindo proporções 

alarmantes com milhões de casos registrados e de vidas 

ceifadas ao redor do mundo devido às complicações 

relacionadas à COVID-19. Nesse sentido, a OMS declarou no 

início de 2020, que o surto desta doença constitui uma situação 

de emergência de saúde pública de importância internacional, 

declarando em março do ano corrente, uma situação de 

pandemia (BRASIL, 2020a). 

O quadro clínico da COVID-19 é bem amplo, com 

variação na gravidade de leve, que corresponde a cerca de 80% 

dos casos, se apresentando como infecções assintomáticas; a 

grave correspondendo a cerca de 14% dos casos onde os 
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indivíduos afetados apresentam de infecção das vias 

respiratórias superiores a pneumonia grave com insuficiência 

respiratória e consequente hospitalização, geralmente 

associado a outras doenças crônicas preexistentes como 

obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemias, doenças 

imunossupressoras, além do fator idade acima de 60 anos 

(LIMA, 2020; SERQUEIRA et al., 2020). 

O estado nutricional adequado representa um aspecto 

fundamental no enfrentamento da COVID-19, requerendo dos 

profissionais nutricionistas a realização de intervenções, por 

meio de prescrições dietéticas e orientações sobre alimentação 

saudável na perspectiva de prevenção, tratamento e 

reabilitação de pessoas acometidas por essa enfermidade 

(LIMA, 2020). Portanto, a terapia nutricional é de suma 

importância para prevenir a desnutrição em pacientes de 

COVID-19, de modo a fortalecer o sistema imunológico, 

proporcionando uma resposta positiva com relação à 

recuperação do quadro infeccioso. Desse modo, o objetivo 

desta pesquisa é relacionar a resposta da intervenção 

nutricional em pacientes com COVID-19, buscando 

compreender a relação do estado nutricional e as possíveis 

implicações associadas à patologia, como também, demostrar 

as várias formas de abordagem ao paciente em tratamento. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida através de uma de 

revisão sistemática da literatura. Para a busca dos periódicos, 

se propôs utilizar as bases cientificas de busca: Scientific 

Electronic Library (SciELO) National Library of Medicine 

(Pubmed), além de resoluções e legislações relacionadas a 

área de pesquisa. De forma criteriosa, as estratégias de 
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pesquisa constiram em examinar, identificar e alcançar a 

bibliografia entre outros componentes de utilidade para alcançar 

o objetivo do estudo.  

Em relação à escolha dos artigos e autores para o 

desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas as palavras-

chave: Terapia nutricional. Sistema imunológico. Nutrientes. 

Coronavírus. Correspondendo a estes termos foram utilizados 

de maneira separada e combinada conforme os idiomas 

português e inglês. Além disso, a seleção dos artigos se limitou 

a uma busca por estudos publicados, nos últimos anos, ou seja, 

entre o período 2016 a 2020. 

Foram utilizados os mais relevantes estudos dos últimos 

anos. Após as buscas nas bases de dados, foram realizadas as 

leituras dos resumos e dos tópicos apresentados nos estudos. 

A análise compõe-se de artigos na língua portuguesa e inglesa 

de abordagem com levantamento a respeito de intervenção 

nutricional em paciente com COVID-19. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

A doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 

tem provocado alterações históricas no perfil epidemiológico 

mundial (LIMA, 2020). Diariamente, o Ministério da Saúde, por 

meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) divulga 

dados consolidados sobre a COVID-19 e tem a finalidade de 

comunicar oficialmente sobre a situação epidemiológica desta 

patologia no Brasil e no mundo (BRASIL, 2020b). 

A confirmação do primeiro caso de um indivíduo doente 

de COVID-19 no Brasil foi registrada pelo Ministério da Saúde 

através de uma notificação no dia 26 de fevereiro de 2020, após 
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isso, até o dia 03 de outubro de 2020 foram confirmados 

4.906.833 casos e 145.987 óbitos pela doença no Brasil. 

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado dia 

07 de outubro de 2020 pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 

até o final da Semana Epidemiológica (SE) 40, no dia 03 de 

outubro, foram confirmados 34.686.054 casos de COVID-19 no 

mundo. Os Estados Unidos foram o país com o maior número 

de casos acumulados (7.332.285), seguido pela Índia 

(6.473.544), Brasil (4.906.833), Rússia (1.194.643) e Colômbia 

(841.531). (BRASIL, 2020c).  

Em relação aos óbitos, foram confirmados 1.029.538 no 

mundo até o dia 03 de outubro do ano vigente. Os Estados 

Unidos foram o país com maior número acumulado de óbitos 

(208.716), seguido do Brasil (145.987), Índia (100.842), México 

(78.492) e Reino Unido (42.268). (BRASIL, 2020c). 

Até o final da SE 40, 69,7% (24.175.095/32.616.929) das 

pessoas infectadas por covid-19 no mundo se recuperaram. A 

Índia foi o país com o maior número de recuperados (5.509.966 

ou 22,8% do total mundial), seguido do Brasil (4.248.574 ou 

17,6%) e Estados Unidos (2.897.322 ou 12%). (BRASIL, 

2020c). 

 

FISIOPATOLOGIA DA COVID-19 

O agente etiológico da COVID-19, SARS-CoV-2, é um 

vírus de RNA que pertence a uma grande família de vírus 

envelopados de fita simples, e foi disseminado primeiramente a 

partir do contato com carne de animais silvestres, e só depois 

entre humanos. A contaminação se dá sobretudo pelo ar, 

quando a pessoa contaminada tosse ou espirra e propaga o 

vírus. Atingindo o hospedeiro, ocorre a incubação por um 

período de cerca de 5 dias até o surgimento dos primeiros 
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sintomas. É neste período que, de forma imperceptível, pode 

acontecer a transmissão do vírus (SOUSA et al., 2020). 

Por se tratar de uma nova doença, as vias 

fisiopatológicas, os sintomas e anormalidades envolvidas na 

Covid-19 ainda desafiam a ciência. Inicialmente, o SARS-CoV-

2 se direciona as células epiteliais respiratórias ligando-se por 

meio da proteína spike S à enzima conversora de angiotensina 

2 (ECA2), presente nas membranas apicais do epitélio da 

mucosa nasal, oral, nasofaríngea e orofaríngea, epitélio 

alveolar, células endoteliais dos vasos sanguíneos e do 

coração, túbulos renais e enterócitos no intestino delgado. No 

entanto, é encontrada com maior expressividade no pulmão, 

por isso um dos principais sintomas é respiratório. A protease 

transmembranar, serina 2 (TMPRSS2), presente na célula 

hospedeira, é quem facilita a entrada celular pois promove a 

absorção viral, clivando ECA2 e ativando a proteína S, que 

medeia a entrada do coronavírus nas células hospedeiras. Além 

das células epiteliais, o SARS-CoV-2 também infecta as células 

endoteliais dos capilares pulmonares, intensificando a resposta 

inflamatória e desencadeando um influxo de monócitos e 

neutrófilos (WIERSINGA et al., 2020; DHOCHACK et al., 2020). 

As terapias farmacêuticas apresentam perspectivas 

promissoras no tratamento do SARS-CoV-2, tendo como alvo a 

inibição da ECA2 e TMPRSS2, visto que a inibição da ECA2, 

que está localizada nos principais órgãos onde a doença se 

prolifera, possui potencial em diminuir liberação de citocinas 

pró-inflamatórias, ao passo que, a inibição da TMPRSS2 

impediria a entrada do vírus nas células humanas a nível do 

trato respiratório superior (DE ARAÚJO; DE MORAES, 2020). 

De acordo com o Ministério da Saúde, ainda há barreiras 

para descrever o espectro da doença clínica, podendo se 
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manifestar de forma branda, em forma de pneumonia, 

pneumonia grave e síndrome respiratória aguda grave (SRAG).  

De maneira geral, se caracteriza como uma síndrome 

gripal (SG), com quadro respiratório agudo, sensação febril ou 

febre, tosse, dor de garganta, coriza, dispineia, mialgia e fadiga, 

como principais sinais/sintomas, quadro que pode variar de 

pessoa para pessoa. Ainda, há relatos de sintomas como 

anosmia (perda do olfato), hiposmia (diminuição do olfato) e 

ageusia (perda do sentido do paladar), náuseas, vômitos e 

diarreia. Todavia, idosos e indivíduos com comorbidades 

preexistentes, podem ter um agravamento e uma manifestação 

atípica da doença, sendo os mais suscetíveis a vir a óbito (ISER 

et al.,2020; OBA et al., 2020). 

 

DIETOTERAPIA NA COVID-19 

A abordagem nutricional de um paciente com COVID-19 

é como o de qualquer outro paciente em condição crítica e 

análise do estado geral de saúde, tratamento com drogas e uso 

de diferentes dispositivos médicos, auscultação, sinais e 

sintomas como inchaço, constipação, diarreia, aumento da 

presença de peristalse, aumento de resíduo gástrico e 

distúrbios de teste de função renal, biliar hepática, química 

clínica, biometria hemática e mais medicamentos como 

antibióticos entre outros. (BARAZZONI et al., 2020).  

Sabe-se que a alimentação adequada com a proporção 

correta de macronutrientes e micronutrientes contribui para o 

correto e melhor funcionamento das funções fisiológicas do 

corpo humano, sobretudo a nível do sistema imunitário, 

garantindo assim a manutenção de um  bom  estado  de  saúde.  

A ingestão adequada de algumas vitaminas e minerais melhora 

a resposta do sistema imunitário, podendo ter impacto no 
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prognóstico da doença COVID-19 (GOMBART; PIERRE; 

MAGGINI, 2020). 

A vitamina A (Retinol) é uma vitamina lipossolúvel. É 

facilmente encontrada em tecido animal na forma de retinóides 

ou como pró vitamina em tecidos vegetais, na forma de 

carotenoide. Atua no aumento da resistência do corpo humano 

em relação a agentes infecciosos por meio de reforço ao 

sistema imunológico. Atua na estabilidade celular e nos tecidos 

do sistema imune. A falta desse micronutriente afeta 

negativamente a função imunológica, favorecendo uma 

situação de diminuição de resistência a infecções. Desta forma, 

o Retinol pode ser uma opção promissora para a prevenção da 

infecção do novo coronavírus (CARDOSO et al., 2020).   

As vitaminas do complexo B são hidrossolúveis que 

funcionam como parte de coenzimas e cada vitamina B tem 

uma função essencial. A vitamina B2 (riboflavina) desempenha 

um papel no metabolismo energético de todas as células. 

Relatou-se através de estudos que a vitamina B2 e a luz UV 

reduziram efetivamente as infecções de MERS-CoV em 

produtos de plasma humano. A vitamina B3 inibiu a infiltração 

de neutrófilos nos pulmões com efeito anti-inflamatório durante 

a lesão pulmonar induzida pela ventilação. A vitamina B6 

também é necessária no metabolismo das proteínas e participa 

de mais de 100 reações nos tecidos do corpo desempenhando 

papel importante na função imunológica (KEIL et al., 2016). 

Portanto, as vitaminas B podem ser abordadas como uma 

opção básica para o tratamento de COVID-19, entretanto, 

pesquisas sobre os seus efeitos diretos ainda são necessárias 

(ZHANG et al., 2020). 

O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, 

é uma vitamina hidrossolúvel importantíssima para o nosso 

organismo, com potencial antioxidante o que impacta 
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positivamente no sistema imune, na qual essa vitamina é 

indicada há décadas para prevenção de gripes e resfriados 

(HEMILÃ, 2017). Bomfim e Gonçalves (2020), revisaram o 

papel da vitamina C na prevenção da pneumonia. Os autores 

concluíram que, mesmo com este composto já sendo utilizado 

para tal finalidade, as evidências para esta situação não se 

sustentam e algum efeito pode ser positivo para aqueles cuja 

ingestão diária esteja dentro dos limites recomendadas (até 2g 

ao dia). 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, diversas 

pesquisas mostram que a hipervitaminose de vitamina D pode 

comprometer o metabolismo ósseo, causar o desenvolvimento 

de doenças metabólicas como diabetes mellitus, obesidade e 

hipertensão, além de complicações gestacionais. Podendo 

também estar associada ao aumento do risco de infecção 

respiratória viral aguda e pneumonia adquirida na comunidade. 

(OLIVEIRA et al., 2020). 

Grant et al. (2018) destaca que por meio de diversos 

mecanismos, a vitamina D tem potencial de reduzir o risco de 

infecções virais e a deficiência dessa vitamina pode contribuir 

para a síndrome do desconforto respiratório agudo. É 

recomendado que para a prevenção de infecção e 

disseminação especialmente da covid-19 devem fazer o uso de 

10.000 Unidades Internacionais (UI) por dia de vitamina D 

durante algumas semanas para aumentar aceleradamente as 

concentrações de 25-hidróxi-vitamina D, seguidas por 5000 

UI/dia.  Os mesmos indicam que para o tratamento da covid-19, 

deve-se utilizar doses mais altas de vitamina D3. 

O zinco que é, principalmente, importante em jovens e 

adultos, atua diretamente na função imunológica, por ser 

cofator enzimático de várias reações. Além disso, a combinação 
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de zinco e piritiona pode atuar inibindo a replicação do 

coronavírus SARS (MCCARTY e DINICOLANTONIO, 2020). 

Os principais alimentos que são fontes de zinco é as 

ostras, carne bovina, principalmente as vísceras, como fígado 

e rins, os frutos do mar, as oleaginosas, os cereais integrais, as 

leguminosas e o leite.  As frutas e verduras não apresentam 

quantidades significativas deste nutriente. Os alimentos de 

origem animal comumente são as melhores fontes de zinco, 

comparado ao conteúdo proteico e biodisponibilidade, 

enquanto as fontes de origem vegetal são compostas por 

fitatos, fibras e oxalatos, interferindo de forma negativa no 

aproveitamento deste mineral pelo organismo humano 

(MARTINS; OLIVEIRA, 2020). Beck et al. (2001) expuseram 

que a deficiência de selênio poderia, ainda, promover 

alterações no genoma do coxsackievirus, fazendo com que uma 

apresentação avirulenta adquira virulência devido a mutação 

genética. 

O selênio, um oligoelemento essencial para a biologia 

redox de mamíferos, atua como cofator para importantes 

peroxidases e sua deficiência está associada a elevação da 

patogenicidade e da taxa de mutação viral.  A suplementação 

poderia atuar controlando infecção por vírus RNA,  elevando  a  

sinalização  de receptor toll-like 7 (TLR7) e da proteína de sinal 

antiviral mitocondrial (MAVS) (MCCARTY e 

DINICOLANTONIO, 2020; ZHANG e LIU, 2020). 

O cobre possui função imune e está relacionado com 

funções das células de defesa, tanto na imunidade inata quanto 

na imunidade adaptativa, e sua deficiência está associada à 

suscetibilidade aumentada às infecções. A suplementação de 

cobre pode restaurar a secreção e a atividade da IL-2, citocina 

crucial para a proliferação de célula T-Helper e citotoxicidade 

de células Natural Killer. Ademais, pela habilidade em modular 
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a atividade do neutrófilo, da resposta blastogênica a mitógenos 

das células T-Helper e do equilíbrio entre células Th1 e Th2, o 

cobre é capaz de normalizar funções imunológicas 

prejudicadas. Esse elemento é efetivo em eliminar várias 

infecções por vírus como bronquite ou poliovirus, sejam eles 

com ou sem envelope, com RNA ou DNA, este último em 

unicidade ou duplo. A exibição do corona vírus ao cobre tem 

como efeito a destruição do genoma viral bem como afetou a 

morfologia do vírus com desintegração do envelope e dispersão 

dos spikes da superfície de maneira irreversível (RAHA et al., 

2020). 

 O cobre pode bloquear a protease-2 semelhante à 

papaína, uma proteína requerida para a replicação do vírus 

SARSCoV-1. Além disso, constatou-se que o vírus SARS-CoV-

2 é muito sensível à superfície de cobre. É raro ocorrer a 

deficiência de cobre e geralmente, os indivíduos com doenças 

severas recebendo alimentação exclusivamente parenteral que 

não inclui o elemento, são acometidos pela deficiência de 

cobre. Sob outras circunstâncias, a deficiência está relacionada 

ao desequilíbrio do cobre em relação aos outros minerais, o que 

ocorre principalmente no envelhecimento devido a alimentação 

inadequada, má absorção, ou excesso de zinco.Por tanto, em 

condições específicas de má absorção intestinal podendo ser 

causada por doença celíaca, síndrome do intestino irritável ou 

nutrição parenteral de longo prazo ou doença genética, a 

deficiência de cobre causa disfunções na resposta imune, na 

atividade antioxidante e no metabolismo ósseo.(RAHA S, et 

al.,2020). 

Sabe-se que, as doenças infecciosas tornam-se mais 

suscetíveis em indivíduos com deficiência de vitaminas, 

minerais, ácidos graxos e compostos bioativos, nutrientes 

fundamentais na melhoria e manutenção da resposta 
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imunológica, visto que, inibem mediadores pró-inflamatórios e 

promovem funções anti-inflamatórias, ao passo que, modulam 

a imunidade mediada por células, modificando as funções 

celulares apresentadoras de antígenos e comunicando os 

sistemas imunológicos inato e adaptativo. Destaca-se os ácidos 

graxos poli-insaturados n-3 (PUFA), e micronutrientes, como 

vitaminas D, E e o zinco (BONFIM, GONÇALVES, 2020) 

Da mesma forma, as vitaminas A, C, B6, B12 e folato 

também são de extrema importância na melhoria da resposta 

imunológica, uma vez que, em quantidades apropriadas no 

organismo, intensifica a atividade dos anticorpos e regula a 

produção compostos que participam da resposta imunológica, 

tais como as citocinas e defensinas. Desta forma, julga-se que 

a suplementação das vitaminas é um forte aliado no 

cumprimento das defesas naturais do organismo (ASLAM et al., 

2017). 

O quadro abaixo mostra como micronutrientes podem 

colaborar para a prevenção e tratamento da covid-19, seguida 

de fontes alimentares, onde esses nutrientes se encontram em 

alta disponibilidade (Quadro1): 

 

Quadro 1. Micronutrientes e suas funções referente a prevenção 

e tratamento da COVID-19 

 

MICRONUTRIENTES FUNÇÕES FONTES 

ALIMENTARES 

Vitamina A Aumenta a 

resistência do 

corpo em relação 

a agentes 

infecciosos por 

Fígado, gema 

de ovos, leite. 
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meio de reforço ao 

sistema 

imunológico. 

Vitamina B2,B3, B6 e 

B12 

Cada vitamina do 

complexo B 

exerce funções 

essenciais 

relacionadas ao 

tratamento da 

COVID-19. 

Banana, 

abacate, leite, 

carne bovina, 

ovos, gérmen 

de trigo. 

Vitamina C Ação antioxidante. Goiaba, laranja, 

acerola, limão. 

Vitamina D Tem propriedades 

antivirais e 

desempenha um 

papel importante 

na proteção contra 

infecções. 

Frutos do mar, 

ovo, leite, 

fígado, queijos, 

cogumelos. 

Vitamina E Exerce efeitos 

imunoestimulantes 

reduzindo o 

estresse oxidativo 

por meio da 

eliminação de 

espécies reativas 

de oxigênio e pode 

induzir efeitos anti-

inflamatórios. 

Azeite, 

amendoins, 

castanha-do-

pará. 

Cobre Restaura a 

secreção e a 

atividade de IL-2, 

Camarão, 

ervilha, nozes, 

chocolate. 
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citocina crucial 

para a proliferação 

de células T-

Helper e 

citotoxicidade de 

células Natural 

Killer. 

Selênio Tem efeitos 

antioxidantes e 

propriedades anti-

inflamatórias. 

Peixes, carne 

bovina, frango, 

queijos, leite e 

ovos. 

Zinco Modula a 

imunidade antiviral 

e antibacteriana e 

regula a resposta 

inflamatória por 

meio da regulação 

da proliferação. 

Grão-de-bico, 

feijão, carne 

vermelha, 

camarão. 

Fontes: DIAS et al. 2020 

 

Terapia nutricional em paciente crítico na covid-19 

 

Buscando uma boa elucidação, Aldo (2020) propõe que 

o gasto de energia do paciente deve ser determinado usando 

calorimetria indireta quando acessível. De acordo com as 

diretrizes Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e 

Metabolismo (ESPEN, 2020), o uso de equações de previsão 

ou fórmulas baseadas no peso seriam outra opção de estimar 

o gasto de energia. 

Para a determinação da necessidade calórica, enquanto 

ESPEN recomenda o uso de calorimetria indireta com 
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desinfecção de equipamentos, a Sociedade Americana de 

Nutrição Parenteral e Enteral (ASPEN) sugere estimativa de 

acordo com fórmulas de previsão por medo de contaminação 

nação. 

Pacientes hospitalizados com COVID-19 devem ter uma 

dieta saudável, atendendo às necessidades calóricas e 

nutricionais do paciente adulto hospitalizado. (BERMÚDEZ et 

al., 2020). Segundo Zhang e Yunhui (2020), o consumo de 

fontes de selênio é essencial, e os autores correlacionam os 

níveis deste micronutriente importante no processo de cura da 

COVID-19. 

Em pacientes não intubados que estão usando cânulas 

nasais para a administração de oxigênio deve ser avaliada a 

necessidade de um suplemento oral densidade calórica 

idealmente alta e hiperproteica, a fim de fornecer em pouco 

volume a maior contribuição nutricional (SCCM e ASPEN, 

2020).  

Na China, idade avançada (≥65 anos) e presença de 

comorbidades estão associadas a um curso mais severo de 

COVID-19 (STEFAN et al., 2020) levando a maior taxa de 

mortalidade devido a doenças cardiovasculares (DCV) (10,5%) 

seguido por diabetes mellitus (7,3%), doença doenças 

respiratórias crônicas (6,3%), hipertensão (6,0%) e câncer 

(5,6%) (WU e MCGOOGAN, 2020). 

Volkert et al (2018) afirma que a presença de 

comorbidades e a idade avançada estão quase invariavelmente 

associadas ao mau estado nutricional e à sarcopenia, sendo 

necessário identificar o risco nutricional e a presença de 

desnutrição precocemente. Dada a carência de estudos que 

avaliem o risco nutricional em pacientes infectados pelo SARS-

CoV-2, essas considerações podem ser aplicadas a todos eles. 
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Em todos os pacientes com diabetes mellius 1 com 

hiperglicemia e infecção por COVID-19 com recomendação 

rápida, sugere-se a redução da dose basal de insulina 20% da 

dose de glargina ou 30% da redução da dose diária total de 

NPH e diminuir 20-25% de cada bolus. Em todos os pacientes 

com diabetes mellius 1 com hiperglicemia e infecção por 

COVID-19 com tolerância oral, é recomendado continuar com 

esquema de insulina basal-bolus. A exemplo pacientes com 

hiperglicemia persistente (glicose 140 mg / dL) com diagnóstico 

prévio de diabetes mellitus, bem como pacientes sem pré-

diagnóstico de diabetes mellitus, mas com hiperglicemia 

persistente e exigindo hospitalização por COVID-19 (CHÁVEZ 

et al., 2020). 

As recomendações nutricionais para pacientes 

criticamente enfermos incluem o início precoce da nutrição 

enteral (NE), dentro do 24-36 horas após a admissão na UTI ou 

dentro de 12 horas após a intubação (ASPEN, 2020). 

Segundo Mulherin et al. (2020), quando a nutrição enteral 

não é uma opção, é necessário mudar para a nutrição 

parenteral (NP) nos pacientes críticos infectados com COVID-

19. A incapacidade de alimentação entérica pode ser devido ao 

íleo persistente, sinais de íleo prolongado ou aqueles com 

complicações hemorrágicas gastrointestinais de COVID-19. As 

barreiras para mudar para NP ou suplementar a nutrição enteral 

(NE) com NP para o paciente com infecção por COVID-19 pode 

ser menor do que para outros pacientes críticos, especialmente 

quando a NE não é segura ou não é tolerada (ASPEN, 2020). 

Com relação a pacientes de UTI com disfagia, a 

alimentação texturizada adaptada pode ser considerado após a 

extubação. Se engolir não for seguro, NE deve ser 

administrado. Em casos de alto risco de broncoaspiração, NE 

pós-pilórica é recomendada, caso contrário possível NP 
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temporário, pode ser realizado durante o treinamento de 

deglutição, removendo o tubo nasoenteral (ASUS et al., 2020). 

Isso deve ser feito no início, priorizando adultos mais 

velhos e pacientes com patologias crônicas ou agudas pré-

existentes. Também deve ser avaliado quanto ao risco 

nutricional aqueles pacientes com pior prognóstico e maior 

mortalidade devido à infecção por SARS-COV-2, 

especificamente adultos mais velhos e indivíduos polimórbidos 

(2 ou mais comorbidades) (BARAZZONI et al., 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

É evidente a importância do estado nutricional no 

tratamento da COVID-19, ajudando e modulando a resposta da 

doença, através dos alimentos com suas vitaminas e minerais 

que agem positivamente. A nutrição adequada também tem 

papel fundamental na administração das possíveis 

comorbidades como Diabetes, hipertensão e obesidade, que 

por ventura venha agravar o estado do paciente, sendo o 

estado nutricional destes indivíduos um dos fatores decisivos 

ao enfrentamento bem-sucedido da doença. Portanto, a terapia 

nutricional é de suma importância de modo a integrar o 

tratamento da doença, sendo o nutricionista uma peça 

fundamental na condução da conduta dietética mais adequada 

para cada paciente. 
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RESUMO: Com a pandemia por ocorrência do vírus SARS-
CoV-2, medidas protetivas foram desenvolvidas para reduzir 
sua disseminação. Uma delas, o isolamento social, trouxe 
preocupação com a saúde mental das pessoas e suas 
consequências. Assim, este trabalho objetivou realizar uma 
revisão de literatura sobre os efeitos do confinamento 
decorrentes da COVID-19 sobre a saúde mental de pacientes 
portadores de transtornos alimentares e da população em geral. 
As bases de dados utilizadas foram PubMed e Biblioteca Virtual 
de Saúde (BVS) a partir dos descritores e dos operadores 
booleanos: Eating AND Feeding Disorders AND pandemic. 
Foram encontradas 44 referências, sendo 10 selecionadas 
conforme o objetivo do trabalho. A maioria dos estudos traz o 
isolamento social como fator negativo à sintomatologia dos 
transtornos alimentares ou ainda favorável ao desenvolvimento 
destes. Uma das pesquisas mostrou resultados positivos de 
pacientes com anorexia nervosa no que se refere a diminuição 
dos sintomas e da regulação emocional, porém, em outros 
transtornos alimentares avaliados, tal como a bulimia nervosa, 
não foram apresentadas mudanças significativas no que diz a 
respeito à melhora da sintomatologia. Os artigos, em sua maior 
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parte, reforçaram a hipótese de efeito negativo do isolamento 
social aos transtornos alimentares, apresentando consistência 
em suas colocações. Ainda são necessários mais estudos para 
melhor avaliação das consequências desta medida preventiva 
no comportamento alimentar das pessoas. 
Palavras-chave: Transtornos alimentares. Pandemia. COVID-
19.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença denominada de COVID-19 (Coronavírus 

Disease 2019), trata-se de uma infecção respiratória gerada 

pelo Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 

(SARS-CoV-2). A síndrome ficou conhecida primeiramente na 

China em dezembro de 2019, depois do aparecimento de um 

surto de pneumonia de causa desconhecida, e o que 

assemelhava nas pessoas infectadas era o Mercado Atacadista 

de Frutos do Mar de Wuhan na província de Hubei, do país 

Asíatico. Devido a isso, a doença foi definida como uma 

epidemia (SIFUENTES-RODRÍGUEZ; PALACIOS-REYES, 

2020). 

Porém, em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial 

da Saúde fez um pronunciamento afirmando que o surto do 

novo coronavírus consistia em uma emergência de saúde 

pública internacional. No período de 11 de março de 2020, uma 

pandemia por ocorrência do vírus SARS-CoV-2 foi declarada 

pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

2020).  

Dessa maneira, vários governos de todo o mundo 

desenvolveram medidas protetivas para a redução desse vírus, 

sendo uma das principais recomendações a do distanciamento 

social (distância física entre indivíduos, fechamento de escolas, 
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universidades, lojas, bares, restaurantes e etc.), com o intuito 

de reduzir a contaminação do vírus entre a população 

(WALLER, et al., 2020).  

Por mais que tais recomendações de saúde pública 

sejam necessárias para o declínio da contaminação, ainda não 

se sabe ao certo quais efeitos esse momento de confinamento 

gera sobre os comportamentos de saúde e estilo de vida. 

Algumas pesquisas recentes revelam que devido ao isolamento 

social, os indivíduos analisados apresentaram um padrão não 

saudável de consumo alimentar (AMMAR et al., 2020). 

Os transtornos alimentares são bastante complexos e 

inúmeros fatores corroboram com o desenvolvimento destes, 

tais fatores podem ser denominados como predisponentes, 

precipitantes e mantenedores, sendo mais predominantes nas 

mulheres e possivelmente estando associado a insatisfação 

corporal mais comum no público feminino (FERREIRA et al., 

2020). 

 Como alguns dos fatores citados por pesquisas, têm-se 

as   predisposições biológicas, como carga genética e 

vulnerabilidade psicológica, além de questões voltadas a 

imagem corporal com tentativas de inserção em padrões 

magros (IZYDORCZYK & SITNIK - WARCHULSKA, 2018; 

NAPOLITANO et al., 2019). 

 Na tentativa de alcançar estes padrões, estudos 

mostram que as pessoas fazem uso de práticas alimentares 

restritivas, as quais se tornam ineficazes e insustentáveis, 

culminando em favorecimento à compulsão alimentar gerando 

o famoso “efeito sanfona” (NASCIMENTO et al., 2018). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma 

revisão de literatura para avaliar os efeitos causados pelo 

isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19, como 
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um potencial gatilho para desenvolvimento e/ou piora dos 

sintomas de transtornos alimentares.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo se trata de uma revisão da literatura. Para 

tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de 

dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os 

descritores derivados dos MeSH (Medical Subject Headings) 

utilizados foram: eating, feeding disorders e pandemic. A partir 

dos descritores e dos operadores booleanos foi elaborada a 

seguinte estratégia de busca: Eating and Feeding Disorders 

AND Pandemic, permanecendo assim em todas as bases de 

dados.   

Os estudos foram analisados independentemente por 

quatro revisores, KEBL, ECS, DLSL e ALPL. Primeiramente os 

artigos foram excluídos com base no título e resumo. O texto na 

íntegra foi obtido para a leitura e aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão. 

Foram incluídos artigos originais e de revisão que 

abordassem evidências sobre desordens alimentares em 

indivíduos durante a pandemia do novo coronavírus, tendo sido 

considerados os termos “transtornos alimentares”, “desordens 

alimentares”, “pandemia” e "coronavírus", publicados no 

período de 2015 a 2020, nos idiomas português ou inglês e com 

o texto completo disponível. Foram excluídos os trabalhos que 

não estavam relacionados à temática. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da primeira busca foram identificados 60 artigos. 

Em seguida, com os filtros aplicados em cada base de dados, 

16 estudos foram excluídos. Na segunda etapa, 44 artigos 

foram selecionados para a leitura dos títulos e resumos. Feito 

isso, 30 artigos foram excluídos e 14 artigos foram selecionados 

para a leitura completa. Posteriormente, 5 estudos foram 

excluídos por não possuírem assunto relevante sobre a 

temática em questão. Assim, apenas 9 artigos foram incluídos 

para a construção deste trabalho (Figura 1). Os títulos dos 

estudos, seus respectivos autores, descrição e, principais 

resultados e conclusões, estão apresentados na Tabela 1. 

Todos os estudos foram publicados no ano de 2020. 

 

Figura 1. Fluxograma do processo de busca dos estudos, 

conforme recomendação PRISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

60 artigos científicos 
PubMed (25) 

Portal Regional da BVS (35) 

Id
e
n

ti
fi
c
a

ç
ã
o
 

16 estudos excluídos pelos 
filtros aplicados nas próprias 

bases de dados 
  44 estudos selecionados para 

leitura dos títulos e resumos 

T
ri
a

g
e
m

  

 30 estudos excluídos 
após avaliação dos 

títulos 
      14 estudos selecionados para 

leitura dos artigos na íntegra 
5 estudos foram 
excluídos após 
leitura completa  

 
 

E
le

g
ib

ili
d

a
d
e
 

 9 estudos incluídos na 
revisão sistemática 

In
c
lu

s
ã
o
 



ISOLAMENTO SOCIAL: UM GATILHO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES? 

565 
 

Tabela 1. Levantamento dos estudos. 

Nome do estudo Autores Descrição do estudo Principais resultados e 

conclusões 

Eating and 

exercise 

behaviors in 

eating disorders 

and the general 

population during 

the COVID-19 

pandemic in 

Australia: Initial 

results from the 

COLLATE 

Project 

Andrea 

Phillipou et 

al. 

Pesquisa realizada na 

Austrália, com o 

objetivo de identificar 

mudanças nos 

comportamentos 

alimentares e na 

prática de exercícios 

físicos entre 

indivíduos que 

possuem histórico de 

transtorno alimentar e 

à população em geral, 

com dados coletados 

entre 1 a 4 de abril.  

Os resultados obtidos 

nesta pesquisa, foi que, 

nos indivíduos que 

possuem o diagnóstico de 

TA ocorreu aumento na 

purgação, restrição e 

compulsão alimentar, bem 

como na população em 

geral foram encontrados 

resultados semelhantes 

aos comportamentos 

restritivos e compulsão 

alimentar. 

COVID-19 and 

implications for 

eating disorders 

Fernando 

Fernández

-Aranda et 

al. 

Estudo piloto na 

Unidade de 

Emergência do 

Departamento de 

Psiquiatria do Hospital 

Universitário de 

Bellvitge (Barcelona, 

Espanha), no qual, 

realizou-se uma 

pesquisa com 

pacientes na sua 

grande maioria 

mulheres, sendo uma 

parte portadora de 

anorexia nervosa, 

bulimia e com algum 

outro transtorno 

alimentar. A pesquisa 

foi feita por telefone 

para monitorar as 

semanas iniciais de 

confinamento 

Os resultados constatados de 

uma parte dessa pesquisa 

foram que nas primeiras duas 

semanas de isolamento social 

um percentual de 38% dos 

participantes relatou piora em 

seus sintomas de transtorno 

alimentar e 56,2% relataram 

sintomas de ansiedade, entre 

eles apenas 38% relatou 

redução na sintomatologia dos 

distúrbios alimentares. A maior 

parte das participantes 

enfatizou as preocupações 

com relação a contaminação 

do vírus em si e nos familiares 

e além disso, o receio da 

incerteza tanto no que se 

refere ao trabalho como ao 

tratamento dos distúrbios 

alimentares. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Phillipou%2C+Andrea
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Phillipou%2C+Andrea
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
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Caring for 

Children and 

Adolescents With 

Eating Disorders 

in the Current 

Coronavirus 19 

Pandemic: A 

Singapore 

Perspective 

Courtney 

Davis et al. 

Relato de experiência 

de um hospital em 

Cingapura que realiza 

tratamento 

multiprofissional com 

crianças portadoras 

de transtornos 

alimentares. 

Os resultados vivenciados 

por esses autores em seu 

âmbito de trabalho são que as 

crianças portadoras de 

transtornos alimentares com 

ansiedade implícita, nesse 

cenário de pandemia por 

COVID-19 manifestaram 

elevação dos medos e fobias 

relacionados à saúde, além 

de outras questões 

explanadas no artigo. 

 

The impact of the 

COVID-19 

pandemic on 

eating disorder 

risk and 

symptoms 

  

Rachel F. 

Rodgers et 

al. 

Estudo de caráter 

analítico, o qual traz 

pontos relevantes 

relacionando os 

efeitos do isolamento 

social ao 

comportamento 

alimentar. 

As mudanças ocasionadas 

devido à pandemia do novo 

coronavírus estão 

relacionadas a um aumento 

no risco e nos sintomas de 

distúrbios alimentares. A 

ansiedade, falta de rotina, 

limitação na prática de 

atividade física, estresse e 

falta de apoio social geram 

comportamentos alimentares 

desestruturados importantes, 

tais como, compulsão 

alimentar, purgação, padrões 

alimentares restritivos, 

emocionais e externos. 

The challenges 

ahead for 

patients with 

feeding and 

eating disorders 

during the 

COVID-19 

pandemic 

Mohsen 

Khosravi 

Esse artigo, trata-se 

de uma revisão sobre 

as consequências 

adversas à saúde 

pública, com enfoque 

nas doenças mentais, 

no período de 

pandemia. 

O artigo sugere que a atual 

pandemia irá influenciar 

negativamente a 

sintomatologia dos 

transtornos alimentares e seu 

respaldo é feito a partir de um 

compilado de informações 

sobre os fatores que 

possivelmente impactam 

nessa problemática, como a 

insegurança alimentar em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32381385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32381385
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rodgers%2C+Rachel+F
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rodgers%2C+Rachel+F
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tempos de COVID-19, os 

efeitos estressantes 

ocasionados pelas notícias 

veiculadas na mídia, as 

preocupações em torno da 

saúde e do condicionamento 

físico e a falta de acesso ao 

suporte de profissionais da 

saúde. 

Access to 

evidence-based 

care for eating 

disorders during 

the COVID-19 

crisis 

  

Ruth S. 

Weissman 

et al. 

Esse artigo traz o 

levantamento de 

pesquisas e revisões 

com enfoque em 

estratégias de 

enfrentamento dos 

desafios relacionados 

ao covid-19. 

Com a pandemia do COVID-

19, indivíduos em risco ou 

diagnosticados com 

transtornos alimentares 

podem sofrer maiores 

impactos negativos 

relacionados às mudanças 

ocorridas nos atendimentos 

terapêuticos, ao aumento da 

insegurança alimentar e 

seleção limitada de 

alimentos, como também, à 

piora do estado de saúde 

mental. Ainda, há a 

possibilidade de que estes 

indivíduos sofram aumento 

do risco de exposição ao 

vírus ou complicações devido 

às comorbidades médicas 

relacionadas aos transtornos 

alimentares. 

Weight Stigma as 

a Predictor of 

Distress and 

Maladaptive 

Eating Behaviors 

During COVID-

19: Longitudinal 

Findings From 

the EAT Study 

 

Rebecca 

M. Puhl et 

al. 

 

 

Esse estudo consiste 

em uma análise de 

associações 

longitudinais entre 

experiências pré-

pandêmicas sobre 

estigma de peso e 

comportamentos 

alimentares, 

sofrimento 

Os resultados da pesquisa 

mostram que os participantes 

do estudo que já passaram 

por situações de estigma de 

peso possuem 3 vezes a mais 

de chances para desenvolver 

compulsão alimentar com 

relação ao grupo que nunca 

se sentiu pressionado ou 

envergonhado por causa do 
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psicológicos e 

atividade física no 

período da pandemia 

de COVID-19, a 

amostra foi realizada 

com participantes de 

um estudo de coorte 

de base populacional: 

Alimentação e 

atividade ao longo do 

tempo (EAT) (2010-

2018), que avalia os 

comportamentos. O 

presente trabalho 

baseia-se nas 

mesmas medidas do 

EAT; foram analisadas 

cinco variáveis 

durante a pandemia, 

sendo elas: sintomas 

depressivos, estresse, 

compulsão alimentar, 

comer como uma 

estratégia de 

enfrentamento e 

atividade física. Esses 

dados foram coletados 

online 

seu peso. As experiências 

pré-pandêmicas estimavam 

níveis elevados de sintomas 

depressivos, estresse e maior 

possibilidade de 

desenvolvimento de 

compulsão alimentar. Grande 

parte dos participantes 

declararam que os episódios 

recentes ocorridos pelo 

COVID-19 tiveram influência 

sobre seu estresse ou humor, 

comportamentos alimentares 

e atividades físicas. 
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Prevalence and 

Predictors of 

Emotional Eating 

among Healthy 

Young Saudi 

Women during 

the COVID-19 

Pandemic 

  

Sara AL-

Musharaf 

 

 

Esse estudo analisou 

os preditores e 

prevalência do comer 

emocional em uma 

pesquisa online 

através do 

preenchimento de 

questionários do 

google que se referiam 

a nutrição e COVID-

19, além de 

informações 

sociodemográficas 

também. As 

participantes foram 

mulheres com idades 

entre 18 e 39 anos de 

nacionalidade saudita. 

Os resultados desse estudo é 

que o comer emocional está 

sendo bastante comum entre 

as jovens mulheres da Arábia 

Saudita no período da 

pandemia, 1 em cada 2 

mulheres apresentavam-se 

como comedoras emocionais. 

Além disso, 27% dos 

participantes relataram estar 

ansiosos, 42% deprimidos, 

71% moderadamente 

deprimido e 12,5% 

severamente estressados. Os 

preditores para o 

desenvolvimento do comer 

emocional foram, à 

obesidade, estresse, 

ansiedade e renda. 

COVID Isolation 

Eating Scale 

(CIES): Analysis 

of the impact of 

confinement in 

eating disorders 

and obesity—A 

collaborative 

international 

study 

Fernando 

Fernández

-Aranda et 

al. 

Essa pesquisa  

exploratória foi 

realizada em 

pacientes com 

obesidade e alguma 

transtorno alimentar e 

se caracterizou por 3 

objetivos principais 

dos quais se baseiam 

em analisar as 

propriedades 

psicométricas da 

COVID Isolation 

Eating Scale (CIES), 

que é uma escala 

criada recentemente 

para avaliar o impacto 

do confinamento; 

analisar as mudanças 

sucederam devido ao 

confinamento 

Os resultados desta pesquisa 

constataram que os efeitos do 

confinamento oscilam entre 

os diferentes tipos de 

diagnóstico de transtorno 

alimentar, pois os pacientes 

com anorexia nervosa 

apresentaram respostas 

positivas no que se diz a 

respeito à sintomatologia, 

mudanças na alimentação e 

regulação da emoção, e os 

participantes da pesquisas 

que possuem obesidade 

demonstraram redução no 

peso e IMC, já aqueles com 

outros distúrbios alimentares 

não apresentaram atenuação 

de seus sintomas.  . 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Fern%C3%A1ndez-Aranda+F&cauthor_id=32346977
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(sintomatologia 

alimentar e peso, 

atitudes e emoções 

disfuncionais, 

preocupações, 

ansiedade e sintomas 

de depressão e 

comportamentos 

aditivos) e por fim 

investigar as 

dificuldades dos 

participantes frente ao 

uso da telemedicina 

durante isolamento 

social, quando os 

cuidados de saúde 

usuais foram 

interrompidos.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nos periódicos encontrados, nota-se que a 

pandemia do novo coronavírus pode ter influência no 

desenvolvimento de transtornos alimentares (TA) e piora no 

quadro de saúde em indivíduos que já possuem o diagnóstico 

da doença. Pesquisas revelam que os desajustes nos 

comportamentos alimentares podem surgir em decorrência do 

isolamento social e, consequentemente, dos sentimentos de 

tédio e solidão. Ainda, a falta de rotina, a ansiedade e o estresse 

são alguns dos outros fatores que geram práticas alimentares 

desestruturadas importantes, tais como, compulsão alimentar, 

purgação e padrões alimentares restritivos (PHILLIPOU et al., 

2020; RODGERS et al., 2020).  

O estudo realizado por Phillipou et al. (2020) constatou 

que mais da metade dos indivíduos com algum transtorno 

alimentar apresentou níveis moderados a extremamente 

severos de ansiedade, depressão e estresse. Em contrapartida, 
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a maioria dos entrevistados que não relataram história de 

distúrbios alimentares apresentou níveis considerados normais. 

Segundo Viana et al. (2020), vários fatores estão 

relacionados ao desenvolvimento e agravo dos TA, dentre eles, 

destacam-se fatores psicológicos (depressão, ansiedade, 

impulsividade e estresse), além de, estado de humor, 

insatisfação com a imagem corporal, baixo autoestima, 

idealização de corpo ideal e influência de familiares, amigos e 

mídia. 

Com relação a isso, uma pesquisa realizada na Grécia e 

Espanha relacionou os comportamentos alimentares 

associados aos sintomas de depressão e ansiedade, foram 

avaliados aspectos demográficos, antropométricos, hábitos 

alimentares, hábitos de fumar, sono, atividade física e estado 

de saúde psicológica. Os resultados demonstram que por mais 

que na Espanha as medidas de enfrentamento do COVID-19 

tenham sido mais severas a população apresentou menor 

restrição e alimentação externa e aumento dos sintomas de 

ansiedade, diferentemente da sociedade grega que relatou 

aumento no número de compulsões alimentares entre as 

refeições e desejo por comida no período de pandemia 

(PAPANDREOU et al., 2020). 

Além das questões relacionadas às desordens 

alimentares, Phillipou et al. (2020) explanaram que, 47,3% dos 

entrevistados com transtornos alimentares relataram um 

aumento na prática de exercício físico desde o início da 

pandemia do COVID-19, valor contrário ao da população geral, 

em que 43,4% mencionaram uma redução na prática dos 

exercícios, sendo este um resultado esperado, já que a 

quarentena e o isolamento social induziram um aumento nos 

comportamentos sedentários (MATTIOLI et al., 2020). 
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Por outro lado, Puhl et al. (2020) constataram uma falta 

de relação entre pessoas que apresentam uma percepção 

negativa sobre o peso e maior atividade física, fato que pode 

ser justificado pela limitação na prática de exercícios físicos, já 

que espaços apropriados para este fim (academias, parques, 

studios fitness, dentre outros) foram fechados temporariamente. 

Como já citado anteriormente, a maioria dos estudos que 

fazem parte dessa revisão formam um compilado de 

informações que sugerem ocorrer um impacto negativo do 

confinamento sobre os transtornos alimentares e nos seus 

preditores. Dessa forma, cada artigo apresenta variáveis 

semelhantes ou distintas que tornam-se inovadoras, por 

exemplo, o estudo de AL-Musharaf (2020) que além de 

relacionar o comer emocional com a obesidade, estresse, sexo, 

ela também associou a alimentação emocional (EE) com a 

renda e verificou que as participantes que tiveram a renda 

familiar - no período de pandemia - diminuída ou aumentada 

relataram menores episódios de alimentação emocional 

quando comparadas as que não possuíram nenhuma mudança 

de renda. 

Em contraste com grande parte dos artigos, a pesquisa 

de Fernández‐Aranda et al. (2020a) apresentou alguns achados 

totalmente adversos aos demais. Uma vez que, os resultados 

obtidos demonstraram aspectos positivos em pacientes com 

anorexia nervosa (AN) e, com relação aos participantes em 

obesidade, os relatos revelam uma redução significativa no 

peso e índice de massa corpórea (IMC), além de, mudanças no 

estilo de alimentação, o que pode ser preocupante.  

Evidências denotam que pessoas em obesidade 

possuem 25% de chances a mais de desenvolverem ansiedade 

e depressão. E, nessa conjuntura, o impacto do COVID-19 em 

indivíduos obesos tem aumentado comportamentos deletérios 
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a saúde física e mental, provavelmente pelo receio do 

adoecimento grave pelo vírus COVID-19, visto que, a 

Organização Mundial de Saúde relata que doenças crônicas 

não transmissíveis, como a obesidade, estão associadas a um 

maior risco de infecção pelo novo coronavírus (ALMANDOZ et 

al., 2020). 

No que se refere ao estigma do peso, as pesquisas 

apontam que a vergonha do peso corporal coloca as pessoas 

em situações de risco de sofrimento psicológico e 

comportamentos alimentares desajustados no período da 

pandemia, dessa maneira, faz-se necessário que as 

autoridades de saúde pública disseminem mensagens de apoio 

com o intuito de melhorar tanto o psicológico quanto o bem-

estar em pessoas de diferentes tamanhos corporais (Puhl et al., 

2020). 

Em um estudo com adolescentes, Carvalho et al. (2020) 

constataram que 75,1% dos indivíduos questionados 

apresentam uma insatisfação com a imagem corporal, na qual, 

o desejo de ter uma silhueta menor está associado a um 

excesso de peso corporal. 

De acordo com Yahya e Khawaja (2020), o momento 

vigente de confinamento interfere negativamente nas atividades 

cotidianas da sociedade, o que possivelmente eleva o grau de 

preocupação dos indivíduos com a imagem corporal, o peso e 

alimentação. Junto a isso, as pessoas tendem a aumentar a 

frequência no tempo de tela, sempre conectadas às redes 

sociais, o que reflete na fixação pelo padrão de corpo ideal. 

 Fernández-Aranda et al. (2020b), segue a mesma linha 

de raciocínio, afirmando que além das preocupações comuns 

que os indivíduos possuem com a saúde e a aparência física, 

os fatores que também podem contribuir para o aparecimento 

de distúrbios alimentares é a duração de horas gastas com as 
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mídias sociais e a sua influência tóxica sobre o padrão de 

magreza ideal. 

 Diante disso, apresenta falas de pacientes - do mesmo 

estudo referenciado - de um grupo criado pela unidade de 

Emergência do Departamento de Psiquiatria do Hospital 

Universitário de Bellvitge para o enfrentamento dos desafios 

devido ao contexto do COVID-19, em diferentes domínios. As 

falas são de pacientes diagnosticados com anorexia nervosa e 

de seus respectivos cuidadores com relação ao uso das mídias 

sociais durante o isolamento social. 

 
“Paciente: “A mídia social pode ser inútil com 

diferentes anúncios aparecendo ou comentários de outras 

pessoas. O que torna o isolamento ainda pior [...] Por isso, 

não vou usar as redes sociais para tentar proteger a minha 

saúde mental.” 

 

"Cuidador: Acho que a mídia social pode 

desencadear muitos pensamentos negativos, mas tento me 

concentrar e olhar apenas para as coisas positivas e úteis 

que existem. Como cuidador, também é fácil sentir-se 

isolado e, geralmente, embora os outros tenham empatia, é 

difícil entender verdadeiramente. Quando estou achando as 

coisas difíceis, eu me conecto com páginas ou aqueles que 

eu sei que podem realmente ajudar.” 

 

De acordo com Cooper et al. (2020) a escassez das 

relações sociais pessoais durante esse período pode elevar ao 

consumo de mídia e ao uso de sites de mídia social. As 

notícias veiculadas sobre os desastres podem gerar maior 

sofrimento psicológico, dentre eles, comportamentos 

alimentares desordenados, pois, todos esses sentimentos 

relacionados ao medo, ansiedade e depressão podem 

ocasionar o desencadeamento da alimentação emocional, 
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sendo essa definida como a inclinação do indivíduo a se 

alimentar em excesso para gerar em si um mecanismo de ação 

contra tais sentimentos negativos. Dessa forma, o ato de comer 

se torna uma distração para encobrir estados emocionais 

negativos (AL-MUSHARAF, 2020).  

Portanto, as pessoas que possuem transtornos mentais 

pregressos tendem a sofrer maiores riscos sobre sua saúde 

mental em decorrência do confinamento, dessa maneira, a atual 

pandemia acarretará maiores impactos nos sintomas dos 

transtornos alimentares (KHOSRAVI, 2020). 

 

CONCLUSÕES 

 

 De acordo com as informações vistas, sugere-se que o 

isolamento social, de fato, favorece o aparecimento de 

comportamentos ansiosos e depressivos, pois existe toda uma 

preocupação frente a situação atual, que trouxe uma série de 

mudanças no contexto de vida das pessoas, podendo 

desencadear sentimentos que sejam gatilhos para o 

desenvolvimento de TA em indivíduos saudáveis ou ainda pode 

intensificar os sintomas e comportamentos nos indivíduos que 

já possuem o transtorno alimentar.  

Desse modo, as preocupações e o estilo de vida 

adotados no período de pandemia podem repercutir 

significativamente na saúde mental e física da sociedade 

mundial, tornando-a mais predisposta a desajustes nos 

comportamentos alimentares habituais.  Porém, são 

necessárias novas pesquisas para consolidar os resultados já 

alcançados. 
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RESUMO: O presente estudo relata o manejo nutricional frente 
à diarreia crônica em pacientes HIV positivos. Trata-se de um 
estudo descritivo, tipo relato de caso, desenvolvido no setor das 
Doenças Infecto Parasitárias do Hospital das Clínicas de 
Pernambuco. Tal estudo tem como objetivo ressaltar o papel da 
terapia nutricional na recuperação da integridade 
gastrointestinal do paciente com imunodeficiência adquirida. O 
referido estudo é sobre uma paciente do sexo feminino, de 40 
anos, admitida em setembro de 2020, com diagnóstico de HIV 
positivo em uso irregular da Terapia Antirretroviral com histórico 
de diarreia crônica e doenças oportunistas associadas. Ao 
chegar no serviço, possuía um histórico de perda de peso grave 
de 6kg (9,3%) em 1 mês. Em triagem nutricional obteve escore 
4, sendo classificado como paciente de alto risco nutricional. A 
paciente foi, então, submetida a acompanhamento 

mailto:alexandrarabellonutri@gmail.com
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antropométrico (peso, altura e perda de peso), história dietética 
(quanto ao padrão evacuatório, padrão de aceitação alimentar, 
se náuseas e/ou vômitos e tolerância da dieta enteral), exames 
bioquímicos, terapia medicamentosa e terapia nutricional, esta 
última envolvendo as vias oral e enteral. A enteropatia frequente 
em pacientes com HIV/AIDS, tem como causa principal  a 
destruição das células de defesa da mucosa intestinal e, 
consequente disfunção e translocação bacteriana, que pode 
precipitar um quadro de diarreia crônica. e em função disso. A  
abordagem prática nutricional no manejo da diarreia persistente 
é fundamental no tratamento da diarreia a fim de garantir 
melhora do estado nutricional e qualidade de vida do paciente.  
Palavras-chave: Enteropatia por HIV. Terapia nutricional. 
Diarreia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De 1980 a junho de 2019, foram notificados 966.058 

casos de AIDS no Brasil. Segundo dados recentes do boletim 

epidemiológico de HIV/AIDS de 2019, do Ministério da Saúde, 

anualmente, o país tem registrado aproximadamente 40 mil 

novos casos de pessoas infectadas com o vírus HIV no Brasil, 

entretanto, apesar de ser um número alarmante, está havendo 

uma diminuição lenta e gradual do número de novos casos.  

O Vírus da Imunodeficiência humana (HIV) é um parasita 

intracelular obrigatório, ou seja, ele depende de células para 

seu desenvolvimento. O vírus HIV liga-se à receptores CD4 na 

superfície do linfócito T-helper, causando destruição de 

linfócitos TCD4, cujo um dos principais objetivos é reconhecer 

macrófagos ativados, essencial para sistema imunológico, por 

ela enviar mensagens de ataque para diversos leucócitos 

visando o combate  imunológico contra o agente agressor. A 
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destruição dos linfócitos TCD4 leva à imunodeficiência e 

consequentemente torna o indivíduo vulnerável à apresentar 

infecções oportunistas (LAZZAROTTO et al., 2010). 

A enteropatia no paciente HIV positivo é um quadro 

comum, que ocorre devido a destruição de linfócitos CD4 da 

mucosa na presença de infecção aguda pelo HIV. Outro fator 

preciptante para ocorrência da enteropatia é a ocorrência de 

translocção bacteriana (ACHMRAH, 2017). 

A terapia nutricional tem importante papel na remissão 

da diarreia idiopática crônica em pacientes com AIDS/HIV, 

sendo fundamental, visto que é uma condição que cursa 

frequentemente com desnutrição e desidratação dos pacientes, 

debilitando ainda mais pacientes que já apresentam 

vulnerabilidade da saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, desenvolvido durante o rodízio no setor das 

Doenças Infecto-parasitárias pelo Programa de Residência 

Uniprofissional em Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC – UFPE) na cidade 

de Recife/Pernambuco. 

 

● História Clínica  

Paciente JVA, do sexo feminino, 40 anos, admitida no 

serviço hospitalar  em setembro de 2020 decorrente de diarreia 
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iniciada há 15 dias anteriores ao internamento. A paciente é 

portadora do HIV com diagnóstico em 2009 e fazia uso irregular 

da TARV há 2 anos, entretanto houve o retorno do uso no 

internamento. No dia anterior ao internamento, a paciente 

relatou um episódio de convulsão e parestesia de membro 

inferior direito, sendo diagnosticada com neurotoxoplasmose no 

serviço, onde foi iniciado antibioticoterapia (Bactrim) para 

tratamento. A paciente possuía ainda candidíase oral, sendo 

iniciado antimicótico (Fluconazol) para tratamento, e herpes 

oral, sendo iniciado tratamento com antiviral (Aciclovir). No 

momento da admissão a paciente referiu uma perda de peso de 

6kg em 1 mês, correspondendo a 9,3% de seu peso total, 

classificado como perda de peso grave, de acordo com os 

parâmetros propostos por Blackburn, Bistrian e Maini (1977). 

Foram realizados exames admissionais para 

investigação do quadro clínico e detecção possíveis 

diagnósticos. Na ocasião foi realizada uma ultrassonografia de 

abdome total, onde foi verificado fígado sem sinais de lesões, 

ausência de sinais de dilatação das vias biliares intra e extra 

hepáticas, hepatocolédoco e veia porta de calibres normais, 

vesícula biliar sem imagem de cálculo em seu interior, pâncreas 

de espessura e ecogenicidade normais, rins com forma e 

volume normais, com contornos regulares e com leve aumento 

de sua ecogenicidade cortical sugerindo algum grau de 

nefropatia, espessura do parênquima renal preservada, baço de 

aspecto ecográfico conservado, ausência de sinais de ascite e 

linfonodomegalias detectáveis ao método e aorta abdominal e 

veia cava inferior com trajeto e calibre normais.  

A paciente realizou também uma endoscopia digestiva 

alta que evidenciou uma pangastrite moderada. No exame foi 
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coletado material do corpo e antro gástrico, para investigação 

de H. Helicobacter pylori, que foi negativo. Realizou tomografia 

computadorizada de tórox sem contraste, que evidenciou 

múltiplos micronódulos em ambos os pulmões. Estas alterações 

habitualmente são vistas em doenças com disseminação 

hemotagênica, incluindo lesões secundárias (tumor primário 

hipervascular) ou infecção granulomatosa 

(tuberculose/histoplasmose). Não foi evidenciado sinais de 

derrame pleural ou linfadenomegalias mediastinais. Linfonodos 

axilares aumentados em número e dimensões, o maior em axila 

esquerda, medindo 2,4 x 1,7 cm.  

Tomografia sem contraste computadorizada de abdome 

superior, onde foi observado presença de linfonodos 

locorregionais aumentados em número. A possibilidade de 

tuberculose intestinal foi considerada. Fígado, baço, pâncreas, 

adrenais e vias biliares com características normais à TC. Os 

rins apresentam dimensões preservadas e não havia lesões 

expansivas nos mesmos ou dilatação/distorção dos sistemas 

pielocalicinais. Ureteres sem anormalidades. Não há evidências 

de líquido livre e/ou coleções na cavidade peritoneal. Demais 

alças intestinais com parêmetros normais nos segmentos 

analisados.  

 

● Procedimentos desenvolvidos  

 

 No momento de sua admissão, a paciente foi triado 

através do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS - 

ESPEN, 2002). A paciente foi avaliada semanalmente com 

relação ao histórico nutricional, dietético, quanto ao padrão 

evacuatório, presença ou ausência de edema/ascite, 
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capacidade de mastigação e deglutição, presença de náuseas 

e vômitos, ingestão alimentar, aceitação e tolerância do suporte 

nutricional oral e enteral ofertado.  

  Semanalmente a paciente foi submetida a avaliação 

antropométrica que consistia na aferição da altura e peso, com 

posterior cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e 

classificação segundo o proposto pela OMS (WHO, 1998). É 

preciso ressaltar que medidas de acompanhamento 

antropométrico, em que houvesse necessidade de manipular a 

paciente, não foram realizadas em virtude da pandemia, 

conforme ficou estabelecido por preceptoria da enfermaria para 

evitar transmissão do novo coronavírus entre equipe e 

pacientes. A perda de peso foi calculada e classificada de 

acordo com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977). 

Os parâmetros bioquímicos da paciente foram 

avaliados semanalmente, compreendendo o hemograma e 

seus índices hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, 

VCM), leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), proteína C reativa 

(PCR), fósforo (P), magnésio (MG), transaminases alanina 

aminotransaminasa (ALT-TGP) e a 

aspartatoaminotransaminasa (AST-TGO), bilirrubina total (BT), 

direta (BD) e indireta  (BI), fosfatase alcalina (FA) e gama GT 

(GGT) do paciente. Além disso, levou-se em consideração o 

uso de medicamentos considerando suas prováveis interações 

nutricionais e efeitos gastrintestinais. 

As medicações eram diariamente avaliadas para 

verificar possíveis interações droga-nutrientes ou outros efeitos 

colaterais que pudessem interferir na ingestão ou padrão 

evacuatório. 
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● Necessidades nutricionais estimadas 

  

As necessidades foram estimadas através da recomendação 

energético-proteica da diretriz de nutrição para portadores de 

HIV, a Ansa (2002). Foi usada para a paciente a categoria C (40 

a 50 calorias por quilo de peso diariamente e 2,0 a 2,5 gramas 

por quilo por diariamente), que abrange pacientes com 

contagem de células CD4 <200, mais a presença de uma 

condição definidora de AIDS e / ou infecção oportunista 

associada.  

 

Quadro 1. Recomendações ANSA, 2002. 

AIDS 

CATEGORIAS 

Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

Assintomático, CD4 >500 

Sintomático, com complicações, CD4 500-

200 

Sintomatico, com infecçõies oportunistas, 

CD4 <200 

CALORIAS 

Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

30 – 50 Kcal/kg/d 

35 – 40 Kcal/kg/d 

40 – 50 Kcal/kg/d 

PROTEÍNAS 

Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

1,1 – 1,5 g/kg/d 

1,5 – 2,0 g/kg/d 

2,0 – 2,5 g/kg/d 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional realizada na admissão, pela NRS 

(2002), cujo objetivo é detectar se o paciente tem risco 

nutricional, o paciente obteve score4, sendo classificada como 

paciente de risco nutricional. A paciente em questão pontuou 4 

pontos devido a perda de peso grave e por ser portadora de 
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doença crônica com complicação aguda. A triagem em questão 

é importante para que a equipe multidisciplinar assista a 

paciente de modo ainda mais cauteloso e vigilante. Em 

pacientes vivendo com o HIV, é fundamental que seja realizada 

uma triagem de risco nutricional, pois trata-se de uma 

população exposta a maior risco de desnutrição pela natureza 

catabólica da doença em fase aguda, bem como de doenças 

oportunistas instaladas (ANSA, 2002).  

 A paciente no momento da admissão referiu uma perda 

de peso de 6kg (9,3%) em 1 mês, classificada como perda 

grave segundo Blackburn, Bistrian e Maini (1977). No quadro 1, 

observa-se o acompanhamento da avaliação antropométrica da 

paciente durante o internamento. 

 

Quadro 2: Acompanhamento antropométrico 

 

DATA 15/09/2020 
21/09/202

0 
28/09/2020 19/10/2020 26/10/2020 

PESO 60 59,2 57,5 56,3 55,3 

EDEMA - - - - - 

PP (kg) - 0,8 1,7 1,2 2,2 

PP (%) - 1,3 2,8 2 3,8 

IMC 

(kg/m²) 
24,9 24,6 23,9 23,4 23 
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Legenda: PP: perda de peso; IMC: índice de massa corporal; KG: 

quilograma 

 

Durante o internamento, ate a última pesagem, a 

paciente havia perdido 4,7kg, equivalendo a 7,8% do peso 

aferido na admissão, classificada como perda de peso grave 

segundo classificação de Blackburn, Bistrian e Maini (1977). 

Houve um período, entre 28/09 a 19/10, que não foi possível 

aferir o peso da paciente, devido presença de fissura anal 

secundária à diarreia crônica, que imperiu a mobilização da 

paciente do leito. Apesar da perda de peso da paciente, com 

evidente perda de massa magra, constatada por avaliação 

clínica subjetiva, a paciente manteve-se em IMC de eutrofia, de 

acordo com a classificação da OMS para adultos (tabela 1). 

 

Tabela 1: Classificação de IMC segundo OMS  

IMC CLASSIFIÇÃO 

<18,5 Desnutrição 

18,5 - 24,9 Eutrofia  

25,0 – 29,9 Sobrepeso  

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥40,0 Obesidade grau III 

 

 A perda de peso durante o internamento pode ser 

justificada em decorrência da baixa ingestão alimentar, da 

diarreia crônica, do estado catabólico da doença e infecções 

oportunistas em fase aguda, episódios eméticos e da lenta 

progressão da dieta enteral via sonda enteral que foi realizada 

em parte da internação, como será detalhada em seguida.  
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Quadro 3. Histórico Nutricional e Dietético. 

DATA 15/09 21/09 28/09 03/10 06/10 09/10 26/10 

TGI D 4x D 5x N D 5x D 20x D 10x N 

M/D N N N N N N N 

N/V +|+ -|- -|- -|- +|+ +|- -|- 

AP ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ N 

AC 50% 25% 50% 25% 50% 50% 100% 

SN INÍCIO 100% 100% - - - 100% 

VIA VO VO VO 
VO 

SNE 

VO 

SNE 

VO 

SNE 
VO 

N– Normal; D – Diarreia. Constip. – Constipado; NPT– Nutrição parenteral; 

SNE– Sonda nasoenteral; VO –  Via oral; TGI – Trato gastrointestinal; M/D 

– Matigação e deglutição; N/V – Náuseas ou vômitos; AP – Apetite; AC – 

Aceitação; SN – Suporte nutricional. 

 

 O quadro 7, corresponde ao acompanhamento da 

história nutricional e dietética da paciente. A paciente cursou 

com náuseas e episódios eméticos que intercalaram entre 

períodos de remissão e fases ativas. Os vômitos aconteciam 

após ingestão de refeições e ingestão de medicamentos via oral 

em grande volume.  

No momento da admissão, a paciente encontrava-se em 

fase ativa de diarreia crônica há 15 dias, permanecendo estável 

por cerca de 10 dias após admissão e, posteriormente, foi 

normalizada por cerca de 4 dias. Nesse período a paciente 

recebia dieta individualizada, de consistência normal, 

constipante, hipercalórica, hiperproteica, sem irritantes 
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gástricos fracionada em 6 refeições ao dia, variando em relação 

à calorias e proteínas em virtude das mudanças recorrentes da 

dieta solicitadas pela paciente, entretanto, em todo momento 

atendeu à recomendação nutricional da ANSA, (2002). Devido 

a baixa ingestão alimentar, foi iniciado na segunda semana 

suplementação nutricional oral padrão, hipercalórica e 

hiperproteica. Recebia, ainda, 30 gramas de glutamina ao dia, 

fracionada em três vezes e 15 gramas de fibra solúvel para 

controle da diarreia e para auxiliar na restauração do trato 

gastrointestinal (SILVA, 2007). No processo de diarreia crônica 

ocorre atrofia das visosidades intestinais e disfunção da barreira 

intestinal e consequentemente depleção da enzima lactase, 

quem digere a lactose, e aumenta risco de translocção 

bacteriana. A glutamina é um aminoácido essencial, substrato 

para os enterócitos, muito importante na mantutenção da 

função de barreira intestinal (ACHMRAH, 2017; SILVA, 2007). 

No dia 02/10/2020, a equipe médica, em comum acordo 

com a equipe de nutrição, solicitou o início de dieta enteral via 

sonda enteral, devido variação da aceitação alimentar, com 

predominância da baixa ingestão, bem como em decorrência 

dos episódios eméticos apresentados pela paciente após 

ingestão de medicações, logo, a indicação de sonda atendeu a 

ambas necessidades. A dieta enteral por SNE foi inicida com 

50% das necessidades energéticas estimadas (NEE), com 

fórmula hipercalórica, hiperproteica, com alto teor de vitamina D 

e cálcio e com fibras. A escolha da fórmula também levou em 

consideração a ausencia de sacarose, lactose e glúten, pois na 

diarreia crônica, as vilosidades intestinais, onde estão as 

enzimas digestoras da lactose e sacarose, são atrofiadas, 

comprometendo a digestão desses carboidratos (ACHMRAH, 
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2017). Nesse período a paciente permaneceu com dieta por via 

oral líquida de prova, apenas para conforto e permaneceu 

recebendo glutamina e fibra solúvel via oral. No segundo dia da 

dieta por SNE, o volume foi progredido para 75% das NEE.  

Ao terceiro dia, o quadro diarreico ressurgiu e com maior 

intensidade e nesse contexto houve mudança da fórmula para 

uma semi-elementar, indicada para aumentar a absorção dos 

nutrientes em pacientes com diarreia de difícil controle. Ao 

sexto dia do início da dieta por SNE, a paciente relatou ao 

menos 20 episódios diarreicos e 5 episódios eméticos, e equipe 

médica zerou dieta da paciente, com suporte de soro glicosado. 

No sétimo dia houve o retorno da dieta por SNE, com fórmula 

semi-elementar, em vazão trófica, e recebeu via oral com 

líquidos claros para conforto, como água de coco, chás e sucos 

claros e caldo de vegetais. A vazão da dieta foi progredida 

cautelosamente, ao longo de 5 dias, até chegar em 80%. A 

paciente também começou a receber dieta por via oral, de 

consistência mista, sem lactose, fracionada em 6x ao dia. 

 Aproximadamente no dia 13/10, a diarreia foi superada. 

No dia 21/10, a equipe médica sacou sonda da paciente, pois a 

mesma estava conseguindo tomar as medicações via oral, 

estava com diarreia e episódios eméticos superados e 100% de 

ingestão alimentar.  
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Quadro 4: Evolução de exames bioquímicos. 

DATA 20/09 27/09 01/10 06/10 13/10 25/10 

HB 8,8↓ 8,7↓ 7,8↓ 6,9↓ 9,4↓ 9,1↓ 

HT 26,9↓ 27↓ 24,1↓ 21,3↓ 28,1↓ 25,8↓ 

VCM 26,5↓ 80,3 82,8 81,7  67,4↓ 

HCM 27,9↓ 25,8 27,1 27  23,8↓ 

LEUCO 8230 6500 6120 4750↓ 3500↓ 16510↑ 

UR 38 49,6 171,7↑ 33 56,9↑ 103↑ 

CR 0,9 1,2 5,6↑ 1,5↑ 1 2,5↑ 

NA 130↓ 124,9↓ 124,3 138 130↓ 138 

K 6,0 4,7 3,7 3,5 4,8 4,3 

CL 100 97,4 92 104 99 104 

PCR 8,1 12,9↑ 18,5↑ 5,1↑ 5,7↑ 2,2↑ 

TGO 34 112,3↑ 67,4↑ 152↑ 87↑ - 

TGP 12 54,5↑ 36,1↑ 29 55,6↑ - 

BT/BD/BI - 0,6/0,1/0,5 0,4/0,2/0,2 0,4/0,2/0,2 
1,8↑/0,1/

1,7↑ 
- 

FA - 1007↑ 1024↑ - - - 

GGT - 341↑ 426↑ - 568↑ - 

MG - 1,7 1,7 1,5↑ 3,5↑ - 

P - 4,6 8,3↑ 2,9 2,9 - 

HT - Hematócrito; HB - Hemoglobina; VCM - Volume corpuscular médio; 

HCM - Hemoglobina corpuscular média; LEUCO - Leucograma; UR- Uréia; 

CR - Creatinina; K-  Potássio; NA - Sódio; Cl - Cloro; CA - Cálcio; PCR - 

Proteína C reativa; TGP - Alanina aminotransaminasa; TGO – 

Aspartatoaminotransaminasa; BT- Bilirrubina total; BD - Bilirrubina direta; BI- 
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Bilirrubina indireta; FA - fosfatase alcalina; GGT -  gama GT; MG – Magnésio; 

P – Fósforo. 

 

No tocante aos parâmetros bioquímicos (quadro 4), 

observa-se que a paciente foi admitida com anemia ferropriva, 

onde foi iniciado pela equipe médica sulfato ferroso e por parte 

da equipe da nutrição foi inserido aumento de alimento rico em 

ferro no horário do almoço, na ocasião, fígado e ou vegetais 

folhosos verdes-escuros. Posteriormente, evolui com processo 

anêmico, normocítico e normocrômico, um processo natural de 

doença crônica que pode ocorrer devido ao fato de que o 

processo inflamatório, independentemente de sua fase, possui 

capacidade de aumentar a produção de citocinas pró-

inflamatórias, desempenhando um importante ciclo na redução 

da efetividade produtiva de células vermelhas (LEE et al., 

2019).  

Partindo para série branca, ou leucograma, observa-se 

que paciente em alguns momentos durante o internamento 

apresentou quadro de leucocitose, ou seja, aumento de sua 

contagem, característico de processo inflamatório-infeccioso 

(DAVID, 1998).     

No que diz respeito às escorias nitrogenadas, observa-

se que pacientou apresentou alteração de função renal, 

possivelmente em decorrência da quantidade exarcerbada de 

medicações, sendo algumas nefrotóxicas, e pode ter agravado 

pela desidratação provocada por vômitos e diarreia.  

Avaliando o ionograma, no início do internamento, a 

paciente cursou hiponatremia em decorrência do período em 

que houve exacerbação da diarreia e pela própria 

hospitalização. Tal distúrbio hidroeletrolítico é o mais recorrente 

em opacientes hospitalizados. Foi verificado em um estudo com 
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100.000 pacientes adltos em Boston que 14,5% dos pacientes 

tinham diminuição abaixo do valor de referência. Hiponatremia 

é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum em pacientes 

hospitalizados (ROCHA, 2011). A diarreia crônica está 

associada à algumas complicações, entre elas, a hiponatremia 

(BRANDT, 2015). Outros eletrólitos foram monitorados e se 

mantiveram em níveis adequados em maior parte do período de 

internação. 

Observando as proteínas de fase aguda, a Proteína C 

Reativa (PCR) que, por sua vez, apresenta-se positiva num 

evento agudo, observou-se um aumento seriado durante o 

período de internação em virtude das infecções oportunistas 

instaladas. Tal parâmetro, ate a última aferição, ainda não tinha 

atingido valores ótimos, mas houve queda significativa diante 

do uso de antibiótico com objetivo de superar o estado de 

infecção.  

Foi observado alterações no hepatograma da paciente, 

decorrente de lesão hepática causada por Coxip, antibiótico 

para tratamento da tuberculose. O Coxip pode levar a 

hepatotoxicidade. 

 

Quadro 5. Medicamentos e interações medicamentosas. 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Fluconazol Antifúngico 

↑ TGO, 

↑TGP, ↑FA, 

↑BIL, ↑GGT 

hepatotoxicidade, 

alteração de 

paladar 

Nistatina 
Antifúngico 

 
- - 
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Tenofovir Antiviral (TARV) 

↑TGO, 

↑TGP, ↑Ur, 

↑Cr 

- 

Zidovudina Antiviral (TARV) 

↑TGO, 

↑TGP, 

↑amilase, 

↓neutrófilos 

Mal estar, dor 

abdominal, 

dispepsia, anemia, 

pancreatite 

Aciclovir Antiviral (TAV) 

↑Ur, ↑Cr, 

↑TGO, 

↑TGP 

Náuseas, vômitos, 

diarreia, edema. 

Dolutegrovir Anti-hipertensivo 

↓Hb, ↓Ht, 

↓Ác úrico, 

↑K 

- 

Predinisona 

Corticóide 

imunossupressor 

antiinflamatório 

↑peso, 

↑edema, 

↑catabolism

o proteico, 

↑glicemia, 

↑NA, ↑TG 

↑CT ↓K 

↓ZN 

- 

Ondasetrona e 

dimenidrinato 
Anti-emético - - 
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Sulfametoxazol + 

trimetoprima 
Antibiótico 

↓glicemia, 

↓Na, ↑TGO, 

↑TGP, ↑Ur, 

↑Cr, ↑FA 

Estomatite, 

glossite, interfere 

no metabolismo 

do folato 

Bactrim Antibiótico 

↑TGO, 

↑TGP, ↑UR, 

↑CR, ↑K 

Glossite, 

estomatite 

Rifampicina, 

isoniazida, 

pirazinamida, 

etambutol. 

 

COXIP 4 

Antibioticos 

antituberlostáticos 

↑TGO, 

↑TGP ↑FA, 

↑GGT 

 

Hepatotoxicidade 

Loperamida Antidiarreico - - 

Clonazepam Antidepressívo 

↓ Peso, ↑FA 

↑TGO, 

↑TGP 

- 

 

 

CONCLUSÕES  

  

 Devido a frequente ocorrência de diarreia crônica em 

pacientes vivendo com HIV e seu potencial efeito desnutridor, o 

presente estudo tem importância em trazer uma abordagem 

prática nutricional no manejo da diarreia persistente e 

consequente melhora do estado nutricional e qualidade de vida 

do paciente. Entretante, devido o alto custo da terapia 

nutricional especializada, é preciso selecionar criteriosamente 

https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/08/rifampicina_isoniazida_pirazinamida_etambutol_profissionais.pdf
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quem não responde favoravelmente às intervenções 

nutricionais e/ou medicamentosas convencionais. 
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RESUMO: O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais 
comum e a quinta mais agressiva entre os homens em todo o 
mundo. Várias mutações hereditárias, principalmente o gene 
BRCA 2, demonstrou aumentar o risco de câncer de próstata 
em 8,6 vezes em homens com mais de 65 anos. Um dos 
principais testes utilizados para o diagnóstico é a dosagem de 
PSA, um meio barato e eficaz de detectar casos assintomáticos 
de câncer de próstata. A desnutrição e desordens metabólicas, 
estão muitas vezes presentes em pacientes com câncer, e 
podem impactar negativamente na evolução do próprio 
tratamento da doença, o que torna o tratamento nutricional um 
fator indispensável nesse população. O presente estudo trata-
se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, com dados 
coletados em prontuário, após apreciação e aprovação do 
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas. 
Concluimos que a nutrição mostra-se de extrema importância 
para preparação e recuperação do paciente ancológico. A 
ingestão nutricional inadequada é frequentemente observada e 
está associada à perda de peso, por vezes grave. O 
aconselhamento nutricional por um nutricionista é considerado 

mailto:santosroana94@gmail.com
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como a 1ª linha de terapia nutricional, se a ingestão alimentar 
por via oral permanecer inadequada, a nutrição por via enteral 
ou parenteral pode ser indicada. 
 
Palavras-chave: Neoplasias da Próstata. Terapia Nutricional. 
Desnutrição.  
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de próstata é a segunda neoplasia mais comum 

e a quinta mais agressiva entre os homens em todo o mundo. É 

particularmente incidente em países com alto índice de 

desenvolvimento humano (IDH). Embora poucos fatores de 

risco tenham sido caracterizados, os mais conhecidos incluem 

raça (homens de ascendência africana correm maior risco), 

genética (por exemplo, mutações BRCA1 e 2) e obesidade. 

(ADAM, 2020). 

Várias mutações hereditárias, principalmente o gene 

BRCA2, foram associadas a um risco aumentado de câncer de 

próstata. O BRCA1 e 2 são proteínas de recombinação 

homóloga, mutações mais comuns entre as populações de 

judeus Ashkenazi e frequentemente associadas a um risco 

aumentado de câncer de mama e de ovário (ALKHUSHAYM, 

2019). No entanto, o BRCA2 também demonstrou aumentar o 

risco de câncer de próstata em 8,6 vezes em homens com mais 

de 65 anos (assim como no câncer de pâncreas) ou em 2,64 

vezes em todos os homens (GALLAGHER,2010). 

Fatores genéticos e ambientais predispõem ao 

desenvolvimento do câncer de próstata. O risco de desenvolver 

câncer de próstata aumenta em pacientes com história de 

vários membros da família e idade precoce para o diagnóstico, 

e aumenta em duas a três vezes naqueles com parentes de 
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primeiro grau com câncer de próstata (BRUNER, 2003). Cerca 

de 5% do risco está associado ao histórico genético herdado e 

cerca de 20% dos pacientes relatam uma história familiar 

positiva com risco aumentado para genes de alta penetrância 

(SINGH, 2019). 

Um dos principais testes utilizados para o diagnóstico é 

a dosagem de PSA, que foi aprovado pela primeira vez em 1986 

como um meio barato e eficaz de detectar casos assintomáticos 

de câncer de próstata (KILPELÄINEN, 2011). O teste de PSA 

de rotina de todos os homens adultos levou a um rápido 

aumento na incidência de câncer de próstata no mundo 

desenvolvido, que desde então diminuiu, provavelmente em 

parte devido a diretrizes de teste de PSA mais restritivas 

(MOHLER, 2016). 

A pontuação de Gleason é o principal sistema de 

pontuação histopatológica para câncer de próstata. O grau 1 

corresponde ao tecido displásico de baixo grau bem 

diferenciado, enquanto o grau 5 corresponde ao tecido 

displásico mais anormal. As pontuações das amostras 

patológicas mais representativas são somadas para uma 

pontuação total.  A pontuação de Gleason é então usada para 

estratificar o câncer de próstata em doença de baixo grau (<6), 

grau intermediário (7) e alto grau (8-10) (PIERORAZIO,2013). 

O tratamento definitivo para doenças localizadas inclui 

prostatectomia radical e/ou radioterapia. Durante a 

prostatectomia radical, os urologistas costumam examinar e 

remover os linfonodos sentinela para avaliar a disseminação do 

tumor (BILL-AXELSON, 2014) Os agonistas do hormônio 

liberador do hormônio luteinizante (LHRH) também são 

considerados padrão de tratamento no câncer de próstata. Os 

antagonistas de LHRH diminuem a testosterona sem qualquer 

pico de testosterona e podem estar associados a um benefício 
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oncológico em comparação com os análogos de LHRH. O 

bloqueio androgênico completo tem um pequeno benefício de 

sobrevivência de cerca de 5% (HEIDENREICH, 2014; RYAN, 

2013). 

De acordo com a Braspen, 2019, a desnutrição e 

desordens metabólicas, estão muitas vezes presentes em 

pacientes com câncer, e podem impactar negativamente na 

evolução do próprio tratamento da doença (cirurgia, 

radioterapia e terapias farmacológicas). O déficit do estado 

nutricional está associado à diminuição da resposta ao 

tratamento oncológico e da qualidade de vida do paciente. O 

que torna o tratamento nutricional nesse público, um fator 

indispensável para recuperação e manutenção do estado 

nutricional.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, desenvolvido durante o rodízio no setor de 

urologia e ginecologia pelo Programa de Residência 

Uniprofissional em Nutrição Clínica do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC – UFPE) na cidade 

de Recife/Pernambuco. 
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● História Clínica  

 

Paciente  A. A. C, do sexo masculino,  com 74 anos de 

idade, compareceu ao serviço ambulatorial hospitalar com 

Sintomas do Trato Urinário Inferior (STUI) há cerca de 7 meses 

e com episódio de Retenção Urinária Aguda (RUA) há 30 dias. 

Em função de sintomas obstrutivos e aumento do Antígeno 

Prostático Específico (PSA):149,  foi realizado biópsia 

prostática e tomografia computorizada abdominal, 

evidenciando próstata com dimensões aumentadas e de 

contornos irregulares, medindo cerca de 10,7 x 7,0 x 6,0cm, 

com formação tecidual anômala, de aspecto infiltrativo, 

hipervascular, que invade o assoalho do trigono vesical, com 

acentuada dilatação reno-ureteral a montante, e algumas áreas 

de afilamento do parênquima renal. Havendo então 

confirmação de adenocarcinoma de próstata (Escore de 

Gleason 9).  

Foi internado em caráter de emergência na urologia em 

decorrência da piora significativa das escórias nitrogenadas e 

obstrução intravesical, evidenciando em ultrassonografia de 

aparelho urinário, lesão expansiva, ocupando loja prostática e 

assoalho pélvico, promovendo efeito compressivo sobre a 

bexiga. Este achado representa a neoplasia de base do 

paciente, avaliada por outros métodos de imagens.   

  Já no ato do internamento, foi passada com resistência, 

uma Sonda Vesical de Demora (SVD), com saída imediata de 

aproximadamente 1L de diurese clara.  A equipe médica da 

urologia discutiu propostas terapênticas quanto ao 

adenocarcinoma de porstata, e foi sugerido realizar 

orquiectomia  bilateral e Ressecção Transuretral (RTU) de 

próstata, para tunelização. Entretanto, devido a presença de 

grande aneurisma de aorta abdominal, que estendia-se até a 
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bifurcação ilíaca, parcialmente trombosado, medindo 8,7cm 

longitudinal x 5,3 cm anteroposterior,  a cirurgia vascular 

indicava primeiro abordar o aneurisma. Então, na 

impossibilidade de se realizar os procedimentos cirúrgicos, foi 

realizado o bloqueio químico  hormonal com Eligard. 

 

● Procedimentos desenvolvidos  

 

No ato do internamento, o paciente foi submetido à triagem 

nutricional através dos instrumentos: Nutritional Risk Screening 

(NRS - ESPEN, 2002) e Avaliação Subjetiva Global Produzida 

pelo Próprio Paciente (ASG - PPP). Sendo semanalmente 

avaliado os seguintes parâmentros: histórico nutricional, 

dietético, função gastrintestinal, padrão evacuatório, presença 

de edema/ascite, capacidade de mastigação e deglutição,  

presença de náuseas e vômitos,  aceitação e tolerância da dieta 

ofertada. 

O paciente foi sumetido regularmente a avaliação 

antropométrica, onde eram coletados dados refrentes à altura e 

peso, para realização do cálculo do Índice de Massa Corpórea 

(IMC), sendo os resultados classificados de acordo com os 

valores de referênica da OMS (1998). A Circunferência Braquial 

(CB) do paciente aferdia, e posteriormenete  foi realizado o 

cálculo do percentual de adequação segundo Blackburn e 

Thornton (1979). foi considerando o percentil 50 de CB para 

homens de sua idade (30,7 cm), de acordo com o preconizado 

por Frisancho (1990), Para a avaliação da CP, foi adotada a 

classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que indica redução de massa muscular quando seu o 

valor é inferior a 31 cm (MELLO; WAISBERG; SILVA, 2016). A 

CP foi mensurada em cm conforme técnica preconizada pela 
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OMS, com o indivíduo sentado e com a perna esquerda 

formando um ângulo de 90º com o joelho.  

Os parâmetros bioquímicos do paciente foram avaliados 

semanalmente, compreendendo o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 

leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), albumina, proteína 

C reativa (PCR), transferrina, fósforo (P), magnésio (MG), 

transaminases alanina aminotransaminasa (ALT-TGP) e a 

aspartatoaminotransaminasa (AST-TGO), bilirrubina total (BT), 

direta (BD) e indireta  (BI), fosfatase alcalina (FA) e gama GT 

(GGT) do paciente. Além disso, levou-se em consideração o 

uso de medicamentos considerando suas prováveis interações 

nutricionais e efeitos gastrintestinais. 

 

● Objetivos da terapia nutricional e necessidades 

nutricionais estimadas 

 

Como objetivos, destacam-se o promover o tratamento da 

desnutrição, modulação da resposta orgânica ao tratamento 

oncológico e controle dos efeitos adversos. De acordo com a 

BRASPEN (2019), para todos os pacientes oncológicos 

recomenda-se que o gasto energético seja determinado pela 

calorimetria indireta. Porém, na ausência deste método, pode-

se considerar o uso de equações preditivas como ponto de 

partida na terapia nutricional. Portanto, foi utilizado uma oferta 

energética de 30 a 35kcal/kg/dia, e  1,2 a 1,5g de proteína por 

dia, caracterizando uma dieta hipercalórica,  hiperproteica e 

normolipidica, uma vez que o paciente encontrava-se com 

desnutrição  em tratamento antineopláico.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional relaizada pela Nutritional Risk 

Screening - NRS (2002), o paciente obteve score 4, sendo 

classificado como paciente de risco nutricional. A NRS (2002) 

pode ser utilizada em até 72h da admissão do paciente. Tal 

ferramenta consiste em um rastreamento nutricional que inclui 

pacientes no âmbito hospitalar em tratamento clínico e 

cirúrgico, que leva em consideração a gravidade da doença e a 

idade do paciente (LIMA, 2014). 

Em relação a Avaliação Global Subjetiva Produzida 

Pelo Paciente (ASG-PPP versão reduzida), o paciente obteve 

um total de 17 pontos, enquandrando-se na categoria C da 

ASG-PPP (Gravemente desnutrido). A Avaliação Subjetiva 

Global (ASG) é um método utilizado para avaliar o estado 

nutricional a partir da combinação de algumas condições, tal 

como redução de peso, alterações no padrão alimentar, 

sintomas gastrintestinais, alterações funcionais e exame físico 

do paciente. Desse modo, levando em consideração as 

alterações nestes parâmetros, o paciente pode ser considerado 

como bem nutrido, com desnutrição moderada, ou gravemente 

desnutrido (GONZALEZ, 2010). 

A desnutrição é uma realidade no ambiente hospitalar, 

manifestando-se por problemas associados a processos 

patológicos, que alteram a ingestão, absorção, transporte, 

utilização, excreção e reserva de nutrientes, desencadeando 

assim um desequilíbrio nutricional (LIMA, 2014). Corroborando 

com a condição suprasitada, ao ser admitido no serviço, o 

paciente apresentava uma perda de peso 12,48kg, 

aproximadamente 16% do peso habital, em 3 meses. Tal perda 

de peso pode ser considerada grave segundo a classificação 

de Blackburn, Bistrian e Maini (1977).  
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Em relação a avaliação nutricional, recomenda-se que  

os pacientes que foram identificados com risco nutricional 

através de instrumentos subjetivos a instrumentos objetivos, 

bioquímica, exame físico e dietética, fosse realizado a avaliação 

antropométrica (BRASPEN, 2019). Como podemos conferir a 

seguir (quadro 1) 

 

Quadro 1 - Evolução antropométrica. 

DATA 24/08/20 02/09/20 08/09/20 12/09/20 

PESO ATUAL 65kg 65kg 66,1kg 67,3kg 

EDEMA - + 

Tornozelo 

- - 

IMC 20,9 kg/m² 20,9 kg/m² 21,3kg/m² 21,7 

kg/m² 

CB - 24 24,2 25 

%ADEQUAÇÃO 

DA CB 

- 89,5 90,2 93,2 

CP - 34,5 34,5 35 

IMC - Índice de massa corporal; CB - Circunferência de braço; CP -

Circunferência da panturrilha. 

 

Considerando todo o período de acompanhemento, o 

paciente ganhou 2,3kg, em 20 dias. Embora o IMC estivesse 

dentro da normalidade, o paciente apresentava-se em estado 

catabólico, com depleção moderada da musculatura (quadro 2) 

e tecido adiposo (quadro 3). Considerando a anamnese 

dietética, exames bioquímicos, avaliação antropométrica e 

exame físico, o paciente encontra-se em desnutrição. 

Quadro 2 – Exame físico do estado muscular 
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ESTADO 

MUSCULAR 

SEM 

DÉFICIT 

DÉFICIT 

LEVE 

DÉFICIT 

MOD. 

DÉFICIT 

GRAVE 

Têmporas 

(músculos 

temporais) 

  X  

Clavículas 

(peitorais e 

deltoides) 

 X   

Ombros 

(deltoides) 
  X  

Musculatura 

interóssea (mãos) 
 X   

Escápula (dorsal 

maior, trapézio, 

deltóide) 

  X  

Coxa 

(quadricípedes) 
 X   

Panturrilha 

(gastrocnêmius) 
 X   

 

Quadro 3-  Exame físico das reservas de gordura 

 

RESERVA DE 

GORDURA 

SEM 

DÉFICIT 

DÉFICIT 

LEVE 

DÉFICIT 

MOD. 

DÉFICIT 

GRAVE 

Região 

periorbital 

  
X 

 

Prega cutânea 

do tríceps 

  
X 

 

Gordura sobre 

as costelas 

inferiores 

  

X 

 

 

No tocante aos parâmetros bioquímicos (quadro 3), 

observa-se que o paciente evolui com processo anêmico, 
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normocítico e normocrômico, um processo natural de doença 

crônica. Anemia da Doença Crônica é cosinderada uma 

síndrome clínica caracterizada pelo desencadeamento de 

anemia em pacientes que apresentam doenças infecciosas 

crônicas, inflamatórias ou neoplásicas. Essa síndrome tem 

como aspecto peculiar a presença de anemia associada à 

diminuição da concentração do ferro sérico e da capacidade 

total de ligação do ferro, embora a quantidade do ferro medular 

seja normal ou aumentada  (LEE et al., 2019).  A anemia da 

doença crônica é a causa mais frequente de anemia em 

pacientes hospitalizados, em especial nos pacientes com idade 

superior a 65 anos. Sendo a segunda causa mais frequente de 

anemia, após a anemia por deficiência de ferro (CANÇADO; 

CHIATTONE, 2002). 

Partindo para o leucograma, observa-se que o paciente 

em nenhum momento durante o internamento apresentou 

quadro de leucocitose. 

No que diz respeito às escorias nitrogenadas, observa-

se que o paciente apresentou, durante todo o internamento,  

alteração de função renal. Tal fato está intimamente relacionado 

à obstrução das vias urináras pelo adenocarcinonma de 

próstata, levando ao quadro de Lesão Renal Aguda (LRA) pós-

renal (CANÇADO; CHIATTONE, 2002).  

A LRA é uma síndrome caracterizada pela deterioração 

abrupta e persistente da função renal, que resulta na 

incapacidade dos rins em excretar escórias nitrogenadas e em 

manter a homeostase hidroeletrolítica. A creatinina sérica é o 

exame mais utilizado para avaliação da função renal, mas se 

eleva acima dos limites normais apenas quando a taxa de 

filtração glomerular encontra-se abaixo de 50% e é dependente 

de massa muscular, idade, sexo e raça (CANÇADO; 

CHIATTONE, 2002).  
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Além da obstrução das vias urinárias, deve-se levar em 

consideração que os medicamentos administrados para o  

tratamento de câncer são, em geral, nefrotóxicos, e alguns 

podem não afetar diretamente os rins, mas apresentam 

diferentes toxicidades quando a excreção renal não é 

apropriada. Assim, o monitoramento da função renal em 

pacientes com câncer é essencial para a administração segura 

de agentes terapêuticos, especialmente no grupo de pacientes 

idosos (ANTOS, 2017; CANÇADO; CHIATTONE, 2002). 

Ao observar o ionograma, percebe-se que em alguns 

momentos o paciente evoluiu com alteração eletrolítica, 

apresentando valores elevados de potássio, ao longo do 

internamento, configurando uma hipercalemia, tal como valores 

diminuídos de sódio, caracterizando hiponatremia.  

Tais eventos, podem estar associados a diversos fatores, 

como alguns medicamentos, que tendem a espoliar sódio, ou 

ao próprio processo fisiopatológico da lesão renal aguda, onde 

há uma redução da função renal, causando a diminuição do 

ritmo de filtração glomerular, desencadeando a dificuldade em 

regular o balanço hídrico, bem como os níveis de sódio, 

potássio (ANTOS, 2017). 

Observando as proteínas de fase aguda, tem-se a 

albumina, que é negativa frente a um quadro inflamatório, mas 

também utiliza-se na rotina nutricional como um preditor de 

estado nutricional, tal como de prognóstico do paciente 

cirúrgico, e o único exame disponível do paciente estudado 

(antes do procedimento), mostrou valores ótimos deste 

marcador. Ao avaliar a Proteína C Reativa (PCR) que, por sua 

vez, apresenta-se positiva num evento agudo, observa-se um 

aumento durante o período de internamento.  

 

Quadro 3. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 
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DATA 24/08/20 02/09/20 
04/09/2

0 
06/09/20 

08/09/2

0 
09/09/20 

HB ↓10 ↓8,3 ↓8,2 ↓8,8 ↓8,2 ↓8 

HT ↓30,2 ↓24,9 ↓24,1 ↓14,1 ↓24 ↓ 23 

VCM 83,7 82 80,9 80 80 80 

HCM 27,7 27,5 ↓26,8 ↓26,7 27 27,4 

LEUCO 6.980 4.870 4,700 4.830 4.780 4.400 

UR ↑253 ↑125 ↑87,9 ↑82 ↑117 ↑141 

CR ↑10,6 ↑3,5 ↑2,9 ↑2,6 ↑3,2 ↑3,2 

NA ↓133,9 ↓132,8 ↓133 134 - - 

K ↑ 6,7 ↑5,6 ↑5,8 4,9 - - 

CL 103 103 103,7 103 - - 

CA 9,3 - - - - - 

ALB 4,4 - - - - - 

PCR - - - 0,7↑  - 

TGO 15 - - - - - 

TGP 14,4 - - -  - 

FA 197 - - - - - 

GGT 14,7 - - -  - 

P ↑7,9 - - - - - 

 

HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; CTL – 

Contagem total de linfócitos; UR- Uréia; CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- 

Cloro; ALB- Albumina; PCR – Proteína C reativa; TGP- Alanina 

aminotransaminasa; TGO – Aspartatoaminotransaminasa; BT- Bilirrubina 

total; BD – Bilirrubina direta; BI- Bilirrubina indireta; FA-fosfatase alcalina; 

GGT-  gama GT; P- fósforo. 

 

Com relação aos medicamentos em uso e interações 

medicamentosas, o paciente ralizou antibioticoterapia com 
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Sulfametazol, Trimitropina. Esses fámacos podem interferir em 

algumas parâmetros bioquímicos, como na redução da glicemia 

e do sódio, interfere no metabolismo do folato, e aumentam os 

níveis séricos de potássio, ureia, creatinina, TGO e TGP 

(MARTINS; SAEKI, 2013). 

 

Quadro 4. Medicamentos e interações medicamentosas. 

 

DROGA AÇÃO INTERAÇÃO 

Sulfametazol Antibiótico ↓Glicemia, Interfere no metabolismo 

do folato, ↓Na, ↑k, ↑Ur, ↑Cr, 

↑TGO, ↑TGP 

Trimitropina Antibiótico ↓Glicemia, Interfere no metabolismo 

do folato, ↓Na, ↑k, ↑Ur, ↑Cr, 

↑TGO, ↑TGP 

Clonidina  Anti-

hipertensivo  

  - 

Anlodipino Anti-

hipertensivo  

 -  

Bicalutamida  Anti-andrógeno   -  

UR- Uréia; CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- Cloro; TGP- Alanina 

aminotransaminasa; TGO – Aspartatoaminotransaminasa; FA- Fosfatase 

alcalina; HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; Ac úrico – Ácido úrico. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

No que se refere ao histórico nutricional e dietético dos 

pacientes diagnosticados com risco nutricional, devem ser 

monitorados periodicamente com visitas à beira leito, com 

investigação da ingestão oral, tolerância da terapia enteral, e 
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caso seja necessário, com avaliação de sinais e sintomas 

incluindo exames físico, funcional, clínico e laboratoriais 

(BRASPEN, 2019). Dessa forma, a avaliação do paciente foi 

realizada semanalmente, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 5. Histórico Nutricional e Dietético.  

 

DATA 28/08/20 02/09/2

0 

05/09/2

0 

08/09/2

0 

11/09/2

0 

TGI CONSTIP p N N N 

M/D N N N N N 

N/V +/- +/- -/- -/- -/- 

APETITE ↓ ↓ ↓ N N 

ACEITAÇÃO 50% 50% 75% 100% 100% 

SUPORTE 

NUT. 

100% 100% 100% 100% 100% 

N– Normal; Constip. – Constipado; NPT– Nutrição parenteral; SNE– Sonda 

nasoenteral; VO –  Via oral; TGI – Trato gastrointestinal; M/D – Matigação e 

deglutição; N/V – Náuseas ou vômitos. 

 

Conforme observado, o paciente semanalmente foi 

acompanhado em relação a ao histórico nutricional e dietético. 

Pode-se perceber que nas duas primeiras semanas do 

internamento, o paciente apresentou quadro de constripação, 

presença de náuses e redução do apetite, com baixa aceitação 

da dieta. Contuto, conforme recuperação do quadro clínico do 

paciente, nota-se também uma melhora significativa na 

alimentação, chegando a atingir 100% das recomendações 

nutricionais.  
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 O paciente recebeu alta no dia 12/09/20 em bom estado 

geral, acianótico, anictérico, afebril, normocorado, 

normocárdico, hidratado, eupneico em ar ambiente, consciente 

e orientado temporoenpacialmente, com presença de SVD 

(Sonda Vesical de Demora) transuretral, aceitando dieta via 

oral, deambulando e com funções eliminatórias preservadas. 

 

CONCLUSÕES  

 

A nutrição mostra-se de extrema importância para 

preparação e recuperação do paciente ancológico. A ingestão 

nutricional inadequada é frequentemente observada e está 

associada à perda de peso, por vezes grave. Muitos fatores 

contribuem para prejudicar a ingestão de alimentos, aumentar 

as necessidades energéticas e proteicas, diminuir os estímulos 

anabólicos, como a atividade física, e alterar o metabolismo em 

diferentes órgãos ou tecidos. O aconselhamento nutricional por 

um nutricionista é considerado como a 1ª linha de terapia 

nutricional, se a ingestão alimentar por via oral permanecer 

inadequada, a nutrição por via enteral ou parenteral pode ser 

indicada, dependendo do nível de função do sistema 

gastrointestinal.  
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RESUMO: As neoplasias do trato biliar são um grupo de 
neoplasias que usualmente são diagnosticados apenas em 
seus últimos estágios. A gastroduodenopancreatectomia é 
atualmente a única forma de tratamento segura e eficaz para o 
tratamento de neoplastias do pâncreas e região periampular. O 
estado nutricional desses pacientes tem papel extremamente 
importante no desfecho clínico e pode ter impacto negativo na 
evolução e tratamento da doença. Diante do exposto, o objetivo 
desse estudo de caso é relatar a assistência nutricional 
prestada a uma paciente de um hospital universitário de Recife-
PE, desenvolvido no setor de Cirurgia Geral. Paciente do sexo 
feminino, 71 anos, admitida para estadiamento e posterior 
avaliação terapêutica. Recebeu diagnóstico de 
colangiocarcinoma, com proposta de abordagem cirúrgica 
gastroduodenopancreatectomia. Ao chegar ao serviço possuía 
um histórico de perda de peso grave de 18 kg (23%) em 6 
meses. Em triagem nutricional NRS-2002 obteve escore 4, 
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sendo classificada como paciente de alto risco nutricional. Em 
avaliação subjetiva global foi classificada como 
moderadamente desnutrida. A paciente foi, então, submetida a 
acompanhamento antropométrico (peso, altura, perda de peso), 
história dietética (quanto ao padrão evacuatório, apetite e 
aceitação alimentar, presença de náuseas e/ou vômitos), 
exames bioquímicos, terapia medicamentosa e terapia 
nutricional. 
Palavras-chave: Terapia Nutricional. Colangiocarcinoma. 
Cirurgia Geral. 
 

INTRODUÇÃO 

 O câncer é uma doença que se caracteriza pelo 

crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos 

e órgãos e espalhar-se para outras regiões do corpo (INCA, 

2016). As neoplasias do trato biliar são um grupo relativamente 

raro de neoplasias, e incluem o câncer de vesícula biliar, intra e 

extra-hepáticos, colangiocarcinomas e os da papila duodenal. 

Usualmente a doença é diagnosticada apenas em seus últimos 

estágios por ser clinicamente silenciosa ou apresentar sintomas 

inespecíficos nos primeiros estágios. Além disso, não existem 

programas de triagem e prevenção dessa doença. Isso explica 

os altos níveis de mortalidade associados ao câncer do trato 

biliar (RIECHELMANN et al., 2016; SOUSA et al., 2012).  

 O colangiocarcinoma apresenta uma incidência que 

varia geograficamente, sendo maior principalmente em paises 

em desenvolvimento, como no sudeste da Ásia, devido grande 

prevalência de parasitoses encontradas nas vias biliares 

(RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ, PÉREZ, 2020). A idade mais 

frequente de apresentação é a partir da sexta década de vida, 

sendo ligeiramente mais comum em homens do que nas 

mulheres (TINOCO et al., 2017). Alguns fatores de risco para o 
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desenvolvimento do colangiocarcinoma são cirrose hepática, 

hepatites virais, consumo de álcool, tabagismo, fatores 

metabólicos, doença hepática gordurosa não alcoólica, 

diabetes, obesidade e susceptibilidade genética 

(MASSARWEH & EL-SERAG, 2017).   

 A gastroduodenopancreatectomia (GDP) é atualmente a 

única forma de tratamento segura e eficaz para pacientes 

selecionados com patologias benignas e malignas do pâncreas 

e da região periampular, entretanto está associada à alta 

morbimortalidade (CARVALHO et al., 2007; REZENDE et al., 

2019). Define-se GDP a ressecção da cabeça do pâncreas e do 

duodeno, associado às estruturas anatômicas adjacentes, além 

dos segmentos intrapancreático e supraduodenal do ducto 

colédoco, a vesícula biliar e o antro gástrico, a depender da 

técnica adotada (REZENDE et al., 2019). 

 Estudos apontam que entre 30 a 50% dos pacientes 

submetidos à GDP não apresentam condições de serem 

submetidos ao tratamento adjuvante pós operatório devido à 

deterioração clínica ou complicações cirúrgicas (REZENDE et 

al., 2019).  

 O estado nutricional desses pacientes pode ter impacto 

negativo na evolução e tratamento da doença. A detecção 

preoce da desnutrição deve ser uma prioridade durante a 

admissão e período de internamento do paciente. Uma 

adequada nutrição nos períodos pré e pós operatório é de 

extrema importância, visto que diminui a incidência de 

complicações pós cirúrgicas e melhora a cicatrização 

(LUCCHESI & GADELHA, 2019). 

Diante disso, este estudo de caso tem como objetivo 

relatar a assistência nutricional prestada a uma paciente no 

setor de Cirurgia Geral de um hospital universitário de 
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Recife/PE visando contribuir  com informações para a 

comunidade científica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo estudo de caso, 

desenvolvido durante o rodízio no setor de Cirurgia Geral pelo 

Programa de Residência Uniprofissional em Nutrição Clínica do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

(HC – UFPE) na cidade de Recife/Pernambuco. Os dados 

foram coletados em prontuário, após apreciação e aprovação 

do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas com 

CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de parecer: 

2.877.855. 

 

História Clínica 

Paciente RPS, do sexo feminino, 71 anos, admitida no 

serviço hospitalar no dia 12/08/2020 com quadro de dor em 

epigástrio, sem irradiação, de intensidade leve-moderada 

intermitente associada a regurgitação de alimentos há 8 meses, 

e quadro de hiporexia, perda de peso (não aferida), icterícia, 

colúria e acolia fecal. Na ocasião, procurou médico cirurgião 

que solicitou ultrassonografia, a qual evidenciou 

hepatocolédoco dilatado por sobre a veia porta, medindo 8,4 

mm, e posteriormente colangiorressonância que evidenciou 

lesão sólida infiltrativa estenosante em colédoco distal de 

aspecto neoplásico medindo 1,5 cm x 1,3 cm x 1,2 cm 

determinando moderada dilatação de vias biliares intra e extra-

hepáticas e vesícula biliar hidrópica, achados sugestivos de 

colangiocarcinoma extra hepático. Foi encaminhada ao serviço 

de saúde com queixa de forte prurido que dificultava o sono, 
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com objetivo de diagnóstico e estadiamento e posterior 

avaliação terapêutica. 

No contexto do internamento foi realizado tomografia 

computadorizada de tórax, abdômen e pelve que evidenciou 

importante dilatação das vias biliares intra-hepáticas, associado 

a dilatação do ducto pancreático (medindo 0,8cm) com atrofia 

parenquimatosa do parênquima pancreático. Além disso, foi 

observado tecido anômalo hipovascular, periampular, sendo 

difícil estabelecer os limites, hérnia umbilical contendo gordura 

em seu interior, com colo herniário medindo 1,8 cm, 

ateromatose aortoilíacas e granulomas calcificados em base 

pulmonar esquerda.  

Diante do supracitado, paciente teve diagnóstico de 

colangiocarcinoma de colédoco distal, onde foi optado por 

realizar cirurgia de gastroduodenopancreatectomia, à princípio 

agendada para o dia 19/08. Além disso, paciente cursava com 

síndrome colestática secundária ao diagnóstico principal, 

apresentando sinais e sintomas de acolia fecal, colúria e 

icterícia obstrutiva ao longo de todo o internamento.  

No dia 14/08 à noite, paciente evoluiu com febre (38,3°C) 

sendo iniciado ceftriaxona e metronidazol, não tendo mais 

apresentado picos febris ao longo do internamento. Necessitou 

realizar hemotransfusão de 2 concentrados de hemácias devido 

à queda de hemoglobina, sem qualquer exteriorização de 

sangramento e foram feitos cursos de vitamina K para correção 

de distúrbio de coagulação que apresentava em exames 

iniciais. 

No dia 19/08, no entanto, teve cirurgia suspensa devido 

ausência de vaga na UTI disponível para pós-operatório. 

Recebeu alta dia 20/08, com programação de reinternamento 

dia 23/08 e cirurgia dia 25/08.  
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A paciente então foi submetida à 

gastroduodenopancreatectomia com ressecção vascular, 

linfadenectomia retroperitoneal, linfadenectomia periportal, 

colecistectomia e pancreatojejunoanastomose ducto-mucosa, 

hepaticojejunoanastomose e gastrojejunoanastomose, no dia 

25/08.  

Evoluiu no 1º dia de pós operatório com choque 

hipovolêmico e sangramento por dreno, sendo indicada nova 

abordagem cirúrgica. No mesmo dia, foi realizada laparotomia 

exploradora onde foi encontrado volumoso hemoperitôneo e 

realizado sutura de ramo da veia mesentérica superior e toalete 

cavitário.  

O quadro de hemoperitôneo persistiu, e foi indicada nova 

reabordagem cirúrgica no 2º dia de pós operatório (dia 27/08) 

para realização de toalete cavitário e damage control. Paciente 

evoluiu com choque em Unidade de Tratamento Intensivo com 

desfecho clínico de óbito no dia 29/08.   

 

● Procedimentos desenvolvidos  

No momento de sua admissão, a paciente foi triada 

através do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS – 

KONDRUP et al., 2002) e avaliada pela Avaliação Subjetiva 

Global (DETSKY et al., 1987). Além disso, a paciente foi 

avaliada quando ao exame físico e submetida à avaliação 

antropométrica que consistia na aferição da altura e peso, com 

posterior cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e 

classificação segundo o proposto pela OMS (1998), segundo 

tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Classificação do IMC para pacientes adultos (OMS, 
1998) 

IMC Classificação do estado nutricional 

<18,5 Desnutrição 

18,5 – 24,9 Eutrofia 

25,0 – 29,9 Sobrepeso 

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥40 Obesidade grau III 

 

A paciente foi avaliada semanalmente com relação ao 

histórico nutricional e dietético, padrão evacuatório, ocorrência 

de náuseas e/ou vômitos, presença ou ausência de 

edema/ascite, capacidade de mastigação e deglutição, apetite 

e ingestão alimentar, aceitação do suporte nutricional ofertado 

e tolerância da dieta ofertada. 

A perda de peso foi calculada e classificada de acordo 

com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977). 

Os parâmetros bioquímicos do paciente foram 

avaliados semanalmente, compreendendo o hemograma e 

seus índices hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, 

VCM), leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio e cloreto), albumina, proteína C 

reativa (PCR), fósforo (P), magnésio (Mg), transaminases 

alanina aminotransferase (ALT-TGP) e  

aspartatoaminotransferase (AST-TGO), bilirrubina total (BT), 

direta (BD) e indireta  (BI), fosfatase alcalina (FA) e gama GT 

(GGT) do paciente, realizados segundo métodos padrões do 

laboratório de análises clínicas do HC/UFPE. Além disso, levou-



MANEJO NUTRICIONAL NO PERIOPERATÓRIO DE 
GASTRODUODENOPANCREATECTOMIA 

622 
 

se em consideração o uso de medicamentos considerando suas 

prováveis interações nutricionais e efeitos gastrintestinais. 

 

● Necessidades nutricionais estimadas 

Para determinar as necessidades nutricionais da 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e 

Enteral da Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no 

Paciente com Câncer (2019) no pré operatório (30-35 

kcal/kg/dia e 1.2-1.5g ptn/kg/dia) e do Projeto Aceleração da 

Recuperação Total Pós-Operatória (ACERTO - 2020) no pós 

operatório (25-30 kcal/kg/dia e 1,5-2,0 g ptn/kg/dia), associado 

a suplementação imunomoduladora normocalórica e 

hiperproteica, formulada com arginina, nucleotídeos e ácidos 

graxos w-3 no período perioperatório, seguindo o recomendado 

pela BRASPEN (2019), ESPEN (2017) e ASPEN (2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na triagem nutricional pela NRS 2002 a paciente obteve 

escore 4, sendo classificada como paciente de risco nutricional. 

Pela Avaliação Subjetiva Global, foi classificada como 

moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrida. A triagem 

nutricional é utilizada para detectar o risco nutricional e consiste 

em uma pesquisa para identificar indivíduos que necessitam de 

intervenção nutricional precoce, reduzindo o risco de 

complicações, o tempo de internamento e custos com a saúde 

(SUGAYA et al. 2020). 

Corroborando com o supracitado, no momento da 

admissão a paciente apresentava uma perda de peso de 18 kg 

(25%) em 6 meses sendo esta considerada grave segundo a 
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classificação de Blackburn, Bistrian e Maini (1977).  Apesar da 

paciente possuir um IMC com classificação de eutrofia, a 

mesma encontrava-se em risco nutricional. 

O IMC não distingue adequadamente massa gorda e 

massa magra, podendo ser um indicador menos útil de 

adiposidade entre idosos, já que  com o avanço da idade 

ocorrem mudanças na composição corporal dessa população, 

que, no geral, armazena gordura principalmente de forma intra 

abdominal e intra muscular. Sendo assim, esse índice deve ser 

utilizado com cautela e não pode ser utilizado como única 

estimativa de obesidade ou massa corporal gorda, em idosos 

(CERVI, FRANCESCHINI, PRIORE, 2005). 

Ao exame físico, paciente apresentava-se normocorada, 

anictérica e hidratada, sem sinais de depleção muscular e com 

deposição de tecido adiposo em maior quantidade em região 

abdominal (androide), além de ausência de ascite e edemas.  

Com relação à avaliação do estado nutricional, a 

Braspen (2019) recomenda que esta deve ser realizada em 

todos os indivíduos que apresentarem risco nutricional na 

triagem, através da combinação de vários métodos para melhor 

compreensão da condição nutricional. Diante disso, podemos 

observar no quadro 1 os parâmetros de avaliação nutricional da 

paciente. 

 

Quadro 1. Avaliação antropométrica do dia 12/08/2020. 
Altura (m) 1,60 

Peso atual (kg) 70 

Peso habitual (kg) 52,6 

Perda de peso kg (%) 18 kg (25%) 

Período 6 meses 

IMC (kg/m²) 20,5 
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IMC ideal (kg/m²) 24,5 

Peso ideal (kg) 62,7 

IMC: Índice de Massa Corporal 

 

Estudos demonstram que pacientes que se encontram 

desnutridos ou em risco nutricional, e que são candidatos a 

cirurgias eletivas, possuem resposta orgânica ao trauma 

cirúrgico com maiores repercurssões, além de influenciar 

negativamente no resultado cirúrgico (LUCCHESI & GADELHA, 

2019; NISHIYAMA et al., 2018). 

  No que diz respeito aos exames laboratoriais, podemos 

observar no Quadro 2 que a paciente evoluiu durante todo o 

internamento com quadro de anemia normocítica 

normocrômica, que acontece em situações de estados 

inflamatórios crônicos, incluindo câncer, infecções e condições 

autoimunes. Isso decorre do aumento na produção de citocinas 

pró inflamatórias que atuam na síntese da hepcidina e, 

consequentemente, no ciclo da produção das células vermelhas 

(LEE, 2019).  

 Com relação à série branca, a paciente apresentou 

leucitose no 1º dia de pós operatório, devido ao estresse 

cirúrgico e resposta inflamatória ao trauma pós cirúrgico. No 

tocante à função renal, a paciente não apresentou elevação das 

escórias nitrogenadas em nenhum período do internamento.  

 

Quadro 2. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 

DATA 12/08 17/08 23/08 26/08 

HB 7.3 7.1 11.7 10.4 

HT 23.7 22.5 33.2 30 

VCM | HCM 99.8 94.1 87.8 89 
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HCM 29.2 29.7 30.8 20 

LEUCO 10500 9950 11060 17920 

UR 24.3 17.8 17.8 29.2 

CR 0.5 0.4 0.5 0,7 

NA 133 130 133 137.5 

K 3.3 3.5 3.8 3.8 

CL 100.2 97 97.7 103 

ALB 3.0  3.1  

PCR 4.0 4.8 3.9  

TGO 234 167 264  

TGP 105 78.7 94.2  

BT 22 20 25 15 

BI 15 13.5 16 8 

BD 7 6.7 9 7 

FA 2805 2067 2169  

GGT 517 507 594  

HB- Hemoglobina; HT – Hematócrito VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; UR- Uréia; 

CR- Creatinina; NA – Sódio; K – Potássio; CL- Cloro; ALB- Albumina; PCR 

– Proteína C reativa; TGP- Alanina aminotransferase; TGO – 

Aspartatoaminotransferase; BT- Bilirrubina total; BD – Bilirrubina direta; BI- 

Bilirrubina indireta; FA-fosfatase alcalina; GGT-  gama GT. 

 

  Com relação às bilirrubinas, a paciente apresentou 

aumento de todas as suas frações. Isso acontece devido à 

obstrução mecânica das vias biliares pelo tumor (MATINELLI, 
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2004). Observa-se também aumento das enzimas canaliculares 

fosfatase alcalina e gama GT, e transaminases hepáticas TGO 

e TGP, características típicas do comprometimento do fígado e 

vias biliares.  

 Além disso, paciente queixava-se de forte prurido no 

momento da admissão. O prurido colestatico deve-se à 

disfunção da secreção da bile devido obstrução pelo tumor, que 

resulta na acumulação de ácidos biliares na pele. A elevação 

dos níveis do ácido lisofosfatídico e o aumento da expressão de 

recetores dos opioides aparentam também contribuir para a 

patogênese do prurido colestático (VALENTE & 

ROSMARINDO, 2019). 

Avaliando o ionograma, observa-se que em alguns 

momentos o paciente evoluiu com alteração hidroeletrolítica, 

apresentando valores anormais (diminuídos) de sódio, 

configurando uma hiponatremia, e uma hipercalemia no período 

pos operatório. Tal fato pode estar associado a diversos fatores, 

como medicamentos em uso, especialmente no pós cirúrgico 

em Unidade de Terapia Intensiva.   

Observando as proteínas de fase aguda, tem-se a 

albumina, que é negativa frente a um quadro inflamatório, que 

mostrou-se reduzida em todos os exames realizados ao longo 

do internamento. Ao avaliar a Proteína C Reativa (PCR) que, 

por sua vez, apresenta-se positiva num evento agudo, observa-

se sua elevação durante todo o período. Essas alterações 

bioquímicas são esperadas diante desse contexto de 

inflamação e doença em fase ativa.  

A cirurgia provoca uma serie de reações, dentre elas a 

liberação de hormônios e citocinas inflamatórias, com grande 

impacto no metabolismo. Ocorre catabolismo de glicogênio, 

gordura e proteínas, sendo os substratos desse catabolismo 
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(glicose, ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente) 

desviados das suas rotas de manutenção da massa muscular 

para reparação dos tecidos e aumento da resposta imune 

(LUCCHESI & GADELHA, 2019).  

Com relação às consequências nutricionais, na icterícia 

obstrutiva, a ausência de bile do trato digestivo pode culminar 

na má absorção das vitaminas lipossolúveis, em especial da 

vitamina K. Sua deficiência grave pode gerar distúrbios 

hemostáticos, como as hemorragias, decorrentes da diminuição 

na atividade dos fatores de coagulação que são dependentes 

dessa vitamina. Como observado no Quadro 4, a paciente fazia 

reposição dessa vitamina (SCARAVELI et al., 2017). 

Conforme observado no quadro 3, a partir da proposta 

terapêutica de abordagem cirúrgica, deu-se inicio ao suporte 

nutricional oral como terapia imunomoduladora no período pré 

operatório. De acordo com a Braspen (2019), para pacientes 

oncológicos submetidos à cirurgia desnutridos ou em risco de 

desnutrição e candidatos a cirurgia de médio ou grande porte, 

recomenda-se a utilização de fórmulas hiperproteicas com 

imunonutrientes (arginina, ácidos graxos ômega-3 e 

nucleotídeos), por via oral ou enteral na  quantidade mínima de 

500 ml a 1.000 ml por dia no período perioperatório, iniciando 5 

a 7 dias antes da cirurgia. As diretrizes mais atuais mostram 

que com a oferta de nutrientes imunomoduladores em 

pacientes submetidos as cirurgias de grande porte pode  

melhorar a resposta sistêmica metabólica ao estresse e 

cicatrização, manutenção da barreira intestinal como órgão de 

defesa, redução das taxas de infecção, diminuição do tempo de 

permanência hospitalar., e, consequentemente, redução nos 

custos (ESPEN, 2006; LOCKS, 2006). 
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Quadro 3. Histórico nutricional e dietético 
DATA 12/08 17/08 24/08 

TGI Normal (acolia) Normal (acolia) Normal (acolia) 

TU Normal 

(colúria) 

Normal (colúria) Normal (colúria) 

Mastigação Normal Normal Normal 

Deglutição Normal Normal Normal 

Náuseas  Ø Ø Ø 

Vômitos Ø Ø Ø 

Apetite Normal Normal Normal 

Ingestão 

alimentar 

Início 100% 100% 

Suporte 

nutricional 

Início 100% 100% 

Via alimentar VO VO VO 

TGI: Trato Gastrintestinal; TU: Trato urinário 

 

No pré operatório, tendo em vista que a paciente era de 

risco nutricional, e em face de sua perda de peso grave, esta 

recebeu dieta via oral, hipercalórica e hiperproteica, 

hipolipídica, normossódica, normoglicídica associado a 

suplementação imunomoduladora (normocalórica e 

hiperproteica, formulada com arginina, nucleotídeos e ácidos 

graxos w-3).  
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Quadro 4. Medicamentos e interações medicamentosas. 
MEDICAMENTO AÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Metronidazol Antiprotozoário - Náuseas, 

vômitos, 

paladar 

metálico, 

desconforto 

gástrico 

Enoxamparina Anticoagulante - - 

Vitamina K Anti-

hipoprotrobinemia 

(↑ fatores de 

coagulação) 

- - 

Dexclorfeniramina Antialérgico - Azia, náuseas 

Ceftriaxona Antibiótico - Náuseas, 

vômitos, 

↑TGO, 

↑TGP, ↑Ur, 

↑Cr, ↑FA 

UR- Uréia; CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- Cloro; TGP- Alanina 

aminotransaminasa; TGO – Aspartatoaminotransaminasa; FA- Fosfatase 

alcalina; HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; Ac úrico – Ácido úrico. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

A terapia imunomoduladora foi implantada durante os 7 

dias de pré operatório, até a primeira marcação da abordagem 

cirúgica, que foi cancelada devido ausência de leito em Unidade 

de Terapia Intensiva para recuperação. Nesse contexto, a 

paciente recebeu alta e retornou apenas 2 dias antes da nova 
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data marcada para a abordagem, sendo inviável a realização 

dessa terapia, que é recomendada por, no mínimo 5 dias no pré 

operatório, e não mostra benefícios quando feita por período 

inferior a este. 

Apesar do uso de imunonutrição, a paciente teve óbito 

como seu desfecho clinico. Devido à alta complexidade das 

anatomias hepática e vascular intra-hepática, a realização da 

manobra de ressecção nesse contexto constitui-se um grande 

desafio. Nesse contexto, a ressecção cirúrgica está associada 

a uma sobrevida de 5 anos, e isso se deve à dificuldade de se 

descobrir o real tamanho da lesão neoplásica. Além disso, o 

fígado e sua anatomia vascular estão associados a uma grande 

complexidade. Apesar dos avanços na técnica, novos avanços 

ainda são necessários (MARQUES et al, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 Diante do exposto, tendo em vista o impacto do estado 

nutricional no desfecho clinico de pacientes candidatos a 

cirurgias de grande porte, o presente estudo demonstra praticas 

nutricionais recomendadas frente ao manejo clínico de diversas 

situações. A nutrição se mostra de extrema importância na 

busca de um melhor prognóstico para o paciente.   

 Apesar de acompanhamento nutricional perioperatório e 

realização de imunonutrição, nem sempre o paciente tem 

performance para um procedimento cirúrgico que tem uma 

morbidade pós operatória relevante, e tudo isso deve ser levado 

em consideração na definição de uma terapêutica.   
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RESUMO: Quando ocorre o trauma iniciam-se respostas 
metabólicas a nível endócrino, imunológico e inflamatório que 
induzem várias modificações no organismo. O estado 
nutricional e a terapia nutricional adequados são fundamentais 
para reduzir as alterações metabólicas ocasionadas durante o 
perioperatório, além de serem essenciais para o melhor 
desfecho clínico do paciente. Objetivou-se identificar na 
literatura estudos sobre metabologia cirúrgica e a influencia da 
terapia nutricional pré e pós-operatória na reabilitação do 
paciente. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A 
busca ocorreu em 5 bases de dados (Pubmed, Scielo, Lilacs, 
Science Direct e Google Acadêmico) por artigos em inglês, 
espanhol e português, publicados nos últimos 5 anos (2015-
2020). Selecionou-se 47 estudos, dos 3230 achados. A nutrição 
é de fundamental importância em todas as fases que 
compreendem o perioperatório, desde a tomada de decisão da 
intervenção cirúrgica até mesmo depois da alta, possuindo um 
papel determinante na evolução correta da recuperação. O 
conjunto das estratégias tomadas durante o período pré e pós-
operatório como triagem, avaliação nutricional, jejum pré-
operatório e terapia nutricional, além de todo o cuidado 
multiprofissional exerceram diversos benefícios para os 
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pacientes cirúrgicos, entre eles redução do estresse metabólico 
ocasionado pelo trauma, menor tempo de permanência 
hospitalar e consequentemente redução de custos. 
Palavras-chave: Cirurgia; Metabolismo; Nutrição. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Procedimentos cirúrgicos em si acarretam lesões, 

podendo estas ser de complexidades variadas dependendo da 

extensão da cirurgia sendo preditora de inflamações, estresse 

metabólico e riscos infecciosos que são proporcionais ao 

tamanho da lesão. Essas consequências precisam ser 

monitoradas e controladas em todo perioperatório, conciliando 

vários métodos para alcançar esse objetivo (ALAZAWI et al., 

2016; GILLIS & CARLI, 2015; WEIMANN et al., 2017). 

A terapia nutricional (TN) em âmbito cirúrgico em todo 

perioperatório é de fundamental importância para minimizar as 

possíveis alterações metabólicas que ocorrem em decorrência 

da cirurgia (RUIVO et al., 2015; RUSSELL & WISCHMEYER, 

2018). 

É sabido que o EN adequado é determinante para 

melhores resultados nos pacientes cirúrgicos, e é amplamente 

influenciado pelo tempo de permanência hospitalar. Pacientes 

desnutridos ou em risco nutricional apresentam uma 

repercussão desfavorável em sua recuperação, além de um 

maior risco de complicações operatórias, pós-operatórias e de 

mortalidade (AMORIM et al., 2015; RUSSELL & 

WISCHMEYER, 2018). 

Em aspectos cirúrgicos, além do EN, o jejum também é 

uma estratégia importante que vem tendo seus protocolos 

sempre reavaliados afim de otimizar as suas finalidades, e tem 

sido muito relacionado a melhores condições pós-operatórias, 
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diminuição dos efeitos glicêmicos do estresse metabólico, 

redução de permanência hospitalar e consequentemente 

redução de custos (AMARAL et al., 2020; NYGREN, THORELL 

e LJUNGQVIST, 2015; ÇAKAR, YILMAZ e BAYDUR, 2017). 

Concomitante e aliado aos parâmetros supracitados, as 

TN pré e pós-operatória são um dos fatores cruciais para 

auxiliar no manejo da homeostasia do organismo do paciente 

para superar alterações metabólicas ocasionadas pelos 

procedimentos cirúrgicos. Com isso, o entendimento das 

alterações básicas do metabolismo que ocorrem em 

decorrência das lesões cirúrgicas é de suma importância para 

que se consiga realizar um suporte nutricional adequado, visto 

que o comprometimento do EN é um fator de risco para 

complicações pós-operatórias (SUN et al., 2015; WEIMANN et 

al, 2017). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é realizar uma 

revisão da literatura sobre a metabologia cirúrgica e a influencia 

da terapia nutricional pré e pós-operatória na reabilitação do 

paciente. 

 

METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma revisão integrativa da literatura a fim 

de sintetizar os principais resultados de estudos acerca da 

metabologia cirúrgica e a influência da TN perioperatória. 

 O período de busca ocorreu durante os meses de agosto 

a outubro de 2020. A estratégia de busca foi realizada nas 

bases de dados da Pubmed, Scielo, Lilacs, Science Direct e 

Google Acadêmico, além de páginas principais de outras 

revistas e livros relacionados à nutrição no pré e pós-cirúrgico. 

 Os artigos foram selecionados utilizando o Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS). Empregou-se o operador 
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boleano AND para associação dos seguintes descritores: 

Metabolismo; Período Perioperatório; Terapia Nutricional. 

 Durante o processo de seleção dos artigos, considerou-

se aqueles condizentes com os critérios de elegibilidade 

definido: artigos publicados no período de 2015 a 2020; estar 

disponível na íntegra com acesso livre; ter sido publicado em 

português, inglês ou espanhol; e artigos que descrevam a ideia 

proposta. 

 Os critérios de exclusão foram: artigos repetidos nas 

bases de busca; aqueles que fugiram da temática central da 

pesquisa e que não atenderam os critérios de elegibilidade. 

 Foram encontrados 16 artigos na Pubmed, 32 na Scielo, 

27 na Lilacs, 15 no Science Direct e 3.140 no Google 

Acadêmico, totalizando 3.230 achados. Destes foram 

selecionados 47 artigos que atenderam os critérios de 

elegibilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resposta ao estresse metabólico cirúrgico  

 

Todas as vezes que o organismo humano sofre algum 

tipo de lesão, sendo por um trauma cirúrgico ou uma lesão 

traumática advinda de um acidente, a resposta metabólica é a 

mesma, apenas variando a intensidade, além de ser 

diretamente proporcional a extensão da lesão (MEDEIROS; 

DANTAS FILHO, 2017). 

De acordo com Helander et al. (2019), Medeiros e 

Dantas Filho (2017) quando ocorre o trauma iniciam-se 

respostas metabólicas a nível endócrino, imunológico e 

inflamatório que induzem várias modificações no organismo. 

Estas respostas caracterizam-se por grande liberação de 
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hormônios relacionados ao estresse que podem ser observados 

posteriormente no Quadro 1. 

 

Quadro1: Ações estimulantes e inibidoras dos hormônios 

liberados em decorrência do trauma. 

  

PARTICIPAÇÃO DOS HORMÔNIOS NA RESPOSTA DO TRAUMA 

CATECOLAMINAS 

Estimula: produção de lactato; glicólise; 

glicogenólise; glicogênese; liberação de 

aminoácidos; liberação de ácidos graxos; hipófise 

produz mais ACTH; contratilidade cardíaca; 

vasoconstricção; broncodilatação. 

Inibe: síntese proteica; secreção de insulina. 

CORTISOL 

Mobiliza aminoácidos dos músculos; estimula 

gliconeogênese. 

Inibe: síntese proteica e lipogênese. 

GLUCAGON Estimula: glicogenólise; gliconeogênese; lipólise; 

hiperglicemia; vasodilatação, débito cardiáco. 

Inibe: Insulina. 

INSULINA Secreção e ação inibidas pelas cotecolaminas; 

aumenta excreção urinária; meia vida diminuída. 

ALDOSTERONA Estimula: eliminação de potássio; retenção de 

sódio; retenção de água; aumento de volemia; 

reabsorção de bicarbonato. 

HORMÔNIO 

ANTIDIURÉTICO 

Secreção eleva-se 50x. 

Estimula: reabsorção de água; vasocnstricção 

esplânica; gliconeogênese hepática. 

HORMÔNIO DO 

CRESCIMENTO 

Inibição de insulina; aumento de glicemia; 

estimulação de lipólise; potenciação das 

catecolaminas; acúmulo de nitrogênio; anabolismo 

proteico; catabolismoo lipídico e glicídico. 

Fonte: MEDEIROS et al., 2017 (adaptado). 
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Estudos demonstraram que o trauma pode induzir 

resistência à insulina, a liberação de hormônios glucostáticos 

como glucagon, cortisol e catecolaminas associados com 

marcadores pró-inflamatórios provenientes da resposta 

orgânica como (IL-6, TNF- α), diminuem a sensibilidade a 

insulina acarretando prejuízo a revitalização de tecidos 

metabolicamente ativos, maior tempo de internação, aumento 

de morbidade e mortalidade. Sendo assim, indicam ainda que 

a manutenção do controle glicêmico está associada a melhores 

resultados clínicos, sendo recomendado níveis de glicose 

capilares menores que 10 mmol / L(HELANDER et al, 2019).  

O pico de resposta e duração das citocinas pode ser 

minimizado pela técnica cirúrgica quando pouco lesiva. A 

liberação intensa de várias citocinas, linfócitos e os macrófagos 

contribuem para a gravidade da síndrome da resposta 

inflamatória sistêmica (SRIS) desencadeando uma reação 

imune descontrolada, com ativação de mecanismos 

inespecíficos que induzem um processo autodestrutivo. 

(MEDEIROS & DANTAS FILHO, 2017). 

Além disso, a resposta do sistema imune também pode 

ser duramente enfraquecida em situações de lesões graves, 

traumas cirúrgicos, principalmente em pacientes com doenças 

pré existentes associadas a imunossupressão, a resposta 

sistêmica não agrava apenas o dano inicial ao local acometido 

pelo choque, mas também reduz a capacidade do corpo de 

combater infecções, este processo pode levar ao aumento do 

risco de sepse, que consequentemente desencadearia um novo 

ciclo de inflamação, imunoparesia e infecção (LORD et al, 

2014). 

As respostas inflamatórias, relacionadas as mesmas 

condições, possuem mecanismos anti-inflamatórios e pró-

inflamatórios paralelamente, em grandes magnitudes, 
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dependendo do equilíbrio de ambos fatores, a resposta pode 

retornar aos valores basais quando sob controle ou progredir 

para inflamação persistente, intensificação de 

imunossupressão e síndrome do catabolismo, com um risco 

aumentado de falência múltipla dos órgãos (FMO) e sepse. 

(LORD et al, 2014). 

A resposta hormonal pós-trauma, também produz um 

estado hipermetabólico e catabólico, que influencia 

negativamente no processo de cicatrização, e pode ser ainda 

agravado quando há um déficit no estado nutricional 

(KREPSKA; HASTINGS; ROODENBURG, 2017). 

 

Avaliação precoce do estado nutricional, riscos associados 

e consequências para o paciente 

 

A definição de estado nutricional envolve questões de 

relação entre ingestão de nutrientes e necessidade fisiológica, 

além de funcionalidade digestiva e fatores patológicos 

relacionados. (BARBOSA; VICENTINI; LANGA, 2019). 

O quadro de desnutrição frequentemente está associado 

a complicações cirúrgicas, maior risco de morbidade e 

mortalidade, além de tempo de internação e custos 

hospitalares. A avaliação do estado nutricional precoce tem 

papel importante permitindo saber os limites de intervenção 

cirúrgica e o tipo de terapia nutricional a ser prescrita para que 

possa se reduzir os riscos e complicações associadas 

(HANUSH et al., 2016) 

Existem vários métodos a serem utilizados, não há 

padrão ouro, a junção dos métodos aproxima a precisão dos 

resultados, sendo práticos e de custo reduzido. Um dos mais 

utilizados em âmbito hospitalar para triagem é a avaliação 

subjetiva global (ASG), outros parâmetros recomendados para 
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a avaliação nutricional são os dados antropométricos, 

bioquímicos, imunológicos, dietéticos, clínicos e exame físico 

(HANUSH et al., 2016). 

Segundo Russel e Wischmeyer (2018), a triagem 

nutricional antes da cirurgia principal é determinante, pois pode 

identificar pacientes com risco de desnutrição que podem se 

beneficiar de uma intervenção nutricional no pré-operatório 

(CARVALHO, 2019). 

É de suma importância inteirar-se dos conhecimentos 

fisiopatológicos do estado nutricional e seu impacto no período 

perioperatório. A técnica cirúrgica, diagnóstico precoce e tipos 

de intervenção nutricional dentre outros aspectos, são 

fundamentais para tomada de decisão da conduta correta e o 

desfecho promissor do procedimento cirúrgico (TORRES et al., 

2018). 

Em termos de tipo de cirurgias, os procedimentos 

cirúrgicos voltados ao trato gastrointestinal possuem maiores 

riscos de desnutrição, e quando já em desnutrição, maiores 

riscos para complicações, permanência hospitalar prolongada, 

e aumento da morbimortalidade (WISCHMEYER, 2018).  

De acordo com Torres et al. (2018), pacientes cirúrgicos 

que possuem algum grau de acometimento do trato 

gastrointestinal, estão mais susceptíveis ao desenvolvimento 

de sinais e sintomas que possam influenciar na ingestão 

alimentar ou na absorção dos nutrientes, tendo por 

consequência uma alteração negativa do estado nutricional  

No estudo de Araripe et al. (2019) foram avaliadas 

complicações referentes ao estado nutricional, além de tempo 

de jejum em pacientes cirúrgicos, foi observado uma relação 

entre a desnutrição e aumento de morbimortalidade e tempo de 

internação, assim como em outros estudos avaliados pelo 

mesmo autor.  
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Kim et al. (2018) realizaram um estudo para avaliar o 

desfecho de 355 pacientes sujeitos a cirurgia de 

duodenopancreatectomia, no qual constataram que os grupos 

de pacientes com desnutrição ou em risco nutricional, detectado 

no pré-operatório, possuem uma maior prevalência de 

complicações pós-operátórias. Em uma meta-análise com 3527 

pacientes realizada por Sun et al. (2015), foi verificado alta 

correlação entre o risco nutricional e maior taxa de 

complicações pós-operatórias e infeciosas, além do maior 

tempo de internação e aumento da mortalidade. 

A verificação do estado nutricional prévia e a 

identificação do risco nutricional há tempo no pré-operatório 

torna possível a reversão do quadro de desnutrição, desde que 

seja empregada a terapia nutricional indicada, e se necessário, 

o procedimento cirúrgico em pacientes desnutridos deverá ser 

reagendado. Sendo assim, é primordial avaliar e triar o paciente 

apropriadamente, mantendo o monitoramento ao longo da 

internação e não apenas somente na admissão (BENOIST & 

BROUQUET, 2015; CARVALHO, 2019; RUIVO et al., 2015; 

SUN et al., 2015). 

  

Benefícios Metabólicos e Inflamatórios da Abreviação do 

Jejum Pré-operatório 

 

O jejum pré-operatório é uma prática comum, recomendada 

com o intuito de garantir o esvaziamento gástrico e diminuir o 

risco de eventos respiratórios adversos. Fato este que ocorre 

principalmente durante o procedimento anestésico, devido ao 

bloqueio dos reflexos protetores de vias aéreas (A.S.A., 2017; 

MERCHANT et  al., 2016; PIEROTTI et al., 2018). 

 O período de jejum pré-operatório correspondia em média 

de 8 a 12 horas, exercendo influência metabólica nas funções 
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orgânicas e na depleção de glicogênio, dando início ao 

processo de gliconeogênese . No entanto, diversos estudos 

mostraram que tempos menores podem ser recomendados 

com base no impacto do período de tempo do jejum na 

recuperação do paciente (ÇAKAR, YILMAZ, BAYDUR, 2017; 

CAMPOS et al., 2018; CARVALHO et al., 2020). 

De acordo com Pierotti et al. (2018), a redução do tempo de 

jejum é fortemente recomendada quando se deseja acelerar a 

recuperação do paciente e reduzir o estresse cirúrgico. No 

entanto, é notório que na maioria dos serviços da prática clínica, 

os pacientes são submetidos a períodos de tempo maior do que 

o recomendado.  

Campos et al. (2018), cita que pode ser recomendado a 

ingestão de líquidos claros (chá, sucos ou bebidas contendo 

carboidratos) até 2h antes do procedimento cirúrgico. Para 

refeições leves (sem frituras, alimentos gordurosos ou carne) o 

autor sugere até 6h antes do procedimento, desde que os 

pacientes sejam saudáveis e os procedimentos cirúrgicos 

sejam eletivos. No entanto o autor não recomenda o mesmo 

período para pacientes com condições que afetam o 

esvaziamento e volume gástrico, assim como os portadores de 

doenças coexistentes.  

Diversos estudos têm mostrado que o jejum prolongado pré-

operatório pode colocar em risco a recuperação dos pacientes 

no pós- cirúrgico (AGUILAR-NASCIMENTOS et al., 2017; 

LUCCHESI  & GADELHA , 2019; WEIMANN et al., 2017).  

De acordo com Campos et al. (2018), o jejum prolongado 

unido ao trauma imposto pela operação pode acarretar em 

complicações metabólicas e hormonais, como por exemplo, no 

aumento de hormônios catabólicos como cortisol e glucagon, 

na resposta inflamatória e na secreção de catecolaminas. O 

aumento desses hormônios também resulta em um quadro de 
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resistência insulínica com característica muito similar à 

observada no diabete tipo 2. 

Além das consequências hormonais e metabólicas, deve-se 

ter atenção ao estado psicológico do paciente. O jejum 

prolongado aumenta os índices de irritabilidade e ansiedade, 

principalmente pela expectativa da cirurgia, do resultado 

esperado e até mesmo da alta (PANPOLHA et al., 2020). 

Dessa forma, a redução do período de jejum favorece a 

recuperação metabólica do paciente. Além de auxiliar na 

redução de complicações metabólicas e do estresse pós-

operatório, também ajuda no bem-estar do paciente, 

minimizando a sensação de fome, sede, boca seca, náuseas e 

fraqueza no período de pré e pós-cirúrgico (PANPOLHA et al., 

2020; POLAKOWSKI et al., 2019). 

 

. Terapia Nutricional na Cirurgia 

 

Em cirurgia as TN visam diminuir as alterações do 

estresse metabólico hormonal, nutricional, e imunológico que 

são acometidos pelo procedimento cirúrgico. O planejamento 

do tipo de terapia nutricional deve ser feito após a triagem, 

avaliação e após a identificação das necessidades nutricionais 

do paciente (CEDERHOLM et al., 2016; PINTO & TOLEDO, 

2015). 

A conduta quanto à terapia nutricional deve ser feita de 

forma individualizada e baseando-se no resultado da avaliação 

do estado nutricional. Vários são os instrumentos que 

contribuem na triagem desses pacientes para identificar se 

estes estão mais ou menos propensos a evoluir para 

desnutrição, sobretudo no ambiente hospitalar (CHI et al., 2017; 

LIMA & SILVA, 2017; POULIA et al., 2017). 



METABOLOGIA CIRÚRGICA E TERAPIA NUTRICIONAL NO PERIOPERATÓRIO 

644 
 

Com o objetivo de reduzir as intercorrências cirúrgicas e 

otimizar a recuperação no pós-operatório, surgiu a abordagem 

denominada cirurgias fast-track, que englobam uma junção 

variada de intervenções perioperatórias de três vias críticas, 

abrangendo procedimentos cirúrgicos, anestésicos e 

nutricionais (AGUILAR-NASCIMENTO, PERRONE, PRADO, 

2009; NANAVATI & PRABHAKAR, 2014). 

A partir disso, foram criados diversos programas com a 

finalidade de otimizar o período perioperatório e a recuperação 

do paciente. Foi originado, em 2001, o programa Enhanced 

Recovery After Surgery (ERAS), dando início mais tarde a uma 

sociedade.  E foi fundamentado no ERAS que no Brasil foi 

criado, em 2011, o projeto de Aceleração da Recuperação Total 

Pós-operatória - ACERTO (AGUILAR-NASCIMENTO; 

PERRONE; PRADO, 2009).  

Ambos os projetos tem como uma de suas bases a 

intervenção nutricional otimizada, caracterizada de forma 

simples pela intervenção precoce na reposição nutricional no 

pré-operatório, a redução do tempo de jejum operatório e a 

realimentação precoce no pós-operatório (AGUILAR-

NASCIMENTO; PERRONE; PRADO, 2009) 

A TN se dá por meio da nutrição oral, enteral por sonda 

ou parenteral com acesso venoso.  Além do estado nutricional, 

para conduta utilizada deve se levar em conta o tipo de cirurgia 

realizada, visando um melhor desfecho clínico do paciente 

(CEDERHOLM et al., 2016) 

A nutrição por via oral pode ser indicada em cirurgias que 

não envolvem o trato digestório, com a oferta de líquidos claros 

sem resíduos e progressão de consistência assim que possível 

após a cirurgia (MICCHI et al., 2020). 

A terapia nutricional enteral é indicada quando a ingestão 

via oral é menor que 60% por mais de sete dias, e quando o 
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indivíduo apresenta o trato gastrointestinal íntegro, no entanto, 

a ingestão via oral esta parcial ou totalmente comprometida, 

como no caso de pós-cirurgias de médio e grande porte de 

cabeça e pescoço. Essa terapia surge como uma possibilidade 

terapêutica de manutenção ou recuperação do estado 

nutricional desses pacientes (SCHODER et al., 2019). 

A nutrição enteral vem sendo utilizada frequentemente 

como apoio nutricional em pacientes oncológicos submetidos a 

procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de melhorar tais 

respostas (CARMO & FORTES, 2019).  

Segundo Carmo e Fortes (2019) a adequação do aporte 

calórico e proteico por meio do suporte nutricional mostram 

benefícios na redução do impacto do catabolismo pós-

operatório. No entanto, segundo Micchi et al. (2020) o paciente 

após cirurgia pode desenvolver certa tolerância a terapia 

enteral, portanto, quando essa via não for suficiente para atingir 

a meta nutricional do paciente, torna-se necessário suplementar 

ou implementar a via parenteral para evitar déficit calórico e 

proteico. 

  A nutrição parenteral é indicada para pacientes que 

apresentam o trato digestório impossibilitado (em casos de 

obstrução intestinal, isquemia intestinal, peritonite aguda ou 

síndrome do intestino curto, íleo prolongado) e para paciente 

com diagnóstico de desnutrição grave, sendo também uma 

alternativa segura e eficaz para garantir a oferta calórico 

proteica do paciente (BEHNE & NASCIMENTO, 2019; 

NASCIMENTO, 2016; NASCIMENTO et al., 2017). 

Esper et al., (2017), recomendam evitar longos períodos 

de jejum no pré-operatório, podendo ser indicado um período 

de seis horas para ingestão de sólidos e de duas horas para 

líquidos claros contendo carboidratos, e quando possível 
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realizar o restabelecimento da alimentação oral o mais cedo 

possível após a cirurgia.  

De acordo com Weimann et al . (2017) os carboidratos 

no pré-operatório podem reduzir a resistência à insulina, 

prevenir a hipoglicemia e reduzir o estresse melhorando o 

quadro clínico do paciente no pós-operatório. 

Nascimento (2016) destaca que paciente sujeito a 

cirurgia de grande porte, classificado com risco nutricional, 

desnutrido moderado ou grave, devem receber intervenção 

nutricional imediata. Isso pode ser introduzido tanto por via oral, 

como parenteral, com fórmula hiperproteica com ou sem 

imunonutriente de cinco a sete dias antes do procedimento.  

As necessidades nutricionais podem variar 

significantemente de acordo com o estado do paciente e sua 

admissão hospitalar cirúrgica. Um importante fator a ser 

considerado também na terapia nutricional é a ingestão 

proteica, tendo em vista que as fórmulas enterais devem ser 

selecionadas segundo seu conteúdo proteico, para obter a 

quantia recomendada à necessidade do paciente (SANTOS 

2019).  

Carvalho (2016) recomenda a ingestão de proteína, na 

maioria dos casos, para procedimento de médio e grande porte 

com estresse moderado em torno de 1,2 a 1,5g/kg/dia de 

proteína e para pacientes em estresse moderado a grave 

recomenda-se de 1,2 a 2g/kcal/dia.  

Santos (2019) destaca a inadequação do aporte proteico 

e a dificuldade de atingir as metas nutricionais propostas, pode 

levar ao aumento da desnutrição hospitalar, assim como ao 

aumento de complicações e à piora do desfecho clínico. Isso 

ocorre visto que seu aporte é um fator importante para suportar 

a demanda metabólica da função orgânica, a cicatrização de 

feridas e a função imunológica do paciente.  
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Aguilar-Nascimento et al. (2017) discutem que 

resultados positivos desta intervenção nutricional também 

foram demonstrados principalmente em estudos envolvendo 

pacientes operados por câncer do aparelho digestivo ou da 

região de cabeça e pescoço.  

Contudo, além da adequação das necessidades 

nutricionais e metabólicas, existem substâncias específicas 

chamadas de imunomoduladores capazes de modular a 

resposta imune e metabólica do paciente (CARMO & FORTES, 

2019).   

A imunonutrição é recomendada como uma importante 

estratégia para melhoria e recuperação do estado nutricional 

(AIRAS, 2018). De acordo com Sousa et al. (2020) estudos tem 

mostrado efeitos benéficos na resposta inflamatória, no sistema 

imunitário e na redução da morbimortalidade com o uso dos 

imunomoduladores. Dentre eles, destacam-se os aminoácidos 

arginina e glutamina, os nucleotídeos, o ácido docosa-

hexanóico (DHA) e o ácido eicopentanóico (EPA) (SOUSA et 

al., 2020). 

Segundo Barbosa, Fortes e Toscano (2017) o suporte 

nutricional e o uso de imunomoduladores exercem efeitos 

benéficos sobre o sistema imunológico e sobre a recuperação 

de pacientes com câncer e cirurgias de grande porte, 

promovendo a melhoria no estado nutricional, reduzindo 

complicações, tempo de internação e mortalidade. 

CONCLUSÕES  

O trauma induz a várias alterações metabólicas que tem 

total relação e dependência da nutrição e do estado nutricional. 

É fato que em todas as fases desde a decisão da intervenção 
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cirúrgica até mesmo após a alta hospitalar a nutrição tem papel 

determinante na evolução correta da recuperação. 

 A junção de todas as estratégias relatadas com relação à 

triagem, avaliação nutricional, jejum pré-operatório e terapia 

nutricional, além de todo cuidado multiprofissional obtiveram 

vários benefícios que englobam os pacientes alvo, mais rápida 

rotatividade da disponibilidade de leitos e a economia do próprio 

sistema de saúde.  

Em saúde pública no Brasil a exploração de todos esses 

métodos ainda é pouco priorizada, sendo necessário cada vez 

mais a reafirmação e exposição dos benefícios que podem ser 

alcançados para uma maior aderência e melhora da qualidade 

dos serviços de saúde ofertados assim como para a 

administração. 
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RESUMO: A obesidade central está relacionada ao 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a prevalência de obesidade central 
em pacientes idosos com doença renal crônica (DRC) em 
hemodiálise (HD) e investigar seus fatores associados. Trata-
se de um estudo do tipo série de casos, realizado em duas 
clínicas de HD localizadas em Recife, de janeiro a outubro de 
2016. A obesidade central foi definida pela medida da 
circunferência da cintura (CC). Além disso, foram avaliadas 
variáveis sociodemográficas, econômicas, antropométricas e 
de composição corporal. Foram avaliados 41 idosos com idade 
mediana de 66 (IQ 62-72) anos. A prevalência da obesidade 
central foi de 60.98% (25) e esta  foi diretamente associada ao 
índice de massa corporal (IMC) e massa gorda (MG) e 
inversamente associada a massa magra (MM). Devido a 
elevada prevalência da obesidade central em nossa amostra, 
ressaltamos a  importância de se avaliar este marcador para 
rastrear pacientes com maior risco de mortalidade e 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
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Doenças Cardiovasculares. 
 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as pesquisas da Vigilância de fatores de 

risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico 

(VIGITEL) as DCNT são um dos maiores problemas de saúde 

pública do Brasil e do mundo. Estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) indicam que as DCNT são 

responsáveis por 71% das 57 milhões de mortes ocorridas 

globalmente em 2016. No Brasil, as DCNT são igualmente 

relevantes, tendo sido responsáveis, em 2016, por 74% do total 

de mortes, com destaque para doenças cardiovasculares 

(28%), neoplasias (18%), doenças respiratórias (6%) e diabetes 

(5%) (VIGITEL, 2019). 

Associado à carga de DCNT têm-se o processo de 

envelhecimento da população, caracterizado pelo acúmulo de 

uma grande variedade de danos moleculares e celulares. Com 

o tempo, esse dano leva a uma perda gradual nas reservas 

fisiológicas, um aumento do risco de contrair diversas doenças 

e um declínio geral na capacidade intrínseca do indivíduo. Em 

última instância, resulta no falecimento (WHO, 2015). 

A doença renal crônica (DRC) é uma DCNT que tem sido 

considerada um importante problema de saúde pública mundial 

em decorrência do expressivo aumento nas taxas de incidência 

e prevalência (CUPPARI, 2019).  Estimativas apontam que em 

2010 havia cerca de 2 milhões de pacientes em diálise no 

mundo e que tal cifra deve duplicar até 2030 e, tratando-se  do 

perfil dos pacientes prevalentes em diálise, mantém-se o 

predomínio de homens, porém observa-se tendência global no 
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aumento progressivo da faixa etária dos pacientes, com 

expressiva porcentagem de idosos (NEVES et al., 2020). 

A obesidade central leva a desordens metabólicas e 

nutricionais que apresenta sérias consequências a saúde, 

estando relacionada ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (COPPINI, 2015). Para os pacientes sob 

tratamento hemodialítico este cenário pode ser diferente, uma 

vez que o índice de massa corporal (IMC) mais alto parece ser 

associado a uma melhor sobrevida, em um conceito 

denominado “paradoxo da obesidade” (YAJIMA, 2019). 

Entretanto, é questionamento na literatura se os benefícios 

potenciais da obesidade superam seus riscos conhecidos em 

pacientes em diálise  (ABRAMOWITZ, 2016). 

Diante do cenário prejudicial que a obesidade central 

pode causar a pacientes idosos sob tratamento dialítico, 

pesquisas que busquem investigar a prevalência de obesidade 

central e seus fatores associados nesses pacientes fazem-se 

necessárias. Assim, será possível instigar discussões no meio 

científico para elaboração de terapêuticas eficazes para o 

melhor tratamento nesses pacientes. 

Portanto, este trabalho objetiva avaliar a prevalência de 

obesidade central e identificar seus fatores associados em 

pacientes idosos com DRC em hemodiálise (HD). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo série de 

casos, desenvolvido no período de janeiro a outubro de 2016, 

em dois centros de HD da cidade do Recife-PE: Serviço de 

Hemodiálise do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abramowitz%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27144783
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de Pernambuco (HC – UFPE) e na Nefrocentro, clínica de 

Hemodiálise, Transplante Renal e Diálise Peritoneal, 

envolvendo um total de  41 idosos. 

Como critérios de inclusão foram considerados ser 

portador de DRC em HD há no mínimo 3 meses, de ambos os 

sexos, com idade superior a 60 anos, que apresentassem 

condições físicas (não possuir amputação de membros, 

deficiência física, paraplegia, tetraplegia ou hemiparesia), 

intelectuais e cognitivas para realização dos testes. Não foram 

incluídos pacientes em pós-operatório imediato (7 dias) de 

cirurgia de grande porte, portadores de prótese mecânica, 

pacientes que apresentassem anasarca ou edema de membros 

inferiores que impossibilitasse a realização dos testes e 

avaliação antropométrica, com história de fratura recente 

(últimos 2 meses) e portadores de doença hepática e/ou 

infecciosa.  

Os voluntários foram recrutados durante as sessões de 

HD e, na ocasião, foram explicados os objetivos, riscos, 

benefícios, procedimentos adotados na pesquisa e os critérios 

de elegibilidade do estudo. Os pacientes elegíveis concederam 

autorização expressa de sua participação através da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Foram coletadas no prontuário clínico dos voluntários, 

informações referentes à: identificação pessoal, tempo de 

tratamento, exames bioquímicos e comorbidades.  Como 

variáveis sociodemográficas para este estudo, foram 

consideradas as variáveis: idade (anos), sexo, raça/cor (branco, 

negro ou pardo) e renda familiar mensal per capita. Estas 
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informações foram auto relatadas pelo paciente, em entrevista 

e/ou coletadas em prontuário clínico, utilizando-se questionário 

de análise sociodemográficas. A renda compôs toda fonte 

financeira adquirida pelo paciente oriunda de: emprego, 

pensão, aposentadoria e/ou benefícios sociais. 

Quanto ao estilo de vida foram consideradas as variáveis 

tabagismo e consumo de bebida alcoólica. Foram considerados 

tabagistas aqueles pacientes que responderem que fumavam 

regularmente pelo menos uma vez por semana ou diariamente 

durante o ano e que fumaram no ano anterior à inclusão do 

estudo; não tabagista o indivíduo que nunca fumou ou que 

tenha parado de fumar há mais de 10 anos e ex-tabagista 

aquele que não fumou no ano anterior ou estudo, mas que 

tenha fumado entre um e dez anos anteriores. O consumo de 

álcool foi categorizado como sim e não. 

Como variáveis antropométricas foram avaliados o peso 

seco e a altura para o cálculo do IMC. Além disso, aferiu-se a 

circunferência da cintura (CC). As medidas de peso e altura 

foram avaliadas duas vezes pelo mesmo pesquisador sendo 

utilizada a média dos valores. Para consistência dos dados, 

foram desprezadas as medidas que apresentaram diferenças 

superiores a 100g para o peso e 0,5 cm para a altura. Os 

participantes foram pesados utilizando-se uma balança de 

marca Toledo®, e a estatura foi medida por meio de 

estadiômetro acoplado à balança plataforma com capacidade 

para 1,90 m e precisão de 1mm. A partir das medidas de peso 

e altura foi calculado o IMC, realizou-se de acordo com os 

valores indicados segundo a classificação de Lipschitz (1994). 

Na aferição da CC foi utilizada fita métrica de fibra não 

extensível, em centímetros, com precisão em milímetros. Foram 
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realizadas duas medidas do ponto médio entre o rebordo costal 

e a crista ilíaca (WHO, 1998) e utilizada a média dos valores. 

Para consistência dos dados, foram desprezadas as medidas 

que apresentaram diferenças superiores a 0,5cm. Para a CC foi 

utilizado o ponto de corte de maior ou igual a 80cm para 

mulheres e 94cm para homens para determinar adequação 

(WHO, 1998).  

A composição corporal das participantes do projeto foi 

estimada utilizando a bioimpedância tetrapolar biodynamics 

(BIA). Devido aos distúrbios hídricos comuns nos pacientes em 

hemodiálise, a aplicação da BIA neste estudo foi realizada 30 

minutos após a sessão de diálise, a partir deste período atinge-

se o equilíbrio da água entre os espaços intra e extracelulares, 

obtendo-se, neste caso, maior fidedignidade dos resultados 

representados no teste (KDOQI, 2019). Os voluntários foram 

instruídos a retirar adornos, relógios, ou qualquer material 

metálico. Pela possibilidade de interferência no resultado do 

teste, foram excluídos da pesquisa os voluntários que possuam 

prótese metálica. Posteriormente os mesmos foram 

acomodados no leito, em decúbito dorsal, com a cabeceira da 

cama paralela ao solo, os braços afastados do tronco formando 

um ângulo de aproximadamente 30º e as pernas afastadas 

entre si num ângulo de aproximadamente 45º. 

Para o início do procedimento, nos locais onde os 

eletrodos foram fixados, a pele do paciente foi limpa com álcool 

a 70%, posteriormente foram colocados dois eletrodos distais 

sobre a superfície dorsal da mão e do pé, próximos das 

articulações da falange-metacarpo e falange-metatarso, 

respectivamente; e dois eletrodos sobre a proeminência do 

pulso e entre o maléolo medial e lateral do tornozelo lateral. 
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Primeiramente posicionam-se os eletrodos no braço, estes 

foram fixados obrigatoriamente, no membro oposto a fístula 

artério venosa (FAV), em seguida, foram posicionados os 

eletrodos no membro inferior, sendo adotados os mesmos lados 

dos eletrodos do membro superior (KYLE et al, 2004).  

Como variáveis clínicas foram avaliados o tempo de 

tratamento em HD (em meses) e a presença de comorbidades 

associadas, como hipertensão arterial sistêmica (HAS) e 

diabetes mellitus (DM), podendo estas serem referidas em 

entrevista ou coletadas em prontuário clínico. Como variáveis 

bioquímicas foram considerados o colesterol total (CT), 

triglicerídeos (TG), lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

lipoproteína de alta densidade (HDL. Tais exames são 

rotineiramente realizados na rotina dos pacientes e, por tais 

motivos, estes dados foram coletados em prontuário, 

dispensando qualquer punção venosa. O resultado do perfil 

lipídico coletado em prontuário foi o com a data mais próxima 

do dia da avaliação antropométrica realizada. Para fins de 

classificação, serão considerados os critérios recomendados 

pela K/DOQI-NKF (2003). 

Na análise estatística, a normalidade das variáveis 

numéricas foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk. As variáveis 

categóricas foram apresentadas por meio de frequências e 

porcentagens e as numéricas por meio de média e desvio 

padrão (média ± DP) quando apresentarem distribuição normal. 

As variáveis com distribuição não normal foram apresentadas 

sob a forma de medianas e dos respectivos intervalos 

interquartílicos (IQ). Na comparação entre os grupos, foi 

realizado o teste t de Student para as variáveis com distribuição 

normal, enquanto o teste de Mann-Whitney foi utilizado para as 
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variáveis com distribuição não normal.   A associação entre as 

variáveis categóricas foi analisada através do teste Qui-

Quadrado de Pearson ou Exato de Fisher.  O teste de 

correlação de Pearson ou Spearman foi utilizado para avaliar a 

correlação entre as variáveis contínuas e a CC. O respectivo 

intervalo de confiança de 95% para todas as análises foi de 5% 

e o programa estatístico utilizado foi o STATA 14.0. 

A referente pesquisa recebeu aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (CAEE 

25657819.0.0000.8807), em conformidade com o descrito na 

resolução 466/2012). Apenas foram incluídos no estudo 

aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra compreendeu 41 idosos renais crônicos em 

HD e os dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos e 

de composição corporal estão dispostos na tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos 

e de composição corporal de pacientes renais crônicos em 

hemodiálise. Recife, 2016. 

 Total Masculino Feminino 
p 

valor Variáveis n=41 n=23 n=18 

Idade 66 (IQ 62-72) 67.6 ± 6.5 69.5 (IQ 61-71) 0.7819 

Renda 880(IQ 880- 2640) 1760 (IQ (880-2640) 880 (IQ 880-880) 0.0571 

Tempo HD 24.9 (IQ 15-57.9) 36 (IQ 15.9-69.9) 19.5 (IQ 15-37.9) 0.2023 

IMC 23.4 ± 4.3 23.4 ± 4.4 23.5 ± 4.38 0.9082 

CC 88.8 ±13.6 87.4±12.3 90.5 ±15.2 0.4728 



OBESIDADE CENTRAL E FATORES ASSOCIADOS EM PACIENTES 
IDOSOS RENAIS CRÔNICOS SOB TRATAMENTO DIALÍTICO 

660 
 

CT 153 (IQ 129-187) 161 (IQ 135-196) 142.5 (IQ 123-187) 0.1521 

TG 175 (IQ 125-218) 189 (IQ 127.2-260) 164 (IQ 99-203.9) 0.2319 

HDL 46.5 ± 7.6 45.9±7.5 47.3±8.05 0.5842 

LDL 76.2 (IQ 56-96.4) 81.4 (IQ 59.6-103.2 58.5 (IQ 46.6-96.4) 0.1485 

MM (%) 61.5 ± 11.7 60.5±13.1 62.8±9.9 0.5469 

MG (%) 38.3 ± 11.7 39.3 ± 13.1 37.1±9.9 0.5495 

Dados apresentados em média e desvio padrão (±), e mediana e intervalo 

interquartílico (IQ). HD- Hemodiálise; IMC-Índice de massa corporal; CC- 

Circunferência da cintura; CT- Colesterol total; TG- Triglicerídeos; HDL- 

Lipoproteína de alta densidade; LDL- Lipoproteína de baixa densidade; MM- 

Massa magra; MG- Massa gorda. Nível de significância p<0,05 para os 

testes T de student e Mann Whitney.  

 

A maior parte da amostra 39.02% (16) eram negros, 

seguidos de 36.59% (15) pardos e 24.39 (10) indivíduos 

brancos. Eram hipertensos 21.95% (9) e diabéticos 87.80% 

(36). Além disso 36.59% (15) da amostra referiu ser fumante ou 

ex-fumante. Nenhuma das variáveis citadas apresentou 

associação estatisticamente significante com o sexo (p>0,05).  

Mais da metade a amostra (51.22%/n=21) referiu consumir 

bebida alcoólica, sendo isto observado em maior frequência no 

sexo feminino 66.67% (14), quando comparado ao sexo 

masculino 33.33% (7) p= 0.004. Foi identificado uma 

prevalência de 60.98% (25) da amostra com obesidade central, 

sendo isso mais expressivo para o sexo masculino 72% (18), 

quando comparado ao sexo feminino 28% (7) p= 0.022 (dados 

não apresentados em tabela). 

Outros estudos avaliando pacientes em diálise como o 

de Freitas et al. (2013), encontrou uma prevalência de 44.77% 

(n = 154), sendo maior nas mulheres (55,71%) do que nos 

homens (37,25%), p = 0,001. Postorino et al.(2009), por sua 

vez, encontraram 60% das mulheres e 24% dos homens com 
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obesidade abdominal. Além do número reduzido de pacientes 

em nossa amostra, essa diferença pode ser explicada pelo 

número de pacientes serem mais do sexo masculino, 

comparado ao sexo feminino. 

Quanto ao estado nutricional avaliado pelo IMC, 39.02% 

(16) dos pacientes avaliados eram eutróficos, seguidos de 

36.59% (15) desnutridos e 24.39% (10) obesos, sem 

associação do status nutricional com o sexo. (dados não 

apresentados em tabela). 

Na tabela 2 podemos observar a correlação entre as 

variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de 

composição corporal com a obesidade central avaliada pela CC 

tanto na amostra total, quanto estratificado por sexo. 

Foram observadas associações estatisticamente 

significantes entre a CC e o IMC, MM e MG. Houve uma 

correlação mais forte para o IMC para o sexo masculino 

(r=0.7963 p=<0.0001), comparado ao sexo feminino (r=0.5627 

p=0.0150). Quanto à composição corporal, foi observado uma 

correlação negativa entre a CC e a MM (r=-0.5212 p 0.0005) e 

essa associação foi evidenciada de maneira mais expressiva 

entre as mulheres (-0.5966 p=0.0090) quando comparado aos 

homens (r=-0.4597 p=0.0273). Quanto a MG, houve uma 

correlação positiva entre esta e a CC (r=0.5196 p=0.0005), 

sendo o grau de correlação maior para o sexo feminino 

(r=0.5885 p=0.0102), comparado ao sexo masculino (r=0.4597 

p=0.0273). 

 

 

Tabela 2. Coeficiente de correlação de Spearman entre as 

variáveis sociodemográficas, clínicas, antropométricas e de 
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composição corporal com a circunferência da cintura de 

pacientes renais crônicos em hemodiálise. Recife, 2016. 

  CC   

 Total 
p valor 

Masculino 
p valor 

Feminino 
p valor 

Variáveis n=41 n=23 n=18 

Idade  -0.2981 0.0584 -0.0841  0.7030 -0.5806  0.0115 

Renda -0.1134 0.4802 -0.1498 0.4951 -0.0553 0.8273 

Tempo 

HD 
-0.0956 0.5523 0.2317 0.2874 -0.2873 0.2476 

IMC 0.6869 <0.0001 0.7963 <0.0001 0.5627 0.0150 

CT -0.0915 0.5694 -0.1256 0.5681 -0.0103 0.9675 

TG  0.1139  0.4785 0.2368  0.2766 -0.0289  0.9093 

HDL -0.1281 0.4246 -0.1505  0.4929 -0.1214 0.6312 

LDL -0.1527 0.3407 -0.2596 0.2317 -0.0134 0.9578 

MM (%) -0.5212 0.0005 -0.4597  0.0273 -0.5966 0.0090 

MG (%) 0.5196 0.0005  0.4597 0.0273 0.5885  0.0102 

r- Coeficiente de correlação; HD- Hemodiálise; IMC-Índice de massa 

corporal; CC- Circunferência da cintura; CT- Colesterol total; TG- 

Triglicerídeos; HDL- Lipoproteína de alta densidade; LDL- Lipoproteína de 

baixa densidade; MM- Massa magra; MG- Massa gorda. Nível de 

significância p<0,05 para o teste de correlação de Pearson ou Spearman.  

 

Não foram observadas associações estatisticamente 

significantes entre a CC e as variáveis raça, fumo, consumo de 

bebida alcoólica, HAS e DM. 

Nosso estudo trás importantes contribuições para 

comunidade científica, pois nos leva a uma reflexão a respeito 

do paradoxo da obesidade.   

No estudo de Kim et al. (2020), investigando adultos 

coreanos participantes com IMC mais alto apresentaram taxa 

de mortalidade mais baixa do que aqueles com IMC mais 

baixo. Em uma análise de regressão de Cox totalmente 
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ajustada, estar com sobrepeso e obesidade foi associado a um 

risco relativo significativamente menor de mortalidade por todas 

as causas em relação ao grupo de referência. Por outro lado, a 

taxa de mortalidade foi maior entre os participantes com CC 

elevada do que entre aqueles com CC baixa. Os participantes 

com a CC mais alta tiveram um risco maior de mortalidade, 

enquanto aqueles com o nível de CC mais baixo tiveram um 

risco significativamente menor de mortalidade. Em conclusão, a 

mortalidade por todas as causas foi positivamente associada 

com a CC, uma medida de obesidade abdominal, e 

inversamente associada com o IMC, uma medida de volume 

corporal, em pacientes submetidos à hemodiálise. enquanto 

aqueles com o nível de CC mais baixo tiveram um risco 

significativamente menor de mortalidade. 

Para Beberashvili et al. (2019), além de estar relacionado 

a mortalidade, a obesidade central também influencia em um 

perfil mais pró-aterogênico em termos de marcadores 

inflamatórios e expressão de adipocina, menores reservas de 

composição corporal, menor capacidade física. 

 Lim et al. (2019), por sua vez, destaca o aumento da 

dislipidemia, que acaba aumentando os riscos de doenças 

cardiovasculares. 

Alguns autores destacam que o termo “paradoxo da 

obesidade” pode não necessariamente significar que os 

princípios da fisiopatologia vascular são diferentes nos 

pacientes sob tratamento hemodialíticos em comparação à 

população em geral, mas pode indicar que existem outros 

fatores sobrepostos e mais dominantes que mascaram os 

resultados adversos relacionados a obesidade, como 

observado na população em geral (PARK, 2014), entre os quais 
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a proporção de massa magra e gordura corporal (MARCELLI, 

2015; YAJIMA et al., 2019), distribuição da gordura corporal 

(YAJIMA et al., 2018; DELGADO et al., 2017), comorbidades 

associadas (COIMBRA, 2019) e idade (HOOGEVEEN et al, 

2012) podem ser citados. 

Levando em consideração as proporções de massa 

magra e massa gorda, os resultados de uma grande coorte 

internacional de pacientes em HD envolvendo países da 

Europa, Ásia-Pacífico e América Latina indicam que pacientes 

com o mesmo IMC, mas diferentes proporções de massa magra 

e gorda podem ter resultados diferentes. Em conclusão, este 

grande estudo multinacional demonstrou que a massa magra 

junto da gordura corporal são importantes preditores de 

sobrevida em pacientes com HD crônica. Tanto indicadores de 

massa magra baixos quanto indicadores de gordura corporal 

baixos, mas principalmente a combinação de ambos, estão 

associados à pior sobrevida (MARCELLI, 2015). 

A perda de massa muscular é a principal manifestação 

de desnutrição em pacientes em diálise, portanto, é importante 

distinguir gordura e massa muscular ao realizar a avaliação 

nutricional (ZHANG, 2019) e que indicadores de composição 

corporal devem ser avaliados simultaneamente nessa 

população (YAJIMA et al., 2019). Corroborando com o 

supracitado, em nossos resultados observamos uma relação 

inversa entre a MM e a CC da cintura e diretamente 

proporcional entre a CC e MG. 

Nosso estudo apresenta algumas limitações, como o 

número reduzido de pacientes. Entretanto, nossos achados 

trazem importantes contribuições por demonstrarem a 



OBESIDADE CENTRAL E FATORES ASSOCIADOS EM PACIENTES 
IDOSOS RENAIS CRÔNICOS SOB TRATAMENTO DIALÍTICO 

665 
 

importante de se avaliar a obesidade central em pacientes 

idosos sob tratamento dialítico. 
 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi observado uma elevada prevalência de obesidade 

central em idosos renais crônicos sob tratamento dialítico e esta 

foi diretamente associada ao IMC e MG e inversamente 

associada a MM. Ressaltamos a importância de se avaliar a 

obesidade central nesses pacientes para rastrear aqueles com 

maior risco de mortalidade e desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. 
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RESUMO: O estado nutricional pré-gestacional inadequado e 
ganho de peso excessivo durante a gestação podem influenciar 
negativamente o curso da gravidez. Tais condições estão 
associadas a piores desfechos neonatais, principalmente 
quando associadas a complicações como o desenvolvimento 
de diabetes mellitus gestacional. O estudo teve como objetivo 
avaliar o estado nutricional e o ganho de peso em mulheres com 
diabetes mellitus gestacional internadas em Hospital 
Universitário. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, 
realizado a partir de dados secundários provenientes de 
prontuários clínicos e registros nutricionais de pacientes com 
diabetes mellitus gestacional, no período de dezembro de 2018 
a agosto de 2019. As informações clínicas coletadas foram 
idade cronológica, idade gestacional e comorbidades. Os dados 
nutricionais obtidos incluíram estatura, peso pré-gestacional, 
peso atual e ganho ponderal. A obesidade prévia à gestação foi 
identificada em 46,9% da amostra, seguido pelo sobrepeso em 
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29,7% das gestantes. O excesso de peso manteve-se 
predominante ao longo da gestação (53,1% de obesidade e 
32,8% de sobrepeso).  O excesso de peso prévio e durante à 
gestação predominou no grupo estudado, em consonância com 
os achados da literatura acerca da associação entre estado 
nutricional e diabetes mellitus gestacional. Mais estudos são 
necessários nessa população para auxiliar no diagnóstico 
oportuno e no tratamento adequado. 
Palavras-chave: Diabetes gestacional. Gravidez de alto risco. 
Estado nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A gravidez é uma condição fisiológica em que ocorre 

uma adaptação hormonal, com o aumento nos níveis dos 

hormônios de ação antagonista à insulina, principalmente, o 

estrogênio, progesterona, cortisol, prolactina e hormônio 

somatotrófico coriônico humano. (GOLIC M et al., 2018).  

O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é um distúrbio 

metabólico que envolve alterações no metabolismo dos 

carboidratos, levando a elevação de seus níveis 

consideravelmente altos durante a gravidez em mulheres 

susceptíveis (LAW; ZHANG, 2017). Em especial no segundo 

trimestre, há aumento na resistência insulínica e na 

hiperglicemia pós-prandial, decorrente das mudanças 

fisiológicas no organismo da gestante a fim de atender às 

demandas do feto (PLOWS et al, 2018).  

Quando comparadas as gestantes sem resistência à 

insulina, as pacientes com DMG apresentam uma diminuição 

mais acentuada da sensibilidade periférica à insulina, assim 

como diminuição de sua secreção, semelhante ao encontrado 

no DM tipo 2, explicando os picos pós-prandiais. Entretanto, a 
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fisiopatologia do DMG não está totalmente elucidada. Se todas 

as gestantes fossem resistentes à insulina, a incidência do 

DMG seria superior aos níveis encontrados (FERNANDES; 

BEZERRA, 2020). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define DMG 

como uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável, 

que se inicia durante a gestação atual e não preenche os 

critérios para diagnósticos de diabetes mellitus franco. É o 

problema metabólico mais comum na gestação e sua 

prevalência varia entre 3% a 25% a depender dos critérios 

diagnósticos e características da população (SBD, 2019-2020). 

Nos últimos anos a epidemia global de diabetes e a 

obesidade atingiu a população de mulheres em idade 

reprodutiva em concomitante houve um aumento na incidência 

de DMG durante a gravidez. De acordo com a International 

Diabetes Federation (IDF), em 2017, 16,2% dos partos foram 

de gestações com hiperglicemia e desse percentual 86,4% 

foram devido ao DMG (SANTOS et al., 2020) 

No Brasil estima-se que há uma elevada prevalência de 

DMG, cerca de 18% das mulheres atendidas pelo Sistema 

Único de Saúde. Levando em consideração essa elevada 

prevalência tornam-se, portanto, prioritários os cuidados para 

estas mulheres (MADI et al., 2018). 

O processo de transição nutricional vivenciado pela 

população brasileira tem resultado no aumento de mulheres 

com excesso de peso pré-gestacional e que permanecem com 

ganho de peso excessivo durante a gestação. Tais condições 

estão associadas com piores desfechos perinatais, 

principalmente à complicações como o desenvolvimento de 

DMG (ZUCCOLOTTO et al., 2019). 
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Está bem estabelecido na literatura que o excesso de 

peso pré-gestacional  e o ganho de peso excessivo durante a 

gravidez está associado ao desenvolvimento de diabetes 

gestacional. O acúmulo de gordura em depósitos viscerais pode 

levar ao aumento da resistência à insulina por subsequente 

exaustão das células β pancreáticas causando secreção 

inadequada de insulina (QI et al., 2020) 

Visto como uma das principais causas de 

morbimortalidade materna, o diabetes mellitus gestacional está 

associado à complicações durante a gravidez como distúrbios 

hipertensivos (hipertensão, pré-eclâmpsia e eclampsia), 

aumento das taxas de cesariana, macrossomia e 

hiperinsulinemia fetal (DAMM et al, 2016). E relacionado à 

problemas a longo prazo como diabetes mellitus tipo 2, 

síndrome metabólica e doença cardiovascular (HUANG; 

WANG; GU; XU, 2020). 

Os sintomas clínicos do DMG não são típicos, o que 

dificulta no diagnóstico e na intervenção precoce, o que irá 

afetar não apenas a mulher, mas também a saúde e o 

desenvolvimento da criança por um longo período de tempo, 

podendo chegar a vida adulta. Explorar os fatores de risco do 

DMG, analisar os efeitos adversos nos resultados da gravidez 

e propor as medidas preventivas correspondentes são de 

grande importância para reduzir a presença e a progressão do 

DMG e garantir a segurança das mães e bebês (ZHUANG et 

al., 2020) 

O rastreamento do diabetes é realizado a partir da 

primeira consulta do pré-natal, utilizando-se a medida da 

glicose em jejum com o objetivo de detectar a presença de 

diabetes pré-existente. Não há um protocolo específico para 



PERFIL NUTRICIONAL DE GESTANTES COM DIABETES MELLITUS 
GESTACIONAL INTERNADAS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

672 
 

identificação do DMG, assim, todas as gestantes devem ser 

acompanhadas  e verificada a glicemia, independentemente da 

presença de fatores de risco (SOARES et al., 2020). 
O tratamento de primeira linha indicado para controle 

glicêmico do diabetes gestacional são as mudanças no estilo de 

vida como a terapia nutricional associada à atividade física. Em 

mulheres com DMG, os carboidratos são macronutrientes 

importantes e devem ser controlados de acordo com o tipo e a 

quantidade de consumo, sendo indicado uma dieta de baixo 

índice glicêmico, além do controle do ganho de peso, 

principalmente em gestantes que já atingiram a meta de ganho 

ponderal proposta  (RASMUSSEN, et al. 2020). 

Diante do aumento da prevalência de gestantes com o 

diagnostico de DMG e do crescente número de mulheres que 

iniciam a gestação com excesso de peso segundo a literatura 

recente, é de extrema importância estudar esse grupo 

populacional, sendo o nutricionista o profissional indicado para 

ajudar no manejo desta patologia. Tendo esse estudo o objetivo 

de avaliar a prevalência da DMG e o estado nutricional das 

mesmas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de delineamento descritivo e transversal, a partir 

de dados secundários provenientes de prontuários clínicos, 

cartão da gestante e registros nutricionais. A amostra da 

pesquisa seguiu critério de conveniência, sendo assim incluídas 

todas as gestantes com diagnóstico de Diabetes Mellitus 

Gestacional atendidas durante o período de coleta, foram 

coletados dados das gestantes internadas entre dezembro de 
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2018 a agosto de 2019, na enfermaria do alojamento conjunto 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC-UFPE). 

Foram excluídas as pacientes com diagnóstico de DMG 

a esclarecer e as portadoras de DM dos tipos I e II. Para 

caracterização antropométrica da amostra, obteve-se peso e 

estatura pré-gestacional coletados no cartão da gestante. O 

embasamento teórico foi realizado utilizando-se as bases de 

dados da área de saúde (LILACS, PUBMED, SCIELO) como 

forma de busca das evidências científicas a respeito do tema 

abordado. 

O diagnóstico de diabetes gestacional é realizado 

através dos testes bioquímicos utilizados no diagnóstico do 

DMG. A glicemia plasmática em jejum for ≥ 92 mg/dL e < 126 

mg/dL, será feito o diagnóstico de DMG, que deve ser 

confirmado com uma segunda dosagem da glicemia de jejum. 

As gestantes com rastreamento positivo do distúrbio endócrino, 

ou seja, com glicemia plasmática acima dos valores limítrofes, 

(que representa tolerância à glicose diminuída) e/ou com 

qualquer dos fatores de risco descritos no quadro 1, foram 

submetidas à confirmação diagnóstica com teste oral de 

tolerância a glicose (SBD, 2019-2020).  
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Quadro 1  - Fatores de risco associados ao desenvolvimento 

de Diabetes mellitus Gestacional. 

Idade materna avançada 

Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual ou  

Deposição central excessiva de gordura corporal 

História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau 

Crescimento fetal excessivo, polidrâmnio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na 

gravidez atual 

Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte 

fetal ou neonatal, macrossomia ou DMG 

Síndrome de ovários policísticos 

Baixa estatura (menos de 1,5 m) 

Hemoglobina glicada ≥ 5,9% no primeiro trimestre. 

Fonte: SBD, 2019-2020. 

 

Os pontos de corte para o Teste de Tolerância à Glicose 

(TTG) são >92, 180 e 153 mg/dl, respectivamente. Os achados 

de dois valores alterados confirmam o diagnóstico. 

Recomenda-se ainda a dosagem de hemoglobina glicada nos 

casos de diabetes e gestação, devido à sua associação, 
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quando aumentada, com malformações. Os resultados desses 

exames laboratoriais serão transcritos dos prontuários ou 

cartão da gestante (SBD, 2019-2020). 

A avaliação antropométrica tem por objetivo acompanhar 

o ganho de peso ponderal recomendado até o termo. O ganho 

de peso recomendado durante a gravidez em mulheres com 

DMG é o mesmo considerado para uma gestante sem 

intolerância à glicose. 

 O peso pré-gestacional em quilos correspondente a no 

máximo dois meses antes da concepção, ou o peso medido 

antes da 14ª semana gestacional, podendo ser referido pela 

gestante ou transcrito do cartão da gestante. Para o diagnóstico 

nutricional pré-gestacional foram adotados os pontos de corte 

de Índice de Massa Corporal (IMC) propostos pela Organização 

Mundial de Saúde(OMS) para a população geral, estabelecidos 

no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Classificação do estado nutricional pré-gestacional 

IMC pré-gestacional (kg/m²                             Classificação do estado nutricional 

< 18,5 Baixo Peso 

18,5 - 24,9 Adequado 

25 - 29,9 Sobrepeso 

> 30 Obesidade 

Fonte: IOM, 2009 
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 Foi verificado ganho até o momento do internamento e 

comparado com o preconizado pelo Ministério da Saúde para o 

período gestacional da gestante (BRASIL, 2013).  

Para cada gestante, a depender do estado nutricional 

inicial, há uma faixa de ganho de peso recomendada, descrita 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 3  - Ganho de peso recomendado de acordo com o 

estado nutricional pré-gestacional. 

Estado nutricional inicial 

(IMC) 

Recomendação de 

ganho de peso (kg) 

semanal médio no 

2º e 3º trimestres* 

Recomendação de ganho 

de peso (kg) total na 

gestação 

 

Baixo peso (< 18,5kg/m²) 

 

0,5 (0,44 – 0,58) 

 

12,5 – 18,0 

Adequado (18,5 – 

24,9kg/m²) 

0,4 (0,35 – 0,50) 11,5 – 16,0 

Sobrepeso (25,0 – 

29,9kg/m²) 

0,3 (0,23 – 0,33) 7,0 – 11,5 

Obesidade (≥ 

30kg/m²) 

0,2 (0,17 – 0,27) 5,0 – 9,0 

Fonte: IOM, 1990 
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Peso atual é a medida em quilos, verificada 

semanalmente durante a rotina do serviço de nutrição. As 

gestantes foram pesadas utilizando-se uma balança digital com 

capacidade de 150 kg e precisão de 100 g. A gestante ficou 

posicionada no centro do equipamento com roupas leves, sem 

objetos nas mãos ou bolsos e sem adornos na cabeça, 

descalça, ereta, com os pés juntos e os braços estendidos ao 

longo do corpo.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) gestacional foi  

calculado utilizando-se o peso atual em quilos (kg) dividido pela 

estatura em metros ao quadrado (kg/m²) para posterior 

classificação do estado nutricional de acordo com a idade 

gestacional usando os pontos de corte de IMC propostos por 

Atalah et al. (1997). 
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Figura 1. Classificação do estado nutricional de gestantes 

Índice de Massa Corporal (IMC) para idade gestacional. 

 
  Fonte: ATALAH, 1997. 
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Os dados foram analisados descritivamente através de 

frequências absolutas e percentuais para as variáveis 

categóricas e das medidas: média e desvio padrão para 

variáveis numéricas. Para avaliar diferença entre os percentuais 

relativos às categorias de uma variável foi utilizado o teste Qui-

quadrado de Pearson para igualdade de proporções em uma 

amostra.  

A margem de erro utilizada na decisão dos testes 

estatísticos foi de 5% e os intervalos foram obtidos com 95% de 

confiança. Os dados foram digitados na planilha EXCEL e o 

programa utilizado para obtenção dos cálculos estatísticos foi o 

IMB SPSS na versão 23. 

A pesquisa foi realizada seguindo as normas que 

regulamentam pesquisas em seres humanos contidas nas 

Resoluções n. 466/12 e 251/97 do Conselho Nacional de 

Saúde, aprovada pelo Comitê de ética e Pesquisa em seres 

humanos do HC-UFPE, sob o protocolo número CAAE 

93448918.8.0000.5208, número do parecer: 2.877.855. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra de que trata este estudo foi composta por 64 

gestantes. A idade média foi de 31,9 anos (DP 6,38), sendo a 

mínima 14 e a máxima 45 anos. A maioria das gestantes 

possuíam idade inferior a 35 anos (65,6%). No que diz respeito 

à idade gestacional 92,2% da amostra analisada estava no 

terceiro trimestre de gravidez, com uma média de 35 semanas 

de acordo com o quadro a seguir:  
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Quadro 3 – Características gerais das gestantes estudadas. 

Variáveis Média 

 

Idade média  

 

31,9 anos 

Média de semana gestacional na 

internação 

 

      35 semanas 

Média de ganho de peso até a internação   

9,89 kg 

Média de IMC pré-gestacional    30,1 kg/m2 

 

 

O IMC pré-gestacional médio foi de 30,1 kg/m2 (DP 

7,10), com valores limítrofes de 18 kg/m2 e 47,2 kg/m2. O 

estado nutricional pré-gestacional de obesidade prevaleceu em 

46,9% da amostra estudada, seguido pelo sobrepeso 29,7% 

(p=0,00), 21,9% eram eutróficas e o baixo peso ocorreu em 

apenas uma paciente. No grupo estudado o excesso de peso 

manteve-se predominante ao longo da gestação (53,1% de 

obesidade e 32,8% de sobrepeso) conforme observado na 

fegura a seguir: 
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Figura 2. Estado nutricional pré-gestacional e atual de 

gestantes com diabetes mellitus gestacional internadas em 

hospital universitário do Recife-PE  

 

A média de ganho ganho ponderal até o momento do 

internamento foi de 9,89 kg. O ganho de peso foi inferior à 

média das gestantes com estado nutricional pré-gestacional de 

obesidade 9,04 kg (DP 7,33), porém nos dois grupos já 

ultrapassava o ganho de peso total preconizado para toda 

gestação. Já as gestantes com sobrepeso apresentaram  ganho 

de peso médio de 9,9 kg e as gestantes eutróficas 13,2 kg (DP 
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7,92), sendo um valor superior à média da população estudada 

como descrito no quadro 4. XIE e colaboradores (2020) 

encontraram um valor médio de ganho de peso ainda maior do 

que o do presente estudo, com ganho ponderal de 10,2 kg na 

amostra estudada, sendo a distribuição de 50,3% com ganho 

de peso insuficiente, 31,6% adequado e 18,1% com ganho 

excessivo segundo o IOM. 

 

Quadro 4 – Ganho de peso gestacional de acordo com o IMC 

pré-gestacional. 

Estado Nutricional pré-gestacional Ganho de peso durante a gestação 

Eutrofia 13,2 kg 

Sobrepeso 9,9 kg 

Obesidade 9,03kg 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) o 

DMG traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o 

neonato, sendo geralmente diagnosticado no segundo ou 

terceiro trimestres da gestação. Miranda et al. (2017) em seu 

estudo verificou que grávidas com DMG apresentaram idade 

mais avançada (33 vs 31 anos) e maior prevalência de 

cesariana (40,3% vs 24,4%), sendo a incompatibilidade céfalo-

pélvica o principal motivo de cesariana (32,9%), quando 

comparando gestantes com e sem DMG. Resultado semelhante 

encontrado no artigo base. Segundo a literatura, mulheres 

portadora de DMG tem maior risco de desenvolver distúrbios 
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hipertensivos, porém, não houve prevalência de pré-eclâmpsia 

não foi diferente entre os grupos nos dois estudos, o que pode 

ser justiçado devido às intervenções dietoterápicas e 

medicamentosas (MIRANDA et al., 2017; SILVA et al., 2019) 

Entre os fatores de risco, destacam-se os modificáveis, 

estudos recentes tem mostrado associação entre o estado 

nutricional de obesidade prévia, assim como, o ganho de peso 

excessivo durante a gestação e, o risco de intercorrências 

gestacionais. Mostrando que o excesso de peso associa-se 

fortemente a condições clínicas, como o DMG. Essa associação 

pode ser atribuída à resistência insulínica, mais frequente entre 

as obesas, combinada a possível secreção deficiente deste 

hormônio (GOU et al., 2019).  

Achados de Martin et al. (2015), no qual mulheres que 

iniciaram a gestação com sobrepeso ou obesidade 

apresentaram maior risco de desenvolver diabetes mellitus 

gestacional a medida que houve aumento do índice de massa 

corporal materna, reforçando dados da literatura, onde está 

bem consolidado a relação entre o estado nutricional, 

obesidade prévia, assim como, o ganho de peso excessivo 

durante a gestação e, o risco de intercorrências gestacionais 

(SBD, 2019-2020). 

Aljohani et al. (2015) estudando fatores de risco 

significativos relacionados à previsão de diabetes mellitus (DM) 

entre gestantes com diagnósticos diabetes mellitus gestacional 

(DMG), verificaram que essas mulheres apresentaram maior 

peso pré-gestacional e IMC, corroborando com os resultados 

encontrados no presente estudo em que o IMC pré-gestacional 

elevado prevalesceu na população estudada.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aljohani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26339426
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Silva et al. (2019) também relatou a associação entre o 

uso de insulinoterapia com maiores chances de 

desenvolvimento de DM2 em relação ás que não utilizaram 

insulina, reforçando as recomendações atuais para o controle 

glicêmico com o manejo dietoterápico com dieta de baixo índice 

glicêmico e atividade física, além do diagnóstico e intervenção 

precoce em gestantes com DMG (SILVA et al.,2019). 

Coutinho et al (2019) evidenciaram que o aumento do 

consumo calórico e alimentar de mulheres com DMG está 

associado com Obesidade, resistência à insulina e pressão 

arterial mais elevada , que são fatores relacionados a síndrome 

metabólica. Observou-se também que o número de casos de 

obesidade e de alterações metabólicas está ultrapassando em 

muito a desnutrição nas populações de países em 

desenvolvimento entre as gestantes e que o consumo de 

quantidade ideal de proteína e fibras tem grande relevância no 

tratamento. 

As intervenções nutricionais são fundamentais no 

manejo do DMG, destacando-se a orientação alimentar, sendo 

preconizado o atendimento dietoterápico e acompanhamento 

nutricional individualizado, realizado por um nutricionista, o qual 

deve contribuir com o ganho de peso adequado, bem como o 

controle metabólico (SBD 2019-2020).  

 

CONCLUSÕES  

 

O excesso de peso prévio e durante a gestação 

predominou no grupo estudado, em consonância com os 

achados da literatura acerca da associação entre estado 

nutricional e DMG.  
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Os achados só reforçam a importância do 

acompanhamento nutricional durante o período que antecede a 

gravidez, permitindo assim que a mãe inicie a gestação com o 

peso adequado e deve continuar durante toda a gestação para 

assegurar um ganho de peso ideal e realizar o manejo 

nutricional na DMG.  

Conclui-se que a importância do desenvolvimento de 

estratégias, de promoção a redução dos riscos modificáveis, 

como estilo de vida e alimentação. também a importância de 

sensibilizar e captar precocemente essas gestantes no serviço 

de saúde, pois quanto antes iniciar o tratamento dietoterápico, 

melhor será a adesão e menor a necessidade de uso de 

fármacos e insulinoterapia.  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que 

sempre que possível o acompanhamento por uma equipe 

multidisciplinar deve ser indicado para um melhor desfecho 

clínico. O acolhimento, informação, aconselhamento e 

competência profissional para assistir esse público são medidas 

favoráveis e indispensáveis para tornar o período gestacional 

mais afável. 

Convém que mais estudos nessa população sejam 

realizados de forma a auxiliar no diagnóstico oportuno e no 

tratamento adequado dessa importante complicação na 

gravidez. 
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RESUMO: O ato de amamentar vai além de prover nutrientes 
para o filho, é um processo complexo que proporciona uma 
interação profunda entre a mãe e o bebê, impactando de forma 
positiva no estado nutricional da criança, no aspecto 
imunológico, em sua fisiologia e na sua evolução cognitiva e 
comportamental, sendo o leite materno o alimento ideal para a 
saúde da criança. Sendo recomendada a prática de 
amamentação exclusiva por cerca de 6 meses e 
complementada até os 2 anos ou mais. Apesar de todas as 
vantagens que o leite materno proporciona, o desmame 
precoce ainda é uma realidade em diversos países, inclusive no 
Brasil. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento 
bibliográfico acerca das evidências científicas sobre os 
principais fatores associados ao desmame precoce. Trata-se de 
uma revisão integrativa da literatura orientada pela questão 
norteadora: “Quais os principais fatores associados ao 
desmame precoce?”. Os dados foram obtidos em plataformas 
de busca sendo incluídos 8 artigos que corresponderam aos 
critérios de inclusão. Apesar dos benefícios que o aleitamento 
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materno exclusivo proporciona à criança, a maioria foi 
desmamada precocemente devido a inúmeros fatores como, o 
retorno da mãe ao mercado de trabalho, escolaridade da mãe, 
problemas com a mama, a falta de incentivo por parte dos 
profissionais de saúde, bicos artificiais, tabus, crenças, práticas 
culturais, a introdução de outros alimentos, além do argumento 
de “leite fraco”. Desta forma, torna-se fundamental a 
necessidade de fornecer à mãe informações esclarecedoras 
sobre a importância do aleitamento materno, mostrando os 
riscos provenientes do desmame precoce.  
Palavras-chave: Aleitamento materno. Desmame. Leite 
humano. Lactente.  
 
INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é visto como o alimento ideal para o 

recém-nascido. Desde a década de 80, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde (MS) do Brasil e a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomendam e 

enfatizam a importância da prática de amamentação exclusiva 

por cerca de 6 meses e complementada até os 2 anos ou mais 

(MARINHO et al., 2015). De acordo com estimativas da OMS, 

se a amamentação fosse praticada globalmente, as mortes de 

823 mil crianças e 20 mil mães poderiam ser evitadas a cada 

ano (OMS, 2016). 

O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é caracterizado 

como aquele em que a criança recebe somente o leite materno 

ou leite humano de outra fonte, sem fazer ingestão de outros 

sólidos e líquidos, inclusive a água. Medicamentos e outras 

substâncias, como xaropes e gotas contendo nutrientes como 

vitaminas, também são incluídos nessa definição (BRASIL, 

2015). 
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O ato de amamentar vai além de fornecer nutrientes para 

o filho. Amamentar é um processo complexo que proporciona 

uma interação maior entre a mãe e o bebê, resultando de forma 

positiva e direta no estado nutricional da criança, no aspecto 

imunológico, em sua fisiologia e na sua evolução cognitiva e 

comportamental, refletindo na saúde em longo prazo da 

criança, e consequentemente na saúde mental e física da mãe 

(BRASIL, 2015). 

O Brasil é o país que possui uma das legislações mais 

evoluídas relacionada à proteção do aleitamento materno em 

todo o mundo, assegurando diversos direitos à mulher, 

proporcionando melhores condições à prática da 

amamentação.  Apesar dessas recomendações e das medidas 

aderidas, o desmame precoce, caracterizado pela interrupção 

e/ou abandono do aleitamento materno de forma exclusiva 

antes do bebê completar seis meses, independentemente do 

motivo, ainda é uma realidade frequente no país (ANDRADE, 

2018). Apenas 40% das crianças no mundo inteiro recebem 

leite materno de forma exclusiva no início da vida. No Brasil, 

apenas 38,6% das crianças mamam de forma exclusiva até os 

seis meses de vida (BRASIL, 2019). 

Nessa mesma perspectiva, a ausência da amamentação 

ou o desmame precoce, e a administração de outros alimentos 

na dieta da criança, antes dos 6 meses de vida, pode acarretar 

consequências negativas para a saúde da criança, como, o 

prejuízo da digestão e assimilação de elementos nutritivos, 

exposição a agentes infecciosos além do contato com proteínas 

estranhas (BRASIL, 2009). Sendo assim, a amamentação deve 

ser incentivada pelos profissionais de saúde, assim como a 

doação de leite humano (BRASIL, 2018). 
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Apesar da prática de amamentação parecer um processo 

simples, ela ainda trás consigo diversas dúvidas e bloqueios, 

pois a grande maioria das mães primíparas não são orientadas 

de maneira esclarecedora durante o processo de gestação e no 

período pós-parto (NASCIMENTO et al., 2019). 

 Nesse sentido, ressalta-se a importância do 

acompanhamento por profissionais da saúde, para auxiliar as 

mães, esclarecendo dúvidas, ensinando práticas e 

acompanhando a mãe e o bebê no período de amamentação 

(BRASIL, 2019). 

Diversos fatores podem propiciar o desmame precoce e 

estes podem estar associados à cultura, estilo de vida e 

influência da sociedade, exigindo assim uma atenção especial 

quanto a essa prática. O leite humano é uma substância 

ativamente protetora e imunomoduladora necessitando de 

clareza quanto às orientações sobre a mesma (MONTESCHIO; 

GAÍVA; MOREIRA, 2015). 

 Diante o exposto, o presente estudo tem por objetivo 

realizar uma revisão integrativa da literatura acerca das 

evidências científicas sobre os principais fatores associados ao 

desmame precoce  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

consiste em uma busca analítica de natureza descritiva, 

propondo-se a esclarecer questionamentos sobre a temática 

específica. A revisão integrativa da literatura foi escolhida como 

recurso para a obtenção dos dados, de forma a responder a 

seguinte questão norteadora: “Quais os principais fatores 

associados ao desmame precoce?”. Os dados foram obtidos 
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nas plataformas de busca Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura  Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Google Acadêmico e PubMed, os descritores utilizados 

encontram-se presentes no Descritores em Ciências da Saúde 

(DECS), baseada na questão estabelecida, optou-se por: 

“Aleitamento Materno”, “Desmame Precoce” e “Lactente”, no 

idioma português. 

Os artigos coletados foram selecionados pelo título, 

seguido da leitura do resumo e a leitura na íntegra. A princípio 

foram encontrados 269 artigos através dos descritores 

utilizados e realizou-se a leitura dos títulos, sendo descartados 

os artigos duplicados ou que não correspondiam a temática 

estabelecida, totalizando 211 artigos descartados. Em seguida, 

analisou-se o resumo de 58 artigos sendo descartados aqueles 

que não respondiam a questão norteadora. De acordo com os 

critérios determinados no percurso metodológico, foram 

selecionadas 25 publicações científicas para leitura completa. 

Após análise do conteúdo, 08 estudos foram escolhidos para 

compor a amostra final desta revisão (Figura 1). Em seguida, os 

artigos foram organizados por: autores, ano, título, objetivos e 

resultados (Tabela 1). 
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 Figura 1. Processo de Seleção dos Artigos 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os artigos selecionados foram organizados dispostos na 

Tabela 1, segundo autores, ano, título, objetivos do estudo e 

resultados.  

  

Tabela 1. Síntese das principais informações dos artigos 

selecionados quanto a autores, ano, título, objetivos do estudo 

e resultados. 

Autores/ano Título Objetivos Resultados 

BARBOSA et al., 

2018 

Dificuldades 

iniciais com a 

técnica da 

mamada e 

impacto na 

duração do 

aleitamento 

materno 

exclusivo 

Avaliar a 

influência das 

dificuldades 

iniciais para 

amamentar 

sobre a 

duração do 

aleitamento 

Foram 

acompanhados 

175 binômios 

mãe-filho. A 

presença de 

problemas com 

as mamas na 

maternidade 

(p=0,030; 

 

 
Análise do título de 269 

artigos 

 

 
Leitura prévia do resumo 

de 58 artigos 

 

 
Leitura e avaliação na 
íntegra de 25 artigos 

 

 
Seleção de 08 artigos que 
atenderam aos critérios de 

inclusão 
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materno 

exclusivo. 

OR=2,38; 

IC95%=1,02-

5,48), o trabalho 

materno fora de 

casa (p=0,027; 

OR=2,12; 

IC95%=1,03-

4,31) e o baixo 

nível de 

escolaridade 

materno 

(p=0,017; 

OR=2,13; 

IC95%=1,10-

4,06) 

mostraram-se 

como fatores 

associados à 

interrupção 

precoce do 

aleitamento 

materno 

exclusivo antes 

dos seis meses. 

A renda familiar 

menor que um 

salário mínimo 

se mostrou 

como fator de 

proteção 

(p=0,048; 

OR=0,42; 
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IC95%=0,17-

0,97). 

CARVALHO et 

al., 2018 

 

Primeira 

visita 

domiciliar 

puerperal: 

uma 

estratégia 

protetora do 

aleitamento 

materno 

exclusivo 

Averiguar a 

influência da 

primeira visita 

puerperal, da 

renda familiar, 

do hábito de 

chupeta, do 

número de 

irmãos e do 

peso ao nascer 

na 

manutenção 

do aleitamento 

materno 

exclusivo 

(AME) em 

lactentes com 

uma semana 

de vida até seis 

meses de 

idade no 

município de 

Vitória de 

Santo Antão, 

Pernambuco. 

A prevalência de 

amamentação 

exclusiva foi de 

41,7%. A renda 

familiar, o 

hábito de 

chupeta, o 

número de 

irmãos e o peso 

ao nascer não 

demonstraram 

significância 

estatística sobre 

a manutenção 

do AME. Em 

contrapartida, a 

ausência da 

visita puerperal 

(p=0,009) 

influenciou 

negativamente 

a sua 

permanência. 

As crianças que 

receberam 

visita 

mostraram 

maior 

possibilidade de 

estarem em 



PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

696 
 

AME (RP 2,28, 

IC95% 1,17-

4,42). Na 

regressão 

logística apenas 

a visita apontou 

significância 

para estimar a 

probabilidade 

de ocorrer AME. 

LIMA et al., 2019 Aleitamento 

materno 

exclusivo de 

prematuros e 

motivos para 

sua 

interrupção 

no primeiro 

mês pós-alta 

hospitalar 

Estimar a 

prevalência de 

aleitamento 

materno 

exclusivo de 

prematuros na 

alta hospitalar, 

aos 15 e 30 

dias pós-alta, e 

identificar as 

alegações 

maternas para 

sua 

interrupção. 

A prevalência do 

aleitamento 

materno 

exclusivo na alta 

foi de 85,2%, de 

75% aos 15 dias 

e 46,3% aos 30 

dias. A principal 

alegação para 

introdução de 

outros 

alimentos e/ou 

líquidos foi o 

leite 

insuficiente. 

MORAES, et al., 
2016 
 

Fatores 
associados à 
interrupção 
do 
aleitamento 
materno 
exclusivo em 
lactentes 

Identificar 
fatores 
associados à 
interrupção do 
aleitamento 
materno 
exclusivo 
(AME) em 

Prevalência de 

79,5% de 

AME. 

Lactentes ≥ 21 

dias, que 
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com até 30 
dias 

lactentes com 
até 30 dias de 
vida. 

receberam 

complemento 

lácteo no 

hospital, mães 

com 

dificuldade de 

amamentação 

pós-alta 

hospitalar e 

não-brancas 

apresentaram 

associação à 

interrupção do 

AME. 

NERI V.F; ALVES 

A. L. L; 

GUIMARÃES L. 

C, 2019 

Prevalência 

de desmame 

precoce e 

fatores 

relacionados 

em crianças 

do Distrito 

Federal e 

entorno 

Verificar a 

prevalência de 

desmame 

precoce em 

crianças 

menores de 

um ano de 

idade e 

identificar 

fatores sociais 

correlacionado

s com essa 

prática. 

A prevalência de 

desmame 

precoce foi de 

52,4% (p < 0,01), 

os principais 

motivos 

alegados pelas 

mães para o 

desmame 

precoce foram 

“retorno ao 

trabalho” com 

20,3% (p < 0,01) 

e “leite 
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fraco/não 

sustenta” com 

13,3% (p < 0,01). 

Os dados foram 

analisados 

considerando 

5% de 

significância 

estatística e 

intervalo de 

confiança de 

95%. 

OLIVEIRA et al., 

2016 
Aleitamento 

materno 

exclusivo: 

causas da 

interrupção 

na percepção 

de mães 

adolescentes 

Conhecer a 

percepção das 

mães 

adolescentes 

quanto às 

causas que 

influenciam na 

interrupção do 

aleitamento 

materno 

exclusivo. 

Foram 

elencadas como 

causas para a 

interrupção do 

AME, o choro 

persistente da 

criança, ideia de 

leite insuficiente 

ou fraco, 

influência dos 

familiares, 

influências de 

crenças e/ou 

tradição, 

dificuldade na 

pega, 

interferências 

da mama, 

necessidade de 

trabalhar e falta 
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de suporte 

profissional. 

PELLEGRINELLI 
et al., 2015 

Influência do 
uso de 
chupeta e 
mamadeira 
no 
aleitamento 
materno 
exclusivo 
entre mães 
atendidas em 
um Banco de 
Leite 
Humano 

Avaliar o uso 
de chupeta e 
mamadeira e 
sua influência 
na prevalência 
do aleitamento 
materno 
exclusivo entre 
lactentes de 
mães 
atendidas em 
um Banco de 
Leite Humano. 

Avaliaram-se 
9.474 mães, 
65,2% com 
escolaridade até 
o ensino médio 
e 60,6% 
referiram 
aleitamento 
materno 
exclusivo. A 
prevalência de 
uso de 
mamadeira e 
chupeta foi de 
22,9 e 25,0%. A 
amamentação 
exclusiva foi 
menor entre os 
lactentes que 
usavam chupeta 
e mamadeira. O 
uso de 
mamadeira se 
associou à 
menor 
prevalência de 
aleitamento 
exclusivo, em 
contraste com a 
amamentação 
sob livre 
demanda, maior 
nível de 
escolaridade 
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materna, e a 
mãe orientada 
sobre 
amamentação, 
que 
favoreceram 
esta prática. O 
uso de chupeta 
não se associou 
à prevalência de 
aleitamento 
materno 
exclusivo. 

TETER M. S. H; 

OSELAME G.B; 

NEVES E. B, 

2015 

Amamentaçã

o e desmame 

precoce em 

lactantes de 

Curitiba 

Este estudo 

teve por 

objetivo 

dentificar os 

fatores que 

levam ao 

desmame 

precoce em 

uma unidade 

de saúde 

localizada no 

município de 

Curitiba. 

Sobre os 

motivos que 

levaram ao 

desmame 

precoce mais de 

um motivo foi 

assinalado. 

Entre eles 

18,33% se 

devem ao pouco 

leite, 18,33% 

retorno ao 

trabalho 

respectivament

e, 10% referiu 

que o leite 

secou e 6,67% 

devido ao 

cansaço. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 



PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

701 
 

A análise dos artigos científicos utilizados aponta que os 

estudos respondem ou estão diretamente relacionados com a 

temática, no que se refere aos fatores associados ao desmame 

precoce. O corpus da revisão integrativa foi composto por 8 

artigos, contendo 5 estudos transversais, 2 descritivos 

exploratórios e 1 estudo prospectivo. No que se refere ao 

período das publicações os mesmos variam entre os anos de 

2015, 2016, 2018 e 2019. 

Os aspectos mais citados na literatura, referente a esta 

variável foram o leite insuficiente, a recusa da criança, o 

compromisso de trabalho ou a escolaridade da mãe 

(CARVALHO et al., 2018). Ainda foram referidos o oferecimento 

de alimentos complementares ao leite materno (TETER; 

OSELAME; NEVES, 2015), a prevalência do uso de mamadeira 

e de chupeta (PELLEGRINELLI et al., 2015), a ausência de 

apoio por parte dos profissionais da saúde (OLIVEIRA et al., 

2016), e problemas com a mama materna (BARBOSA et al., 

2018). 

Diversos estudos investigaram a relação entre a 

escolaridade materna com o tempo de oferta do Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME). No estudo de Neri, Alves e 

Guimarães (2019), foi verificado que a maioria das mães 

incluídas na pesquisa possuíam no mínimo o ensino médio 

completo, e mais da metade amamentaram de forma exclusiva 

até o sexto mês, já no que se refere ao grupo de mães que 

possuíam menor grau de escolaridade (inferior ao ensino médio 

completo), a prática de amamentação exclusiva foi nitidamente 

menor. Nesse mesmo contexto, o estudo de Teter, Oselame e 

Neves (2015), apontou  que mães com Ensino Médio 

Incompleto tem 2,4588 vezes mais chances de parar de 
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amamentar antes dos seis meses do que as mães com Ensino 

Médio Completo. 

Outro fator contribuinte para o desmame precoce é a 

dificuldade de conciliar o aleitamento materno exclusivo com o 

trabalho.  Ainda no estudo de Neri, Alves e Guimarães (2019), 

foi demonstrado pelos autores que o principal motivo 

argumentado pelas mães sobre o desmame precoce foi o de 

retorno ao trabalho (20,3%). No que se refere à situação 

profissional das mães, o grupo que teve a maior prevalência de 

AME foi o de donas de casa (43,9%). E com o maior índice de 

desmame precoce foi o das mães que estavam empregadas 

(52,2%). Cenário este que atualmente corresponde a um dos 

grandes problemas persistentes para o abandono do 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses, evidenciado 

em estudo (OLIVEIRA et al., 2017). 

Na sequência de fatores, o estudo transversal 

desenvolvido por Moraes et al. (2016), demonstrou  que a oferta 

de complemento lácteo para lactentes no hospital utilizado para 

pesquisa, foi identificado como fator associado à interrupção do 

AME. Uma das justificativas mais referidas pelas mães em 

relação ao uso de complemento lácteo foi de que seu lactente 

não conseguia sugar o seio materno. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2015), este fato pode estar diretamente 

associado ao uso de bicos artificiais ou chupetas, bem como ao 

posicionamento incorreto do lactente e a problemas 

relacionados à mama da nutriz. No referido estudo também 

verificou-se que lactentes que consumiram fórmula láctea 

enquanto ainda estavam no hospital estiveram duas vezes mais 

sujeitos a cessar o AME antes do término do primeiro mês de 

vida quando comparados àqueles que não receberam.  
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Nessa mesma concepção, em estudo de Carvalho et al. 

(2018), foi visto que o hábito da chupeta esteve presente em 

53,2% da amostra, porém não foi especulado a sua influência 

sobre a exclusividade do Aleitamento Materno (AM), em 

justificativa disto, o tamanho amostral pode ter sido fator 

comprometedor do resultado no referido estudo, dificultando 

assim a explanação das discussões quanto ao uso da chupeta. 

Por outro lado, no estudo desenvolvido por Pellegrinelli et al. 

(2015), verificou-se, entre os lactentes avaliados, menor 

prevalência de AME entre lactentes que faziam o uso de 

mamadeira e prevalência do aleitamento materno exclusivo 

menor entre os lactentes que usavam chupeta dentre os que 

não faziam uso da mesma. O oferecimento do complemento por 

mamadeira pode ocasionar a insatisfação do lactente em 

mamar, e isso acontece principalmente pela confusão de bicos, 

ou em razão da criança estar saciada, podendo assim, 

proporcionar o desmame do lactente. Além disso, as 

dificuldades relacionadas à prática da amamentação, que 

podem ser maternas ou do lactente, também podem resultar à 

confusão de bicos (ZIMMERMAN; THOMPSON, 2015). 

De acordo com estudo de Carvalho et al. (2018), a água 

foi o líquido mais ofertado pelas mães, e logo em seguida o chá. 

Em concordância, o estudo de Lima et al. (2019) mostra que as 

justificativas maternas mais frequentes para a oferta de outros 

líquidos ou alimentos foram principalmente causas culturais e 

educacionais, como o fato do leite ser insuficiente ou ter 

secado, ou da crença do benefício do chá e da necessidade da 

oferta de água. A introdução de líquidos e alimentos nessa 

idade (antes dos seis meses) ocasiona redução da ingestão do 

leite materno e consequentemente a diminuição em sua 

produção, assim comprometendo de forma direta a duração do 



PRINCIPAIS FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 

704 
 

aleitamento materno (FRANÇA et al., 2008). Para a nutriz, não 

ver a ejeção do leite e observar a criança chorar, faz com que 

ela duvide da eficácia da amamentação e de sua capacidade 

de amamentar, e esse motivo é usado como justificativa para 

desistir do AME e oferecer outros tipos de leites e alimentos 

(ALVARENGA et al., 2017). No estudo de Neri, Alves e 

Guimarães (2019), também foi possível verificar que 83,8% das 

mães tiveram alguma orientação de profissionais da saúde 

sobre como iniciar a alimentação complementar da criança, pois 

saber introduzir a alimentação complementar de forma correta 

e no tempo certo é de grande importância para a criança, pois 

a introdução precoce de alguns alimentos pode gerar diversos 

problemas para a mesma, como  infecções, alergias e diarreias, 

podendo ser letais a esta etapa da vida (BRASIL, 2015).   

Em estudo de Teter, Oselame e Neves (2015), foi 

demonstrado que as mães ao serem questionadas sobre se 

deixariam de amamentar seus filhos, 9,17% responderam que 

deixariam se considerassem seu leite fraco e 11,67% se 

tivessem pouco leite. Em concordância, estudo de Neri, Alves e 

Guimarães (2019), aponta que o segundo motivo mais 

frequente para desmame precoce foi o de “Leite fraco/não 

sustenta”, com 13,3%. Nessa mesma perspectiva, o estudo 

realizado por Oliveira et al. (2016), evidencia que a ideia de leite 

fraco esteve associada à maior frequência e duração das 

mamadas, ao pouco ganho de peso corporal do lactente, pontos 

estes que faziam as mães adolescentes interpretar de forma 

negativa a prática de amamentação, associando à insuficiência 

do leite materno em satisfazer as necessidades da criança. 

Em estudo de Barbosa et al. (2018), observou-se  que os 

problemas com as mamas, ainda na maternidade, mantiveram-

se como variáveis relevantes, mesmo após análise simultânea 
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de outros fatores interferentes no AME. Nesse mesmo foco, em 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, de Oliveira et 

al. (2016), foi visto que a dificuldade da pega devido ao formato 

do mamilo consistiu como causa para o desmame em algumas 

participantes da pesquisa. A frequência de tentativas de 

amamentar, perante dificuldade da criança de abocanhar o 

mamilo, acompanhada da irritabilidade da criança e excesso de 

choro, desmotivaram as adolescentes a realizarem o 

aleitamento materno. Ainda neste estudo, foi visto que algumas 

adolescentes relataram como causa para o desmame a 

presença de complicações da mama, como fissuras, logo após 

o parto. A dor proveniente da fissura mamária consistiu no 

motivo que ocasionou a interrupção do ato de amamentar para 

algumas participantes. Em concordância, o estudo de Moraes 

et al. (2016), no que se refere às dificuldades na amamentação 

após a alta hospitalar, 44,7% das mães relataram algum tipo de 

dificuldade, sendo fissura mamilar a mais mencionada. 

Além disso, foi verificado no estudo de Oliveira et al., 

(2016), que a ausência de apoio de profissionais da saúde foi 

bastante citada como causa para desmame nos relatos de 

adolescentes entrevistadas para a pesquisa. Nessa mesma 

perspectiva, no estudo de Carvalho et al., (2018), foi visto que 

a visita puerperal permaneceu estatisticamente associada à 

manutenção do AME. No que se refere ao estudo de Moraes et 

al. (2016), foi visto pelos autores que as mães que 

apresentaram alguma dificuldade na amamentação após a alta 

hospitalar estiveram 2,64 vezes mais sujeitas a interromper a 

amamentação exclusiva, dentro do primeiro mês de vida do 

lactente, quando comparadas àquelas mães que não 

apresentaram dificuldades após a alta hospitalar. Sendo assim, 

não é indicado que a nutriz deixe a maternidade sem que pelo 
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menos uma mamada seja cuidadosamente observada (COSTA 

et al., 2017). Tendo em vista esses pontos, devido à falta de 

informações, os profissionais de saúde devem propagar 

estratégias de promoção ao aleitamento materno exclusivo, 

enfatizando a importância do pré-natal como meio crucial para 

essas informações (CAMPOS et al., 2015). 

Logo, a decisão de amamentar é uma escolha pessoal, 

estando sobreposta a inúmeras influências de diferentes 

fatores, decorrente da realidade de cada nutriz. Sendo assim, o 

aleitamento materno não é uma prática apenas biológica, 

fatores como a cultura, tabus e crenças são determinantes para 

a sua execução (LIMA et al., 2016). 

Diante o exposto, a existência de uma rede de apoio 

social no período de amamentação, pode ser um fator de 

extrema importância para a execução e manutenção da mesma 

(PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015).  

 

CONCLUSÕES  

 

Diante os resultados obtidos nesse estudo, foi visto que 

apesar dos benefícios que o aleitamento materno exclusivo 

proporciona à criança, a maioria foi desmamada precocemente 

devido a inúmeros fatores como, o retorno da mãe ao mercado 

de trabalho, escolaridade da mãe, problemas com a mama, à 

falta de incentivo por parte dos profissionais de saúde, bicos 

artificias, tabus, crenças, práticas culturais, à introdução de 

outros alimentos, além do argumento de “leite fraco” e do 

mesmo não conseguir suprir as necessidades da criança.  

Neste contexto, torna-se fundamental a necessidade de 

fornecer a mãe informações esclarecedoras sobre a 

importância do aleitamento materno, mostrando-as os riscos 
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provenientes do desmame precoce, o que requer a ajuda de 

profissionais da saúde capacitados para orientá-la e esclarecer 

as dúvidas existentes, ensinando práticas e acompanhando a 

mãe e o bebê ao longo da jornada.  

Além disso, destaca-se a importância da implementação 

de estratégias que visam à promoção e incentivo ao aleitamento 

materno, contribuindo assim para a redução de morbidade e 

mortalidade infantil.  
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     RESUMO: a sarcopenia é caracterizada pela diminuição 
lenta e progressiva da musculatura esquelética e, 
consequentemente, da força muscular. Sua presença afeta não 
só a saúde do indivíduo como também os gastos públicos com 
a saúde. Segundo alguns autores, a doença é frequente entre 
os pacientes cirúrgicos no momento pré-cirúrgico, o que 
costuma gerar uma pior recuperação no período pós-operatório. 
Como consequência à presença da sarcopenia, o indivíduo 
acometido pela doença e candidato a uma cirurgia digestiva 
pode apresentar deiscência da anastomose, uma maior 
probabilidade de desenvolvimento de infecções, um maior 
tempo de cicatrização, um maior tempo de internamento e, em 
casos mais graves, a morte. De fato, a identificação precoce da 
doença é uma forma eficaz de evitar agravos futuros à saúde 
do indivíduo pois torna possível seu tratamento e, em alguns 
casos, a reversão do quadro. A literatura relata alguns métodos 
simples e de fácil aplicabilidade que podem corroborar para o 
diagnóstico precoce da doença, podendo ser aplicado de 
acordo com a característica da população ou local em questão. 
A equipe assistencial deve estar atenta as características 
apresentadas pelos pacientes candidatos a realizarem cirurgias 
digestivas de forma a evitar que sejam submetidos ao 
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procedimento cirúrgico precocemente, lançando mão das 
ferramentas disponíveis de acordo com o serviço. 
Palavras-chave: Sarcopenia. Cirurgia geral. Estado nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A sarcopenia é caracterizada pela depleção lenta e 

progressiva da musculatura esquelética com 

concomitantemente redução da força muscular (GAGO, 2016).  

Sua presença está relacionada com alguns fatores 

contribuintes, como o estilo de vida sedentário, idade avançada, 

baixo consumo proteico, interferências hormonais, má absorção 

e doenças crônicas (CRUZ-JENTOFT, 2019). 

Até o início de 2010, não havia consensos e critérios 

diagnósticos definidos para o correto diagnóstico da 

sarcopenia. Para facilitar a prática clínica, foi criado o Grupo de 

Trabalho Europeu sobre Sarcopenia (EWGSOP) nesse mesmo 

ano, que definiu tal condição. O EWGSOP estabeleceu 

parâmetros a serem empregados no diagnóstico e designou as 

ferramentas necessárias para isso. 

De acordo com Shafiee (2017), a sarcopenia atinge 

cerca de 10% da população mundial, acometendo mais as 

mulheres. Além disso, sua prevalência pareceu ser maior 

quando os indivíduos foram avaliados pela Bioimpedância 

elétrica (BIA).  

Em relação aos países em desenvolvimento, a 

sarcopenia mostrou-se mais prevalente na Índia, seguida pelo 

México, China e Rússia, enquanto as menores taxas foram 

observadas na Polônia, África do Sul, Gana e Espanha. Pode-

se observar que há, portanto, uma relação entre o nível de 

desenvolvimento econômico e social e a prevalência de 

sarcopenia da população (TYROVOLAS et al, 2016). 
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A diretriz de Aceleração da Recuperação Total Pós-

Operatória (ACERTO, 2017), define cirurgias gerais como 

procedimentos realizados no aparelho digestivo, parede 

abdominal e de cabeça e pescoço, e diz que essas são eletivas 

quando são previamente planejadas e não apresentam caráter 

de urgência. Como todo procedimento invasivo, as cirurgias 

eletivas também são estressantes ao corpo, fazendo com que 

sejam responsáveis por alterações na composição corporal e 

vista na literatura como um “trauma planejado”. 

Com o objetivo de evitar complicações no pós-cirúrgico, 

é indicada a realização da triagem de risco nutricional em todos 

os pacientes dentro de 24 horas de internamento, através da 

Nutritional Risk Screening. Além disso, a Avaliação Subjetiva 

Global é outra ferramenta indicada para determinar estado 

nutricional. Como o Índice de Massa Corporal (IMC), 

classicamente utilizado para definição de estado nutricional, 

tem limitações em relação à distinção entre distribuição de 

massa muscular e gordura corporal, portanto, as ferramentas 

anteriormente citadas trazem um aprofundamento na avaliação 

nutricional inicial (BERNHARD et al., 2016). Além disso, para 

aqueles pacientes que se encontram em risco nutricional à 

admissão, é indicada a implementação de alguma terapia 

nutricional (ACERTO, 2020).  

A versão mais atual do Protoloco ACERTO traz a 

recomendação do uso da força de preensão palmar para 

acessar a capacidade muscular do indivíduo, como meio de 

complementar a avaliação nutricional (ACERTO, 2020). 

Pacientes que são candidatos a cirurgias digestivas 

podem frequentemente apresentar-se sarcopênicos, o que, do 

ponto de vista nutricional, representa danos consideráveis 

devido aos longos períodos de jejum a que são submetidos. Em 

adição, o estresse metabólico que sucede as cirurgias pode 
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levar a prejuízo na absorção de alguns nutrientes. A sarcopenia, 

em si, apresenta-se como um fator de risco independente para 

aumento da mortalidade de aumento do risco de infecção no 

pós-operatório de pacientes submetidos a cirurgias digestivas 

(BEHNE et al., 2020). 

Pacientes cirúrgicos que são sarcopênicos têm maiores 

riscos de complicações e intercorrências durante o 

internamento em comparação aos que não são sarcopênicos, 

sendo essa condição mais comum nos casos de câncer 

colorretal (HAN, 2018). Sabe-se também que a sarcopenia é 

uma condição comum da senescência, porém isso não exclui a 

população jovem de ser acometida pela versão secundária da 

doença, causada por causas externas, como má absorção, 

doenças catabólicas e cirurgias do trato gastrointestinal 

(PETERSON, 2016). 

Diante do exposto, o objetivo trabalho foi realizar um 

levantamento bibliográfico de estudos recentes que definissem 

e classificassem a sarcopenia, de forma a estabelecer a relação 

da doença com as complicações que envolvem os pacientes 

submetidos a cirurgias digestivas, assim como expor 

atualizações sobre o tema.  

MATERIAIS E MÉTODO 

Trata-se de uma revisão da literatura realizada no 

período de março de 2019 a novembro de 2020. A pesquisa foi 

realizada nas bases de dados Scielo, Pubmed e Google 

Scholar. Para a seleção dos estudos foram utilizados os 

descritores “sarcopenia”, “digestive surgery”, “sarcopenia and 

surgery” e “digestive surgery and sarcopenia”. Foram 

selecionados revisões sistemáticas, meta-análises e estudos de 

coorte publicados nos últimos cinco anos. Além disso, foram 
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selecionados apenas os trabalhos que utilizaram em sua 

metodologia os critérios de diagnóstico de sarcopenia segundo 

o Consenso Europeu de Sarcopenia (2019) para homogeneizar 

os resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definição da sarcopenia, criação de um consenso e 

procedimentos para diagnóstico 

 

A sarcopenia foi citada pela primeira vez em 1989 por 

Irwin Rosenberg que a identificou como a diminuição da massa 

muscular em pessoas idosas. A palavra vem do grego “sarx” 

(músculo) e “penia” (diminuído) e é definida como uma 

síndrome caracterizada pela diminuição lenta, progressiva e 

generalizada da massa muscular esquelética, sendo risco para 

outras condições como baixa qualidade de vida, desempenho 

físico diminuído e até a morte (CRUZ-JENTOFT, 2019).  

Existem autores que relacionam a presença do diabetes 

mellitus com a sarcopenia. Apesar de não haver um 

conhecimento concreto sobre os mecanismos que promovam 

tal associação. Algumas linhas de evidências indicam que a 

resistência à insulina pode predispor ao aparecimento da 

sarcopenia devido a supressão desse hormônio que atua de 

forma anabólica na musculatura esquelética (UMEGAKI, 2016; 

SINCLAIR, 2017). Indivíduos diabéticos, portanto, apresentam 

redução significativa da massa muscular (SINCLAIR, 2017). 

A Figura 1 traz a diferença entre o diâmetro da região da 

coxa de um indivíduo adulto e um indivíduo idoso, onde pode-

se observar uma maior deposição de gordura subcutânea e 

menor quantidade de musculatura esquelética. 
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Figura 1. Corte de ressonância magnética da coxa de um 

adulto fisicamente ativo (acima) e idoso de 63 anos sedentário 

(abaixo).  
Fonte: SILVA (2006). 

 

Já a Figura 2 aborda a teia hormonal a que a sarcopenia 

se atrela. Pode-se observar que não apenas fatores endócrinos 

internos, mas fatores externos, como redução da vitamina D, 

está relacionado ao desenvolvimento da doença. 
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Figura 2. Relação das alterações hormonais que ocorrem no 

envelhecimento com a sarcopenia. 

Fonte: VITALE et al, 2016. 

 

Sim et al (2018) comparou diferentes definições de 

grupos de trabalhos mundiais relacionou cada uma delas com 

a mortalidade em idosas australianas. Os grupos incluídos 

foram a United States Foundation for the National Institutes of 

Health (FNIH) e o European Working Group on Sarcopenia in 

Older People (EWGSOP) que utilizam critérios distintos para 

definir a sarcopenia. Como resultado, os autores observaram 

que os critérios do EWGSOP foram capazes de capturar mais 
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indivíduos sarcopênicos e foi um melhor preditor de mortalidade 

do que os critérios do FNIH. Os pontos de corte de ambos os 

consensos estão descritos abaixo. 

 

Figura 3. Pontos de corte para diagnóstico da sarcopenia de 

acordo com o EWGSOP e FNIH.  

Fonte: SOUZA (2017). 

 

O EWGSOP surgiu devido a frequência da sarcopenia 

entre pessoas idosas e da deficiência de respaldos científicos 

para definir e caracterizá-la de forma consensual, assim, um 

grupo de quatro pesquisadores europeus se reuniu e publicou 

em 2010 a definição científica do que seria a sarcopenia e quais 

os critérios diagnósticos para tal, além dos instrumentos e 

ferramentas mais fidedignos para serem utilizados nesse 

achado.  O consenso beneficiou aos profissionais de saúde e 

pesquisadores da área no que diz respeito à identificação e 

intervenção precoce frente a pessoas acometidas pela 

sarcopenia. Em 2018, o consenso passou por uma revisão no 

tocante aos critérios diagnósticos e aos pontos de corte que são 

utilizados na prática clínica e na pesquisa, a revisão foi 

chamada de EWGSOP 2. Nesta publicação, sugeriu-se um 
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algoritmo que auxilia no momento da investigação de casos de 

sarcopenia, seu diagnóstico e a severidade.  

De acordo com o EWGSOP 2, a pesquisa por casos de 

sarcopenia deve ser iniciada pela triagem através de um 

questionário específico, podendo ser o SARC-F ou SARC-calF 

(BAHAT et al, 2018). Ambos têm a finalidade de rastrear 

possíveis casos da doença, no entanto esse último é acrescido 

do resultado da circunferência da panturrilha e por isso é mais 

sensível a mudanças musculares. Os questionários são 

compostos por cinco perguntas de auto relato sobre as 

condições físicas do indivíduo que abrange o grau de 

dificuldade que o mesmo possui ao elevar algum peso, 

caminhar por um corredor, levantar-se de uma cama ou cadeira, 

subir degraus de uma escada e o número de quedas que o 

mesmo sofreu no ano anterior, e no caso do SARC-calF o valor 

da circunferência da panturrilha; para cada questão é dado um 

escore que varia entre nenhuma dificuldade, alguma dificuldade 

e muita dificuldade ou totalmente incapaz. Quando o resultado 

for superior a 4 pontos ou 11 pontos, no SARC-F ou SARC-calF, 

respectivamente, é indicativo de risco para sarcopenia. 

Quando identificado um risco pelo questionário de 

triagem, deve-se avaliar a força muscular. Essa avaliação pode 

ser realizada através do teste da cadeira e da força de preensão 

palmar. A próxima etapa é a avaliação da quantidade muscular 

ou qualidade muscular. Os instrumentos utilizados para esse 

fim podem ser a bioimpedância elétrica, DXA, tomografia 

computadorizada ou a ressonância magnética. 

Segundo a literatura, o padrão ouro para tal avaliação é 

a ressonância magnética, mas para a escolha de qual 

ferramenta utilizar deve-se levar em consideração a 

disponibilidade e viabilidade dos métodos (HAN, 2018). Por fim, 

o desempenho físico é avaliado para definição do grau de 
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severidade da sarcopenia, esse pode ser analisado através do 

teste de velocidade de marcha, teste de bateria de desempenho 

físico (inclui o teste da cadeira, a velocidade de marcha e o teste 

de equilíbrio) ou o “ teste do tempo e ‘vai’ ” (pesquisador orienta 

o indivíduo a sentar-se em uma cadeira, levantar-se, caminhar 

cerca de 3 metros e tornar a sentar na cadeira). 

Figura 4. Algoritmo de identificação da sarcopenia 
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Fonte: Consenso Europeu de Sarcopenia (CRUZ-JENTOFT, 2019). 

 

Seguindo as recomendações do Consenso Europeu de 

Sarcopenia, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e 

Enteral (BRASPEN) criou um protocolo de avaliação da 

sarcopenia para estabelecer os passos de triagem, avaliação e 

diagnóstico da sarcopenia em pacientes hospitalizados 

(SARCPRO). O protocolo engloba pacientes internados tanto 

nas enfermarias como nas UTIs dos hospitais e por fim sugere 

uma proposta de intervenção para os pacientes sarcopênicos 

(PARRA et al, 2019). A Tabela 1 traz os valores de força de 

preensão palmar adotados pelo SARCPRO de acordo com o 

tipo de internação do paciente. 

  

Tabela 1. Pontos de corte para força de preensão palmar 

segundo a unidade de internação. 
 UTI Enfermarias 

Homens 11 kg 27 kg 

Mulheres 7kg 16 kg 

Fonte: PARRA et al (2019). 

 

Prevalência da sarcopenia e seu impacto econômico 

 

Em uma revisão sistemática, Bruyère, et al (2019) 

avaliaram o impacto da carga econômica da sarcopenia nos 

gastos totais com a saúde. Os autores relatam que quando 

comparados com os não sarcopênicos, os indivíduos que foram 

diagnosticados com sarcopenia tiveram os custos com 

assistência médica significativamente mais elevados. Nos 

Estados unidos, o custo médio com assistência médica direta 

de indivíduos sarcopênicos foi de aproximadamente 18,5 

about:blank
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bilhões de dólares no ano de 2000, representando 1,5% dos 

gastos totais com saúde do país, sendo o excesso de gastos de 

860 dólares para cada homem sarcopênico e 933 dólares para 

cada mulher sarcopênica (JANSSEN, 2004). Dessa forma, 

entende-se que a sarcopenia é um problema de saúde pública 

por aumentar o risco de quedas, fraturas, maior recorrência de 

hospitalizações, diminuição da qualidade de vida e até a morte 

(ANTUNES, 2017 apud SIEBER, 2019). Vai et al (2019) 

também avaliaram o impacto econômico da sarcopenia nos 

custos hospitalares nos Estados Unidos e identificaram que 

US$ 40,4 bilhões foram gastos com indivíduos sarcopênicos 

durante seus internamentos, sendo um gasto médio individual 

de 260 dólares. Os indivíduos sarcopênicos com mais de 65 

anos de idade foram responsáveis por US$ 19,12 bilhões dos 

gastos públicos. 

Quanto a prevalência referida na literatura, 

aproximadamente 10% da população idosa no mundo é 

acometida pela sarcopenia, sendo as mulheres as mais 

afetadas. Existe também diferenças quanto a etnia, por 

exemplo, indivíduos de países não asiáticos são mais 

acometidos pela sarcopenia (SHAFIEE, 2017). Na Itália, 

mesmo dentro da população idosa houve uma divergência nos 

resultados encontrados, cerca de 50% dos pacientes 

identificados como sarcopênicos era idosos com 85 anos ou 

mais (MARTONE, 2017). Dodds (2015) desenvolveu um gráfico 

que mostra a relação da força e massa muscular com as 

diferentes fases da vida (figura 4). Estudos que avaliam a 

prevalência da sarcopenia em ambiente hospitalar são 

importantes para identificar precocemente a doença e evitar o 

aumento dos gastos públicos com saúde, assim como evitar o 

aumento do tempo de hospitalização para tratar consequências 

provenientes da sarcopenia (MARTONE, 2017). Apesar dessa 
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estimativa, a determinação da prevalência da sarcopenia ainda 

é difícil de ser mensurada, devido aos diferentes critérios de 

diagnósticos existentes.  

Um estudo feito em uma cidade da região sul do Brasil 

avaliou um pouco mais que 1800 idosos hospitalizados através 

dos critérios do EWGSOP. Os dados mostraram uma 

prevalência de 13,9% da sarcopenia entre os indivíduos 

estudados. Os autores também explanam que os resultados 

encontrados podem ser extrapolados para a América do Sul, 

pois a região estudada é cenário de habitação de muitos 

descendentes Uruguaios e Argentinos. O mesmo estudo 

também ratificou os dados de prevalência da sarcopenia entre 

a população idosa, que varia de 5 a 14% (BARBOSA-SILVA, 

2015).  

 

Figura 4. Força e massa muscular nas diferentes fases da vida. 

Fonte: Dodds (2015) 
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Relação da sarcopenia com as cirurgias digestivas 

 

Devido aos conhecimentos sobre os efeitos deletérios da 

sarcopenia, estudos relacionam tal condição com algumas 

patologias específicas. As cirurgias digestivas eletivas 

configuram-se como um processo catabólico, exigindo assim 

que o indivíduo esteja bem nutrido para evitar maiores 

consequências (ACERTO, 2017). Alguns estudos avaliam as 

consequências da relação cirurgia-sarcopenia, visto que os 

efeitos desta condição podem acarretar um pós-operatório 

complicado. 

Hua et al (2019), em uma meta-análise, avaliaram os 

desfechos clínicos no pós-operatório de pacientes acometidos 

por carcinomas digestivos. Os resultados mostraram que a 

sarcopenia esteve associada ao alto risco de complicações 

gerais; a maior recorrência de internações, assim como no 

aumento do tempo de internamento, resultando em maiores 

gastos para o governo; aumento dos casos de infecções graves 

e mortalidade nos primeiros trinta dias após a cirurgia. 

O câncer de estômago, quando comparado com outras 

neoplasias do aparelho digestivo, é o que mais tem se 

relacionado com a sarcopenia, sendo seguido pelo câncer de 

pâncreas. Mais uma vez os resultados mostram que os 

indivíduos sarcopênicos que se submetem a cirurgias 

digestivas desenvolvem mais complicações no período pós-

operatório, como por exemplo infecções, maior tempo de 

internamento, readmissões dentro de 30 dias após o 

procedimento cirúrgico e consequentemente maior risco de 

morte (ZHANG, 2019). Em uma revisão sistemática, Levolger et 

al (2015) observou que uma variação entre 43 a 79% de 

pacientes sarcopênicos com câncer esofágico e gástrico 

durante a admissão. Os autores também relatam que a 
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sarcopenia foi prevalente nos seguintes tipos de cânceres: 

carcinomas hepatocelulares (entre 40 - 54%), câncer 

pancreático (25%), câncer colorretal (38 - 47%) e metástases 

hepáticas-colorretais (17 - 19%). Nas cirurgias de 

esofagectomia total por carcinoma esofágico escamoso a 

sarcopenia esteve associada a maiores complicações 

pulmonares pós-operatórias e a um menor tempo de sobrevida 

global e livre da doença quando comparada a um grupo livre da 

doença (OGUMA, 2019). 

Além das complicações citadas anteriormente, que são 

mencionadas na maioria dos estudos que relacionam a 

sarcopenia com pacientes cirúrgicos, um estudo realizado na 

França acompanhou pacientes com neoplasias biliares durante 

três meses após a cirurgia e viram que os pacientes não 

sarcopênicos, incrivelmente, cursaram com mais aparecimento 

de fístulas do que os sarcopênicos. Os autores observaram 

também que, apesar disso, a sobrevida dos pacientes 

sarcopênicos foi menor do que os não sarcopênicos, cerca de 

11 meses comparado com 22 meses, respectivamente AMRANI 

(2018). 

 Segundo Feliciano (2017), os pacientes oncológicos 

apresentam uma inflamação sistêmica que gera uma cascata 

de liberação de hormônios catabólicos contribuindo para o 

desenvolvimento da sarcopenia. Imagina-se que essa cascata 

inflamatória provocada pelo câncer leva a diminuição da massa 

muscular desses indivíduos. 

Além das cirurgias digestivas oncológicas, a sarcopenia 

pode estar relacionada com cirurgias não oncológicas, como é 

o caso das cirurgias de reparação de hérnias abdominais que 

representam um total de 300.000/ano casos nos Estados 

Unidos. Como qualquer cirurgia, a reparação das hérnias 

abdominais apresenta o risco de mortalidade e morbidade, 
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nesse sentido foi feito um estudo para avaliar o impacto da 

sarcopenia sobre os pacientes submetidos a esse tipo de 

procedimento e foi visto que cerca de 36% dos indivíduos 

avaliados no período pré-operatório eram sarcopênicos, e que 

esses eram 5,3 vezes mais propensos a desenvolver 

complicações pós-operatórias do que os não sarcopênicos 

(BARNES, 2018). Esses dados mostram ampla implicação da 

sarcopenia dentre as cirurgias digestivas. 

A desnutrição pode afetar boa parte dos candidatos a 

cirurgias digestivas, especialmente quando se trata de 

pacientes oncológicos (FELICIANO, 2017). Entretanto, ao 

comparar a presença da sarcopenia com o IMC e as possíveis 

complicações pós-operatórias de câncer colorretal, viu-se que 

a relação da sarcopenia com as perdas sanguíneas e com as 

complicações gerais (extensa duração do internamento, 

admissão em unidade de terapia intensiva e outras operações 

nos 30 dias após cirurgia) foi mais forte do que a relação do IMC 

com os parâmetros avaliados. Com esses dados conclui-se que 

é mais importante focar na quantidade e qualidade muscular do 

indivíduo do que no IMC (JOCHUM, 2019). Desse modo, 

quando a sarcopenia pode ser identificada no momento pré-

cirúrgico (admissão), pode melhorar os resultados negativos 

(ZHANG et al, 2019).   

 

Combate e tratamento da doença 

 

Segundo Meier e Lee (2019), os indivíduos ativos 

apresentam uma diminuição nas chances para desenvolver 

sarcopenia. A preservação muscular através da dieta rica em 

proteínas e a prática de exercícios físicos é o principal fator para 

um envelhecimento saudável e a consequente melhoria da 

qualidade de vida. O exercício físico é comprovadamente 
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descrito como uma das formas preventivas contra a sarcopenia, 

pois torna as fibras musculares constantemente ativas (CRUZ-

JENTOFT, 2017).  

Os estudos são bastante homogêneos sobre como deve 

se dar o processo de intervenção na presença de sarcopenia. 

A oferta proteica juntamente com reabilitação motora são os 

dois principais pilares que devem constituir o tratamento da 

sarcopenia (PARRA et al, 2019). Diretrizes de terapia 

nutricional sugerem uma oferta proteica de 1,2 a 1,5g/kg/dia, no 

mínimo, para combater o catabolismo muscular nos pacientes 

hospitalizados (MCCLAVE et al, 2016; CASTRO et al, 2018). 

Além da quantidade proteica ofertada, Parra et al (2019) chama 

atenção para que a cinética da proteína, pois o anabolismo 

muscular pode sofrer interferências da via de administração, 

qualidade e absorção da proteína ofertada. 

Uma meta-análise objetivou apontar os efeitos de 

intervenções nutricionais (proteínas, aminoácidos essenciais, 

leucina, β-hidroxi-β-metilbutirato e creatina) sobre massa 

muscular, força muscular e desempenho físico. Os autores 

mostraram que a suplementação de leucina resultou em 

resultados significativos sobre a massa muscular em idosos 

sarcopênicos e que a suplementação com proteínas é 

responsável pelo aumento e fortalecimento da massa muscular 

em obesos (GIELEN, 2020). 

 

CONCLUSÕES  

 

A sarcopenia afeta pessoas no mundo todo, de 

diferentes etnias e idades. Uma vez presente pode gerar 

consequências que impedem o sucesso cirúrgico desejado, 

assim como trazer danos para o seu portador. Por outro lado, a 

sua presença é um bom preditor de piores prognósticos pós-
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operatórios quando comparada ao IMC de forma isolada, 

significando que a qualidade muscular diz mais respeito ao 

sucesso terapêutico do que a desnutrição classificada apenas 

pelo IMC. É de extrema importância que os profissionais que 

prestam assistência ao indivíduo façam a identificação da 

doença por meio das ferramentas disponíveis no serviço (sendo 

essas ferramentas validadas para o diagnóstico da sarcopenia) 

e assim  possam realizar  o planejamento adequado para tratá-

la antes de submeter o paciente ao procedimento de cirurgia 

digestiva. Deve ser considerado que as cirurgias são um trauma 

ao corpo que precisa estar preparado para recebe-lo. Outro 

ponto a ser levado em consideração é que o tratamento da 

sarcopenia deve ter uma abordagem multidisciplinar para 

promover um melhor cuidado e sucesso terapêutico ao 

paciente, recuperando a quantidade e qualidade do músculo. 
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RESUMO: A cistectomia radical (CR) é considerada o 
tratamento de primeira linha mais avançado em cirurgia uro-
oncológica para pacientes com câncer de bexiga muscular 
invasivo e câncer de bexiga não invasivo avançado. A nutrição 
está associada à sobrevivência oncológica, progressão da 
doença e resultados pós cirúrgicos. Em particular, a desnutrição 
leva a uma probabilidade maior de complicações pós-
operatórias e até 40–80% dos pacientes com câncer podem ser 
afetados pela desnutrição, estando o estado nutricional 
correlacionado com a sobrevida e nestes pacientes. Trata-se de 
um estudo de caráter descritivo, com abordagem qualitativa, do 
tipo estudo de caso, cujo objetivo foi relatar a terapia nutricional 
utilizada no manejo de uma paciente submetida a CR, com a 
finalidade de contribuir para o conhecimento científico na área 
de nutrição clínica. Este estudo compreende a trajetória de uma 
paciente no pós-operatório imediato de CR na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). Foram 
abordadas as condutas dietoterápicas tomadas e o 
acompanhamento clínico da paciente. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cistectomia radical (CR) é considerada o tratamento de 

primeira linha mais avançado em cirurgia uro-oncológica para 

pacientes com câncer de bexiga muscular invasivo e câncer de 

bexiga não invasivo avançado. Este procedimento envolve a 

remoção da bexiga juntamente com a próstata e as vesículas 

seminais em homens e a parede vaginal anterior, útero e 

anexos em mulheres, combinado com dissecção e construção 

de linfonodos estendidos de uma derivação urinária. No 

entanto, apesar de ser o tratamento padrão para câncer de 

bexiga e um procedimento urológico relativamente comum, as 

complicações da CR são frequentes. A literatura existente 

mostra que até 66% dos pacientes submetidos a CR irão sofrer 

complicações dentro de 90 dias após a cirurgia, com até 25% 

desses pacientes sofrendo de complicações mais graves 

(OBERLE et al., 2018; JENSEN; LAURIDSEN; JENSEN, 

2020).  

O câncer de bexiga é uma doença catabólica e a 

desnutrição foi identificada como um fator de risco potencial 

para complicações pós-operatórias após a CR. Os pacientes 

candidatos à cirurgia de CR constituem um grupo de alto risco 

perioperatório a curto prazo e saúde debilitada a longo prazo, 

eles são caracterizados por indivíduos com idade igual ou 

acima de 70 anos de idade com um alto índice de comorbidades 

relacionadas. Em combinação com a idade avançada, os 

efeitos das neoplasias podem ser ainda mais devastadores, 

visto que pacientes idosos muitas vezes já possuem reservas 
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fisiológicas reduzidas e as comorbidades presentes podem 

limitar as opções de tratamento e aumentar o risco de 

complicações, levando a um maior comprometimento durante o 

processo de recuperação pós cirúrgico.  Estes pacientes 

possuem alto risco de morbidade perioperatória, relatando 

taxas de complicações totais de 19 a 98% nos primeiros 90 dias 

pós-operatórios, tornando-se uma cirurgia potencialmente fatal 

com um grande risco de complicações e recuperação 

retardada. Tanto as complicações pós-operatórias quanto a 

mortalidade são preocupações significativas nesses pacientes, 

fatores simples e específicos preditivos de complicações pós-

operatórias e mortalidade são necessários para melhorar os 

resultados clínicos após CR (OBERLE et al., 2018; JENSEN; 

LAURIDSEN; JENSEN, 2020; HAAS et al, 2020).  

Uma das possíveis complicações da CR, é o 

desenvolvimento de fístulas entero-neovesicais, consideradas 

uma complicação rara após a CR e substituição ortotópica da 

bexiga ileal, ocorrendo em cerca de 1,5% dos casos. A 

comunicação anormal pode se desenvolver entre a neobexiga 

e qualquer parte do trato intestinal, sendo o intestino delgado o 

segmento mais comumente envolvido. Os sintomas típicos são 

fecalúria, pneumatúria, infecções recorrentes do trato urinário e 

dor abdominal. Os fatores de risco incluem história de radiação 

pélvica, quimioterapia e cirurgia abdominal, bem como doença 

diverticular do cólon, doença inflamatória intestinal e lesão 

pélvica traumática. (PALUMBO et al., 2019; TANG et al., 2020). 

O manejo conservador para a tratamento de fístulas 

enterro-neovesicais consiste em nutrição parenteral ou dieta de 

baixo resíduo e drenagem transuretral prolongada da urina. O 

tratamento cirúrgico é necessário em caso de envolvimento do 

intestino grosso ou na presença de sintomas graves e 

persistentes, dependendo da localização e do tamanho da 
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fístula. Normalmente inclui a ressecção do trato intestinal 

afetado, a interposição de um retalho omental entre a 

neobexiga e o intestino reanastomosado e ileo ou colostomia 

temporária. A subversão deve ser considerada nos casos mais 

complexos ou avançados (PALUMBO et al., 2019; TANG et al., 

2020). 

A nutrição está associada à sobrevivência oncológica, 

progressão da doença e resultados pós cirúrgicos. Em 

particular, a desnutrição leva a uma maior probabilidade de 

complicações pós-operatórias e 40–80% dos pacientes com 

câncer podem ser afetados pela desnutrição, estando o estado 

nutricional correlacionado com a sobrevida e complicações em 

pacientes oncológicos. A prevalência de desnutrição nos 

pacientes submetidos à CR varia amplamente, 

aproximadamente 27% deles possuem risco nutricional grave e 

30% são fumantes ativos, sendo de fundamental importância a 

inserção da terapia nutricional (TN) nestes pacientes (HAAS et 

al, 2020; JENSEN; LAURIDSEN; JENSEN, 2020; YU et al., 

2020).   

A associação entre desnutrição pré-operatória e maiores 

complicações pós-operatórias e mortalidade em curto prazo 

após cirurgia abdominal de grande porte é cada vez mais 

reconhecida. Na literatura urológica, o mau estado nutricional 

pré-operatório demonstrou estar independentemente associado 

a desfechos oncológicos inferiores. Com relação à obesidade, 

caracterizada pelo IMC, existem dados conflitantes sobre o 

impacto da obesidade nos resultados perioperatórios e 

oncológicos após a CR. Alguns autores demonstraram que a 

obesidade está associada com maior risco de desfechos 

oncológicos perioperatórios adversos e de longo prazo (ARORA 

et al., 2018). 
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Pacientes submetidos a CR apresentam risco 

significativo de desnutrição devido à idade, comorbidades e 

fatores relacionados à doença. A interação entre obesidade e 

desnutrição e a associação relativa desses dois fatores de risco 

potencialmente modificáveis com os resultados perioperatórios 

ainda precisam ser definidas (ARORA et al., 2018). 

Em relação ao início de dieta, Zeng (2019), em meta-

análise que avaliou o efeito da terapia nutricional parenteral 

(TNP) versus terapia nutricional enteral (TNE) nos resultados 

pós-operatórios de CR, concluiu que a TNE possuiu um efeito 

significativo na redução das complicações infecciosas e custos 

em comparação com a TNP, porém não houve impacto 

significativo na mortalidade, íleo pós-operatório e tempo de 

internamento em comparação com a TNP. Não houve benefício 

significativo para o uso de NPT, estando ela potencialmente 

associada ao comprometimento do sistema imunológico, 

hiperglicemia, atrofia da mucosa intestinal e infecções da 

corrente sanguínea relacionada ao cateter. A TNE precoce, por 

via oral ou enteral com tubo nasojejunal de alimentação provou 

ser segura e eficaz como parte da recuperação da cirurgia e 

ganhou ampla aceitação devido à prevenção de infecções de 

cateter, proteção da integridade da mucosa intestinal e 

diminuição dos custos hospitalares.  

Este estudo tem como objetivo relatar a assistência 

nutricional prestada a uma paciente idosa portadora de câncer 

de bexiga admitida na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

submetida à CR, com a finalidade de contribuir para o 

conhecimento científico na área de nutrição clínica e mais 

especificamente quanto à TN mais indicada nos casos de CR 

complicada. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa de caráter descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso. A pesquisa foi realizada na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). A coleta de 

dados foi realizada no mês de setembro e outubro de 2020 e 

compreendeu informações registradas em prontuário, além de 

dados clínicos, bioquímicos e antropométricos de 

acompanhamento nutricional, registrados em fichas de 

acompanhamento no Setor de Nutrição do hospital. A pesquisa 

foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa 

em seres humanos contidas nas Resoluções n. 466/12 e 251/97 

do Conselho Nacional de Saúde, aprovada pelo Comitê de Ética 

e pesquisa em seres humanos do HC/UFPE, sob o protocolo 

número CAAE 93448918.8.0000.5208, número do parecer: 

2.877.855. 

 

● DADOS BIOQUÍMICOS 

Para a análise dos dados bioquímicos, foram utilizados os 

valores de referência preconizados pelo HC/UFPE, 

apresentados na Tabela 1. Os exames bioquímicos que serão 

aqui relatados foram aqueles que apresentaram alterações.  
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Tabela 1. Valores de referência para exames bioquímicos. 

DATA VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemoglobina (Hb) 14 – 18 g/dL 

Hematócrito (Ht) 42 – 54 % 

VCM 80 – 98 fl 

HCM 27 – 33 pg 

Leucócitos (Leuco) 4000 – 11000 mm3 

Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Creatinina (Cr) 0,6 – 1,1 mg/dL 

Sódio (Na) 134 – 149 mmol/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Cloreto (Cl) 94 – 112 mmol/dL 

Fósforo (P) 2,5 – 5,6 mg/dL 

Lactato (Lac) ≤ 2,0 mmol/dL 

PH sanguíneo (pH) 7,35 – 7,45 

Gás carbônico (pCO²) 35 – 45 mmHg 

Bicarbonato (HCO³) 22 – 26 mEq/L 

 

● TRIAGEM NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO 

ANTROPOMÉTRICA  

A triagem nutricional foi realizada na admissão da 

paciente na UTI, utilizando-se a ferramenta de triagem 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002), que considera fatores 

como IMC, aceitação alimentar, perda de peso não intencional 

nos últimos 3 meses e a gravidade da doença, conforme 

recomendação da ESPEN (2017), que identifica risco 

nutricional obtendo-se escore ≥ 3 pontos. 



TERAPIA NUTRICIONAL NA CISTECTOMIA RADICAL: UM ESTUDO DE CASO 

738 
 

Na avaliação antropométrica, foram utilizados os pesos 

reais e altura aferidos na enfermaria do hospital em balança 

eletrônica digital, da marca Líder-LD1050®, com capacidade 

máxima de 200 Kg, precisão de 100g e estadiômetro acoplado. 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi classificado de acordo 

com Lipschitz (1994), presente na Tabela 2. A perda de peso 

foi classificada de acordo com os critérios de Blackburn (1977), 

vide Tabela 3.  

 

Tabela 2. Classificação do Índice de Massa Corporal de idosos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Baixo peso <22 

Eutrofia 22-27 

Sobrepeso >27 

(Lipschitz, 1994) 

 

Tabela 3. Classificação da perda de peso de acordo com o 

tempo 

Tempo Perda de peso 

significativa (%) 

Perda de peso grave (%) 

1 semana 1 – 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

(Blackburn, 1977) 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

● IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Paciente M.S.P.D.M, sexo feminino, 68 anos, branca, 

casada, natural de Princesa Isabel (PB).  
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● HISTÓRIA CLÍNICA E ANTECEDENTES FAMILIARES 

Paciente admitida na enfermaria de ginecologia no dia 

21/09/2020 para realização de cirurgia uro-oncológica para 

tratamento de neoplasia vesical avançada. Foi encaminhada à 

UTI no dia 24/09/2020 no pós operatório imediato de cirurgia 

eletiva para monitorização de sinais vitais. 

 

● ANAMNESE CLÍNICA 

 

Paciente admitida na UTI dia 24/09/2020 no pós 

operatório imediato de CR com derivação à bricker e 

linfadenectomia pélvica.  Evoluiu com náuseas e distensão 

abdominal, quadro revertido após terapia medicamentosa. 

Manteve-se estável, em respiração espontânea nos dias 

seguintes, tendo alta da UTI dia 27/09/2020. Foi readmitida em 

29/09/2020 após reabordagem cirúrgica de urgência devido à 

deiscência de anastomose uretero-ileal + ponto fistuloso em 

seguimento ileal do bricker. Teve nova alta da UTI dia 

01/10/2020, sendo readmitida no dia 04/10/2020, no 10° DPO 

de CR, para monitorização de sinais vitais após terceira 

abordagem cirúrgica, com realização de laparotomia 

exploradora, confecção de ileostomia, lavagem de cavidade e 

drenagem cavitária com achados de coleção entérica 

bloqueada, deiscência de anastomose entero-entero e 

ausência de líquido livre na cavidade. Evoluiu grave, com febre, 

sonolência, taquicardia e queda de saturação de oxigênio, 

tendo sido aventada  hipótese diagnóstica de sepse. Necessitou 

de nova abordagem cirúrgica (07/10/2020) por desabamento de 

íleostomia, sendo realizada laparotomia exploradora, 

reconfecção de íleostomia, confecção de ureterostomia 
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esquerda, drenagem de cavidade, rafia de seguimento de 

bricker e drenagem do espaço subcutâneo. Retornou do bloco 

cirúrgico intubada, sedada e em uso de droga vasoativa. 

Evoluiu sepse de foco abdominal, com múltiplos manejos 

medicamentosos para resolução do quadro, no entanto sem 

melhora.  Paciente foi à óbito na manhã do dia 27/10/20, no 33° 

DPO de CR, após parada cardiorrespiratória em assistolia. 

 

● DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 

 Paciente com diagnóstico de Pós operatório de CR com 

Derivação Urinária à Bricker secundária à Neoplasia 

Vesical/Bexiga, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 

Angina, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus 

tipo 2 (DM2), Dislipidemia,  ex-tabagista, Pós operatório (29/09) 

Laparotomia exploratória por deiscência de anastomose 

ureteroileal e ponto fistuloso em segmento ileal do bricker, Pós 

operatório (04/10) de laparotomia exploratória com confecção 

de ileostomia, lavagem cavitária e drenagem cavitária; Pós 

operatório (07/10) laparotomia exploratória com reconfecção de 

ileostomia, confecção de ureterostomia esquerda, drenagem 

cavitária, rafia de segmento do bricker e drenagem do espaço 

subcutâneo; Sepse de foco abdominal. 

 

● TRIAGEM NUTRICIONAL 

Em triagem nutricional (NRS-2002) obteve escore 0, 

indicando ausência de risco nutricional no momento da primeira 

admissão na UTI, porém após retriagem no 7° dia após 

admissão obteve escore 4, indicando presença de risco 

nutricional. 
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● AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

A avaliação física e antropométrica foi realizada na 

admissão (Tabela 4), não sendo possível nova avaliação, pois 

paciente encontrava-se acamada e em anasarca.  

 

Tabela 4. Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros 01/10 

Peso atual 73 kg 

Altura 1,65 m 

IMC 26,83 kg/m2 

 

 Com base nos parâmetros apresentados, o paciente 

tinha diagnóstico de eutrofia pelo IMC, negando perda de peso 

pregressa ao internamento. Ao exame físico, não apresentava 

sinais de depleção de massa muscular e de reservas de 

gordura, porém apresentava edema de membros superiores e 

inferiores. Considerando todos os aspectos, o paciente tem 

como diagnóstico nutricional eutrofia. Não foi possível realizar 

nova avaliação antropométrica, pois paciente encontrava-se 

acamada, sedada e em anasarca. 

 

● EXAMES BIOQUÍMICOS 

Os exames bioquímicos são parâmetros que devem ser 

observados para avaliar o estado clínico e nutricional do 

indivíduo, devendo-se levar em conta os diversos fatores que 

podem interferir na interpretação dos pacientes em estado 

crítico. A tabela 5 apresenta os resultados dos exames 

bioquímicos ao longo do internamento.  
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Tabela 5. Resultados dos exames bioquímicos. 

 25/09 29/09 05/10 08/10 12/10 16/10 20/10 27/10 

Hb 10,5 9,0 6,8 7,1 7,9 7,7 7,6 11,1 

Ht 32,5 27,2 20,9 22,9 24,2 24,7 23,4 33,4 

VCM 100 97,4 95,8 92 86,6 88,5 89,2 92,3 

HCM 32,6 32 31,1 29 28,4 28,3 28,8 30,7 

Leu 20350 6710 17710 18630 11680 11890 12720 14970 

Ur  43,6 42,1 49,5 63,6 141 160,5 173,8 98,8 

Cr 1,1 0,7 1,2 1,4 2,5 1,8 1,6 1,7 

Na 142,1 138,7 150,5 145,9 145,6 149,6 145,2 136,3 

K 4,9 2,6 3,2 3,6 3,6 3,7 3,9 6,5 

Cl 110,5 100 109,6 104,7 112,3 119,4 112,5 102,4 

Mg - 2,0 2,3 2,2 2,2 2,0 1,8 - 

P - 3,2 4,3 3,8 2,4 4,9 5,2 - 

Lac 1,3 - 1,3 1,1 1,1 0,8 1,4 - 

pH 7,38 - 7,51 7,34 7,43 7,37 7,33 - 

pCO2 38,9 - 31,8 36,7 35,8 32,7 30,8 - 

HCO3 23,3 - 25,8 20,1 24,4 19,1 16,5 - 

 

Nos exames mostrados na tabela 4, a hemoglobina (Hb) 

e o hematócrito (Ht) apresentaram-se reduzidos durante todo o 

internamento, porém valores de VCM e HCM mantiveram-se 

dentro dos níveis de normalidade, caracterizando uma 

anemia normocrômica e normocítica, comum em pacientes que 

sofreram perdas sanguíneas agudas ou crônicas 

(MACHADO et al., 2019).  A paciente evoluiu com leucocitose 

desde a admissão, quadro caracterizado por um aumento nos 

valores sanguíneos de leucócitos, geralmente relacionada à 

quadro infeccioso vigente. Segundo Calixto-lima e Reis (2012), 

a leucocitose ou contagem de leucócitos elevada geralmente se 
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associa à infecção ou inflamação, justificada pelo quadro de 

doença atual.  
 

● TERAPIA NUTRICIONAL (TN)  

  

Durante o primeiro internamento em UTI, a paciente iniciou 

dieta por via oral (VO), líquida de prova. A paciente recebeu alta 

da UTI ainda em dieta por via oral, líquida de prova. Suas 

necessidade nutricionais foram estimadas de acordo com 

o seu estado nutricional, pelas recomendações do Projeto 

ACERTO (AGUILAR-NASCIMENTO et al., 2020) para 

pacientes cirúrgicos, que recomenda uma faixa de ingestão 

calórica de 25 a 30 kcal/kg de peso atual/dia e ingestão proteica 

de 1,5 a 2,0 g/kg de peso atual/dia. Dessa forma, foi 

determinada como meta nutricional uma ingestão diária de 

30 kcal/kg de peso atual/dia (2090 kcal/dia) e 1,5 g/kg peso 

atual/dia (109,5 g/dia) de proteínas. No segundo internamento 

em UTI (29/09/2020), após diagnóstico de deiscência de 

anastomose ureteroileal e ponto fistuloso em seguimento ileal 

do bricker optou-se por iniciar dieta via Nutrição parenteral total 

(NPT) exclusiva, objetivando promover repouso do trato 

gastrointestinal, para promoção de fechamento espontâneo de 

fístula ureteroileal. 

Antes do início da dieta via NPT foi realizada pela equipe 

médica, via endovenosa, a correção dos distúrbios eletrolíticos 

existentes, de maneira a promover as condições clínicas 

adequadas para o início da dieta. No 3° dia deste internamento 

(01/10/2020), a dieta via NPT foi iniciada, de forma progressiva, 

com solução industrializada, 2:1, de característica 

normocalórica e hiperproteica, ofertando 30% das 

necessidades nutricionais estimadas, com oferta de 627kcal 

(8,5kcal/kg) e 38,11g (0,52g/kg) de proteínas. Devido à 
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hipocalemia, a progressão da dieta via NPT foi feita com 

cautela, de forma a prevenir uma possível síndrome de 

realimentação. No quinto dia de TN via NPT a dieta foi 

progredida para 60% da meta nutricional estimada, foi utilizada 

solução industrializada, 3:1, de característica hipercalórica e 

hiperproteica, com oferta de 1254kcal (17,17kcal/kg) e 47,5g 

(0,65g/kg) de proteínas. Apenas no 6° dia de TN via NPT a 

paciente atingiu 100% das necessidades nutricionais. Foi 

utilizada solução industrializada, 3:1, hiperproteica e 

hipercalórica, ofertando 2090kcal (30kcal/kg) e 111g (1,52g/kg) 

de proteínas. No 8º dia de dieta via NPT observou-se nos 

exames bioquímicos (09/10/2020) a presença de 

hiperfosfatemia (P=8,2 mg/dl), sendo decidido utilizar bolsa de 

NPT manipulada, 3:1, hiperproteica e hipercalórica, adicionada 

de vitaminas e oligoelementos, isenta em fósforo, ofertando 

2090kcal (30kcal/kg) e 19,5g de proteínas (1,5g/kg), de forma a 

manejar a presente hiperfosfatemia. A bolsa manipulada 

permaneceu sem fósforo até dia 11/10, quando níveis séricos 

de fósforo voltaram a normalidade (P=2,9mg/dl). 

Durante o período em que esteve internada, em dieta via 

NPT exclusiva a paciente apresentou íleo paralítico, com 

retorno em sonda nasoenteral de descompressão gástrica, com 

volumes variando entre 300ml e 1400ml dia. Após 19 dias em 

dieta via NPT exclusiva, a paciente não apresentava mais 

retorno gástrico, optando-se por associar a dieta via NPT com 

dieta via sonda nasoenteral (SNE). No dia 20/10/2020 foi 

iniciada dieta via SNE, com fórmula oligomérica, hiperproteica 

e hipercalórica, isenta em fibras, na vazão 10ml/h, ofertando 

273kcal e 14,07g de proteínas, somando-se à dieta via NPT 

houve uma oferta calórico-proteica de 2098kcal (28,73kcal/kg) 

e 123,5g de proteínas (1,69g/kg). No dia 22/10/2020 a paciente 

evoluiu com acidose respiratória, hipercapnia (pCO²= 56,3 
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mmHg) e disglicemias (Glicemia capilar periférica = 76/40), 

sendo optado por reduzir a meta nutricional determinada para 

paciente. Passou-se então a considerar como meta nutricional 

uma ingestão diária de 20 kcal/kg de peso atual/dia 

(1460 kcal/dia) e 1,5 g/kg peso atual/dia (109,5 g/dia) de 

proteínas.  
 

 

Tabela 6. Progressão da Terapia Nutricional   

  Via  Calorias  

(kcal)  

Proteínas  

(g)  

Adequação 

(%)  

01/10 NPT 627 38,11 30% 

05/10 NPT 1254 47,5 60% 

06/10 NPT 2090 111 100% 

09/10 NPT 2090 109,5 100% 

13/10 NPT 2090 111 100% 

20/10 NPT+SNE 2098 123,5 100,3% 

22/10 NPT+SNE 1455 101,3 99,6% 

23/10 NPT+SNE 1728 115,4 118% 

24/10 SNE 938 67,4 64,2% 

25/10 SNE 1280 87,7 87,6% 

26/10 SNE 1566 102,5 107,2% 

27/10 SNE 1566 102,5  

 

Ainda no dia 22/10, após reestimar as metas nutricionais, a 

dieta foi modificada. Reduziu-se a vazão da dieta via NPT para 

50% do que estava sendo ofertado anteriormente, progrediu-se 

a vazão da dieta via SNE para 20ml/h e foi adicionado módulo 

proteico 7 vezes ao dia, para atingir a meta proteica 

determinada. A paciente permaneceu com dieta mista (SNE + 

NPT), mas após atingir 60% das metas nutricionais com a dieta 

via SNE (Tabela 6) a dieta por via NPT foi suspensa. A dieta 
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mista (NPT+SNE) continuou sendo infundida até a madrugada 

do dia 24/10. A dieta via SNE foi novamente progredida, sendo 

ofertado no 2º dia de dieta via SNE exclusiva com volume de 

880ml de fórmula por dia, com vazão de 40ml/h, e oferta de 

1280kcal (17,53kcal/kg) e 87,7g de proteínas (1,2g/kg). A 

paciente chegou ao aporte pleno com dieta via SNE exclusiva 

no dia 26/10, com volume de fórmula de 1100ml/dia, vazão 

50ml/h e oferta de 1566kcal (21,45kcal/kg) e 102,5g de 

proteínas (1,4g/kg). A paciente permaneceu com dieta via SNE 

em aporte pleno por mais um dia, evoluindo com óbito devido à 

parada cardiorrespiratória em assistolia. 

 

CONCLUSÕES  

 

Devido gravidade da paciente e das complicações 

desenvolvidas no período pós operatório não foi possível atingir 

em tempo hábil as necessidades nutricionais da paciente, 

permanecendo a mesma em dieta zero por vários dias devido à 

intolerância grastrointestinal e posteriormente devido à 

presença de fístula intestinal, quando optou-se por tratamento 

conservado, porém sem sucesso. Diante disto é importante 

destacar a importância da TN individualizada e baseada em 

evidências, de forma a prover ao paciente a dieta mais 

adequada às suas necessidades individuais e condições 

clínicas atuais. Devido à alta taxa de complicações e 

mortalidade da CR são escassos estudos que tragam 

resultados consistentes quanto à melhor TN para estes 

pacientes.  Em todos os casos a terapia nutricional deve estar 

adequada às exigências metabólicas do doente, de modo a 

contribuir como terapia coadjuvante ao tratamento médico 

e evitar efeitos colaterais deletérios, sendo necessário 

mais estudos para definir quais terapias são efetivas e 
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seguras para o tratamento destes indivíduos, objetivando 

melhorar o prognóstico pós cirúrgico neste público.   
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RESUMO: O presente estudo relata a terapia nutricional em 
paciente com HIV e linfoma de Burkitt. Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo relato de caso, desenvolvido no setor de 
Doenças Infecto Parasitárias do Hospital das Clínicas de 
Pernambuco (HC-UFPE), com os dados coletados em 
prontuário após apreciação e aprovação do Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital das Clínicas. O estudo tem como objetivo 
mostrar o papel da terapia nutricional na recuperação do 
paciente com HIV e linfoma de Burkitt. O estudo é sobre um 
paciente do sexo masculino, 48 anos, admitido no serviço 
hospitalar no dia 31/08/2020 com diagnóstico de HIV desde 
janeiro de 2020 em uso regular da terapia antirretroviral (TARV), 
foi encaminhado ao serviço após diagnóstico de Linfoma de 
Burkitt estágio IV para início do tratamento quimioterápico. Ao 
chegar no serviço, possuia um histórico de perda de peso grave 
de 17kg (22%) em 6 meses. Em triagem nutricional obteve 
escore 4, sendo classificado como paciente de alto risco 
nutricional. O paciente foi, então, submetido a 
acompanhamento rigoroso quanto a antropometria (medidas de 
peso, altura, e perda de peso), a história dietética (analise da 
ingestão alimentar, a frequência evacuatória, presença de 
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náuseas e/ou vômitos) exames bioquímicos, terapia 
medicamentosa e terapia nutricional com uso de suplemento 
hipercalórico e hiperproteico. 
Palavras-chave: Hiv. Linfoma de BurkitT. Terapia Nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O HIV continua sendo um grande problema de saúde 

pública mundial, com uma carga de mais de 35 milhões de 

mortes até o momento o país tem registrado anualmente uma 

média de 39 mil novos casos de AIDS nos últimos 5 anos. A 

transmissão do vírus ocorre através do contato com diversos 

fluidos corporais de indivíduos infectados, como sangue, leite 

materno, sêmen e secreções vaginais (BRASIL, 2019;  SOUZA, 

2009). 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), é 

identificada pela imunossupressão do hospedeiro, que é 

causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), 

manifestando vários sinais e sintomas clínicos. O vírus do HIV 

tem a capacidade de se multiplicar, inserindo seu material 

genético nas células hospedeiras que são os linfócitos CD4, 

células essas responsáveis pela defesa do organismo. Após a 

infecção ocorre a destruição das células imunológicas e 

produção de várias outras células virais, que continuam o ciclo, 

tendo como resultado a diminuição das células de defesa 

deixando o indivíduo mais susceptível a infecções oportunistas 

(LAZZAROTTO, et al, 2010). 

Com a introdução da Terapia Antirretroviral (TARV) 

houve uma diminuição da letalidade e mortalidade da doença, 

levando a uma maior expectativa de vida, mesmo com esse 

avanço a desnutrição ainda atinge grande parte desse grupo, 
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levando a uma maior susceptibilidade a infecções oportunistas 

e piora da função imunológica (BASSICHETTO, et al., 2014) 

Em pessoas infectadas pelo vírus a perda de peso e 

redução da ingestão alimentar se mostra bastante presente, 

como resultado de complicações clínicas e infecções 

recorrentes, juntamente com a necessidade energética 

aumentada, presença de anemia, quadros diarreicos, 

diminuição do aproveitamento de nutrientes, causadas por 

efeitos dos medicamentos, deixam esses indivíduos mais 

vulnerais, e em risco nutricional (PINTO, et al., 2016). 

O câncer é uma doença que vem acometendo os 

pacientes com HIV, devido a debilidade do organismo, pela 

doença de base e a própria imunodeficiência.  Os linfomas são 

os cânceres mais associados a infecção por HIV, mesmo não 

sendo uma doença definidora de AIDS, esses tipos de canceres 

são bem mais comuns em pacientes desse grupo. O linfoma de 

Burkitt, é um linfoma não Hodgkin de crescimento muito rápido 

que se origina nos linfócitos B, o tratamento deve ser iniciado 

logo após diagnóstico, devido a rápida multiplicação das 

células, na maioria dos casos o tratamento é baseado na 

quimioterapia (BARETO, 2002) 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, tipo estudo de caso, 

com os dados coletados em prontuário, após apreciação e 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das 

Clínicas com CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de 

parecer: 2.877.855, foi desenvolvido durante o rodízio no setor 

de Doenças Infecto parasitárias (DIP), pelo Programa de 

Residência Uniprofissional em Nutrição Clínica do Hospital das 
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Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC – UFPE) 

na cidade de Recife/Pernambuco. 

 

● História Clínica  

Paciente ZSL, do sexo masculino, 48 anos, admitido no 

serviço hospitalar no dia 31/08/2020 com diagnóstico de HIV 

desde janeiro de 2020, em uso regular da terapia antirretroviral 

(TARV), onde foi encaminhado após diagnostico de Linfoma de 

Burkitt estágio IV para início do tratamento quimioterápico.  

Durante internamento foram realizados diversos 

exames, dentre eles, tomografia computadorizada de abdome 

com contraste que evidenciou múltiplas lesões pancreáticas, 

hipocaptantes, no mínimo quatro, localizadas principalmente na 

cabeça do pâncreas medindo 3,3cm x 2,4cm, dois nódulos 

hepáticos medindo 0,6cm e 1,0cm, baço com dimensões 

aumentadas, nódulo renal medindo 1,3cm, múltiplos linfonodos 

retroperitoneais e ilíacos com aspectos acometidos, medindo 

1,6cm no menor eixo. 

Realizou o ecocardiograma transtorácico que evidenciou 

morfologia e funcionalidade das câmaras (aurículas e 

ventrículos), válvulas e paredes cardíacas todas com aspectos 

normais. 

Fez o PET/CT que mostrou múltiplas lesões hipodensas 

esplênicas de difícil mensuração devido a ser estudo sem 

contraste, múltiplas linfonodomegalias em fossa supraclavicular 

direita retroperitoneais e ilíacos, nódulo no músculo Psoas 

esquerdo e no músculo priforme esquerdo, com invasão de asa 

sacral ipsilateral, lesões osseas líticas em segmento ântero-

lateral do 8 arco costal esquerdo. 

Foi feito biopsia de musculo Psoas com 

imunohistoqueimica que deu positivo para Linfoma de Burkitt. 
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Já foi admitido com exame de CD4 e carga viral, 

realizados no dia 02/09/20 com valores de CD4 de 60 e carga 

viral não detectada.  

O paciente teve alta após realização de exames, e 

retornou ao serviço no dia 19/10/20 após realização de 

quimioterapia, onde evoluiu com quadro de neutropenia febril, 

que seria um efeito colateral do tratamento antineoplásico, que 

afeta a medula óssea, fazendo com que deixe de produzir os 

elementos do sangue, reduzindo a produção de neutrófilos, que 

são células que ajudam no combate das infecções destruindo 

bactérias e fungos, estando esses valores diminuídos (<500 

céls/mm3 ) o paciente tem um risco aumentado de desenvolver 

infecções graves (FREIFELD, et al, 2011).  

Foi realizado tratamento para neutropenia febril com 

granulokyne, tendo melhora do quadro e aumento da contagem 

de neutrófilos. Decorrente dessa baixa da imunidade o paciente 

também apresentou quadro de mucosite leve, que foi tratado 

com vancomicina. 

Fez o primeiro ciclo de quimioterapia dia 07/09/20, e o 

segundo ciclo dia 06/10/20, com R DA EPOCH que é o utilizado 

como primeira linha de tratamento. Fez punção lombar com 

LCR (líquido cefalorraquidiano), onde houve a saída de liquido 

límpido e incolor, foi retirado 10ml e enviado para pesquisa de 

células neoplásicas, e juntamente foi infundido 4ml de 

quimioterapia intratecal (Metotrexato/ AraC/ Dexametasona), o 

procedimento ocorreu sem intercorrências.  
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Procedimentos desenvolvidos  

 

No momento da admissão, o paciente foi triado através 

do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS - ESPEN, 

2002).  

O paciente foi avaliado semanalmente com relação a 

ingestão alimentar, padrão evacuatório, presença de náuseas 

e/ou vômitos, capacidade de mastigação e deglutição e 

aceitação do suporte nutricional. 

Semanalmente foi realizado a avaliação do estado 

nutricional do paciente, com aferição de peso e altura com 

cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e classificação 

segundo o proposto pela OMS (1998), como consta na tabela 

1. 

A perda de peso foi calculada e classificada de acordo 

com o proposto por Blackburn, Bistrian e Maini (1977), como 

observa-se na tabela 2. 

Os parâmetros bioquímicos foram avaliados 

semanalmente, analisando o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 

leucócitos, escórias nitrogenadas (uréia e creatinina), albumina, 

proteína C reativa (PCR), ionograma (sódio, potássio, cloreto e 

cálcio), transferrina, magnésio (MG), fósforo (P), transaminases 

alanina aminotransaminasa (ALT-TGP) e a 

aspartatoaminotransaminasa (AST-TGO), bilirrubina total (BT), 

direta (BD) e indireta  (BI), fosfatase alcalina (FA) e gama GT 

(GGT) do paciente. Também foram levadas em consideração 

os medicamentos que estavam sendo feitos, que podem ter 

interações nutricionais. 

 

  



TERAPIA NUTRICIONAL NO HIV E LINFOMA DE BURKITT 

755 
 

Tabela 1. Classificação do IMC segundo a OMS 1998. 

IMC CLASSIFIÇÃO 

<18,5 Desnutrição 

18,5 - 24,9 Eutrofia  

25,0 – 29,9 Sobrepeso  

30,0 – 34,9 Obesidade grau I 

35,0 – 39,9 Obesidade grau II 

≥40,0 Obesidade grau III 

 

 

Tabela 2. Classificação da perda depeso proposto por 

Blackburn, Bistrian e Maini 1977. 

Período Sifnificativa (%) Grave (%) 

1 semana 1 - 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 5 - 7 >7 

6 meses 10 >10 

 

 

● Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas do Ansa (2002) para categoria clínica C (40-

50kcal/kg/dia e 2,0-2,5g ptn/kg/dia) quadro 1, que engloba 

pacientes que apresentam doenças comuns em pacientes com 

AIDS, como o linfoma de Burkitt, juntamente com a perda de 

peso apresentada pelo paciente no momento da admissão.  

 

Quadro 1. Recomendações ANSA, 2002. 
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AIDS 

CATEGORIAS Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

Assintomático, CD4 >500 

Sintomático, com complicações, CD4 500-200 

Sintomatico, com infecçõies oportunistas, CD4 

<200 

CALORIAS  Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

30 – 50 Kcal/kg/d 

35 – 40 Kcal/kg/d 

40 – 50 Kcal/kg/d 

PROTEÍNAS  Categoria A 

Categoria B 

Categoria C 

1,1 – 1,5 g/kg/d 

1,5 – 2,0 g/kg/d 

2,0 – 2,5 g/kg/d 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela realizada pela NRS (2002), 

o paciente obteve score 4, sendo classificado como paciente de 

risco nutricional.  A triagem nutricional tem o intuito de detectar 

pacientes em risco nutricional. No paciente com HIV, 

especialmente, isto tem grande importância, já que se trata de 

uma população é exposta a maior risco de desnutrição pela 

presença da própria doença em si e por todas as outras 

doenças oportunistas que se instalam (Ansa, 2002). 

O paciente no momento da admissão apresentava uma 

perda de peso 17kg (22%) em 6 meses, sendo esta 

considerada grave segundo a classificação de Blackburn, 

Bistrian e Maini (1977). No quadro 2 a evolução quanto à 

avaliação antropométrica do paciente.  
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Quadro 2 - Evolução antropométrica. 

DATA 31/ago 07/set 14/set 21/set 05/out 19/out 

PESO 

(Kg) 
57 51,1 53,2 55,1 60,5 60,6 

EDEMA - - - - - - 

PESO 

SECO 

(kg) 

- - - - - - 

PP kg 

(%) 

17kg 

(22%) 

5,9kg 

- - - - 

-10% 

IMC 

(kg/m²) 
20,7 18,5 19,3 19,9 25,9 21,9 

PP – Perda de peso; IMC- Índice de massa corporal; CB- Circunferência de 

braço. 

 

Após uma semana de internamento, mesmo estando 

com boa aceitação tanto da dieta, quanto da suplementação 

oral, o paciente teve perda de mais 5,9kg (10%), na semana 

subsequente já teve um ganho de peso, totalizando durante o 

acompanhamento nutricional o ganho de 9,4kg entre o período 

07/09 a 05/10. 

No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos (quadro 

3), observou-se que o paciente evoluiu com processo anêmico, 

normocítico e normocrômico, um processo natural de doença 

crônica, estando também a anemia associada a baixos níveis 

de linfócitos T CD4 e à presença de infecção oportunista, ou 
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seja, a estágios mais avançados da infecção pelo HIV 

(SANTOS, et al, 2018). 

Em relação a série branca, ou leucograma, observou que 

paciente em um momento durante o internamento apresentou 

quadro de leucocitose grave, característico de processo 

inflamatório-infeccioso.  

Quando se observou as proteínas de fase aguda, temos 

a ferritina que é uma proteína de fase aguda positiva frente a 

um quadro inflamatório, estando na grande parte dos exames 

elevada, refletindo assim um processo inflamatório ativo. 

Quando avaliado a Proteína C Reativa (PCR) que, por sua vez 

também se apresenta positiva num evento agudo, observou-se 

um aumento no momento da admissão, porém foi diminuindo 

conforme melhora do quadro, tendo elevação novamente nas 

últimas semanas decorrente de piora do quadro clínico após 

sessão de quimioterapia.   

Quando analisado a função hepática o paciente 

apresentou valores séricos normais de bilirrubina total, direta e 

indireta, porém quando observado a Fosfatase alcalina (FA) e 

gama-glutamil transferase (GGT), observou-se valores 

aumentados em dois momentos, no entanto, pode ser 

justificado pelo uso da terapia antirretroviral (TARV) que tem 

efeito hepatotóxico podendo levar ao aumento desses valores 

como exposto no quadro 4 com interações medicamentosas. 
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Quadro 3. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais. 

DATA 31/08 06/09 13/09 06/10 12/10 20/10 

HB 8,6↓ 8,8↓ 9,8↓ 11,3↓ 10,8↓ 11,4↓ 

HT 24,6↓ 26,4↓ 28,8↓ 34,4↓ 33,9↓ 32,9↓ 

VCM 

 
80,6 84,6 88,8 98,2 101↑ 95,6 

HCM 28,2 28,7 30,2 32,2 322 33,1 

LEUCO 2450 3430 10100 8800 22680↑ 12980↑ 

UR 
27 

 
19 19 - 32,8 8,6↓ 

CR 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 

NA 
129 

 
134  133↓ 140 136,7 135 

K 4,2 4,3 4,1 5,1 3,7 4,8 

CL 96 103  100 103 - 102,3 

CA 7,7 8,1↓ 8,8 - 8,6 - 

PCR 8,0  -   0,7↑ 0,0  0,2 21,5↑ 

TGO 25 62,9↑  - 19,1/ - - 
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TGP 48 22,7↑ - 24,6 - - 

BT 0,9 - - 0,3 - - 

BI 0,4 - - 0,1 - - 

BD 0,5 - - 0,2 - - 

Ferritina 2000↑ - - 681↑ 971↑ - 

FA 2285↑ - - 385↑   - - 

GGT 309↑ - - 85,7↑ - - 

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

P 2,6 2,3↓ 2,8 - 4,1 - 

HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; VCM- Volume corpuscular médio; 

HCM – Hemoglobina corpuscular média; LEUCO- Leucograma; CTL – 

Contagem total de linfócitos; UR- Uréia; CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- 

Cloro; ALB- Albumina; PCR – Proteína C reativa; TGP- Alanina 

aminotransaminasa; TGO – Aspartatoaminotransaminasa; BT- Bilirrubina 

total; BD – Bilirrubina direta; BI- Bilirrubina indireta; FA-fosfatase alcalina; 

GGT-  gama GT. 
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Quadro 4. Medicamentos e interações medicamentosas. 
MEDICAMENTO INDICAÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Sulfametoxazol+ 

trimetoprima 

Antibiótico  ↓glicemia, 

↓Na, ↑TGO, 

↑TGP, ↑Ur, 

↑Cr, ↑FA 

Estomatite, 

glossite, 

interfere no 

metabolismo do 

folato 

Tenofovir Antiviral (TARV) ↑TGO, ↑TGP, 

↑Ur, ↑Cr 

- 

Lamivudina Antiviral (TARV) ↑TGO, ↑TGP, 

↑amilase, 

↓neutrófilos  

Mal estar, dor 

abdominal, 

dispepsia, 

anemia, 

pancreatite 

Aciclovir  Antiviral (TARV) ↑Ur, ↑Cr, 

↑TGO, ↑TGP, 

FA 

Náuseas, 

vômitos, 

diarreia, edema. 

Dolutegrovir Anti-hipertensivo ↓Hb, ↓Ht, ↓Ác 

úrico, ↑K 

- 

Fluoxetina Antidepressivo ↑↓glicemia, 

↓Na, ↓peso  

Xerostomia, 

dispneia, 

alteração do 

paladar 

Ondasetrona  Ante-emético  - - 

Granulokyne Redução da duração da 

neutropenia 

- - 

Vancomicina Antibiótico  ↑Ur, ↑Cr Náuseas, 

vômitos, 

alteração do 

paladar 



TERAPIA NUTRICIONAL NO HIV E LINFOMA DE BURKITT 

762 
 

UR- Uréia; CR- Creatinina; NA – Sódio; CL- Cloro; TGP- Alanina 

aminotransaminasa; TGO – Aspartatoaminotransaminasa; FA- Fosfatase 

alcalina; HT – Hematócrito; HB- Hemoglobina; Ac úrico – Ácido úrico. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

Os pacientes que no momento da admissão foram 

diagnosticados com risco nutricional, são acompanhados de 

perto, semanalmente são feitas visitas individuais para saber 

sobre a ingestão oral, o funcionamento do TGI, sintomas de 

náuseas e vômitos, e aceitação de suporte nutricional oral se o 

uso for indicado. No quadro 5 tem o acompanhamento realizado 

semanalmente. 

 

Quadro 5. Histórico Nutricional e Dietético. 

Data 31/ago 07/set 14/set 21/set 21/set 13/out 19/out 

TGI N N N N N N N 

M/D N N N N N N N 

N/V +|+ -|- -|- -|- -|- -|- -|- 

AP ↓ N N N ↓ N N 

AC 50% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 

SN INÍCIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

VIA VO VO VO VO VO VO VO 

N– Normal; Constip. – Constipado; NPT– Nutrição parenteral; SNE– Sonda 

nasoenteral; VO –  Via oral; TGI – Trato gastrointestinal; M/D – Matigação e 

deglutição; N/V – Náuseas ou vômitos; AP – Apetite; AC – Aceitação; SN – 

Suporte nutricional. 
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No momento da admissão o paciente já chegou ao 

serviço com uma diminuição do apetite, e com junção da perda 

de peso pregressa foi instalada uma suplementação oral 

hipercalórica e hiperproteica com o intuito de 

manutenção/recuperação do estado nutricional. Após a 

primeira semana de internamento o paciente teve melhora da 

aceitação alimentar, juntamente com aceitação da 

suplementação oral. 

De acordo com a ANSA (2002) a baixa ingestão 

combinada com o aumento da demanda energética devido a 

infecção por HIV e outras infecções oportunistas são as 

principais causas para perda de peso nesses pacientes, diante 

disso os pacientes com AIDS podem precisar de um aumento 

de 20% a 30% das necessidades de energia para manter o peso 

corporal. 

O tratamento conjunto da AIDS e do câncer representa 

um grande desafio devido à possível associação de efeitos 

adversos e interação entre os medicamentos usados para as 

duas doenças, resultando em maior risco nutricional e 

diminuição da ingestão alimentar devido a esses sintomas 

recorrentes do tratamento (BARETO,L., 2002). 

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista o impacto que o HIV traz na vida do 

indivíduo, principalmente no estado nutricional, o presente 

estudo de caso aborda práticas nutricionais que são 

recomendadas para o tratamento adequado frente a inúmeras 

complicações que essa doença pode trazer. Por isso nesse 

contexto, a nutrição mostra-se de extrema importância para 
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recuperação do estado nutricional e melhora da qualidade de 

vida de pacientes com HIV. 
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RESUMO: O meduloblastoma é um tumor maligno e invasivo 
que acomete fortemente as crianças, possui a capacidade de 
sequestrar os nutrientes disponíveis no organismo e causar 
desnutrição e alterações gastrointestinais importantes no 
indivíduo acometido. O presente estudo teve como objetivo 
relatar a assistência nutricional a uma paciente com 
meduloblastoma. Trata-se de um estudo de caso do tipo 
descritivo. Em relação à avaliação antropométrica, foram 
realizadas as aferições da altura do joelho e da circunferência 
do braço com o intuito de estimar o peso, a altura e, 
consequentemente, calcular o Índice de Massa Corporal. Foram 
utilizadas as curvas de crescimento da Organização Mundial de 
Saúde para a classificação do estado nutricional, 
caracterizando-se eutrófica, porém com um risco de 
desnutrição. Na tentativa de otimizar o estado nutricional, foi 
proposto um cardápio distribuído em sete refeições diárias, 
ademais, foram mantidas a nutrição através de gastrostomia e 
alguns hábitos alimentares, sendo proposta uma dieta enteral 
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mista devido à tolerância gastrointestinal. Todavia, mesmo com 
estes critérios sendo respeitados, pôde-se perceber uma 
recidiva dos sintomas gastrointestinais, suscitando em uma 
menor ingestão calórica e, consequentemente, um insucesso 
da dieta. Contudo, a terapia nutricional é uma peça-chave no 
tratamento oncológico, tornando possível amenizar as 
intercorrências inerentes ao grau da patologia e proporcionar 
uma melhor qualidade de vida para o paciente. 
Palavras-chave: Criança. Meduloblastoma. Terapia 
Nutricional. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença crônica não transmissível 

caracterizada por um crescimento descontrolado das células, 

podendo invadir diversos tecidos, órgãos e acarretar uma 

depleção do estado nutricional do ser acometido. Sendo assim, 

é considerado uma enfermidade catabólica, visto que toda 

reserva nutricional do indivíduo é desviada para o tumor, 

comprometendo a recuperação desse. Posto isto, as alterações 

nutricionais são decorrentes de substâncias sintetizadas tanto 

pela invasão tumoral ao tecido ou órgão quanto o próprio tumor, 

que suscita a liberação de inúmeras citocinas pró-inflamatórias, 

sendo estas responsáveis pelo surgimento da síndrome de 

anorexia-caquexia (NÓBREGA, 2019). 

Alguns fatores, como o local e o tipo de tumor, podem 

influenciar de modo negativo no metabolismo dos nutrientes, 

tanto na digestão quanto na absorção. Ademais, os tumores 

sólidos estão mais relacionados com o desenvolvimento da 

desnutrição que os tumores hematológicos, uma vez que estes 

são considerados de crescimento indolor. Ainda, os tumores 

localizados na cabeça e pescoço podem dificultar ainda mais os 
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processos de mastigação, passagem e absorção dos alimentos 

(NÓBREGA, 2019). 

Outrossim, os efeitos do tratamento antineoplásico 

também contribuem para o estado catabólico do paciente com 

câncer, a exemplo da quimioterapia, principalmente, quando 

ofertada em altas doses, e a radioterapia, especialmente com 

destino à cabeça e pescoço, pois, em alguns casos, podem 

facilitar o aparecimento de náuseas, êmese importante, 

diarreia, má absorção de nutrientes, entre outros sintomas 

gastrointestinais. Dessa forma, o trato gastrointestinal estará 

todo prejudicado, repercutindo negativamente em muitos outros 

sistemas importantes (NÓBREGA, 2019). 

Tratando-se do público infantil, o surgimento da 

desnutrição no decorrer do tratamento oncológico não só 

acarreta implicações clínicas, assim como também prejudica 

desfavoravelmente a qualidade de vida do paciente. Além 

disso, tanto a subnutrição quanto a supernutrição são 

partilhados em crianças portadoras de câncer e podem levar a 

complicações importantes, como maiores quadros de recaídas 

e menores taxas de conservação da vida (BRINKSMAN et al., 

2015).  

Nesse contexto, o meduloblastoma representa um dos 

tumores cerebrais malignos mais comuns na infância, 

ocorrendo, principalmente, em crianças menores de 10 anos de 

idade (MICHIELS et al., 2015). Ademais, a patologia é 

caracterizada como a condição mais frequente de neuroepitélio 

embrionário, configurando-se um tumor do Sistema Nervoso 

Central. Este tipo de tumor pode conter formatos sólidos, criar 

estruturas nodulares e, consequentemente, apresentar 

aglomerados de células variáveis que podem se fixar ou causar 

metástases (ZINCK; HEBB, 2020). 
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À vista disso, a sobrevivência dos enfermos está 

relacionada com a idade em que foi evidenciada o diagnóstico, 

a presença de doença metastática, o tratamento administrado 

e a presença de doença residual extensa após a neurocirurgia 

(CAMPILLO et al., 2020). Considerando os aspectos abordados 

anteriormente, a conduta dietoterápica pode proporcionar uma 

melhora no estado nutricional do infante na medida que reduz 

os efeitos dos sintomas gastrointestinais, as aversões a odores 

durante a preparação dos alimentos, devido a maior 

sensibilidade olfativa, e potencializa os fatores nutricionais do 

indivíduo.   

No entanto, pelos motivos que foram supracitados, em 

alguns casos não é possível a via de administração oral. Logo, 

é necessário a verificação de uma viável, preferencialmente 

fisiológica, ou seja, equivalente com a condição clínica-

nutricional desta criança. Sendo assim, a implantação da 

Terapia Nutrição Enteral (TNE) é um meio assegurado e uma 

estratégia eficiente que objetiva retroceder a desnutrição e 

preservar ainda mais a perda ponderal em infantes com câncer. 

A TNE possibilita um nível de alimentação fundamental para 

auxiliar na manutenção da mucosa gastrointestinal e estimula a 

secreção de hormônios gastrointestinais importantes para 

homeostase corpórea (MCGRATH; HARDIKAR 2019). 

Dessa forma, a presença de um nutricionista 

especializado é de suma importância para a realização de um 

planejamento alimentar adequado e de intervenções 

nutricionais eficientes, visando realizar uma conduta 

dietoterápica em conformidade com as necessidades do 

indivíduo, respeitando a condição financeira dos responsáveis, 

a aceitação e tolerância. 
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Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi 

relatar a assistência nutricional exercida e proposta para um 

paciente pediátrico portador de meduloblastoma, de modo a 

contribuir para/com o conhecimento técnico-científico na área 

da nutrição clínica, com vista a promover uma melhoria do 

estado nutricional, amenizar as complicações decorrentes do 

tratamento e, consequentemente, uma melhor qualidade de 

vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, 

com abordagem qualitativa, realizado entre abril e maio de 

2019. A pesquisa foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica da CLIPSI Hospital Geral, localizado em Campina 

Grande - PB. Os dados clínicos e bioquímicos foram obtidos a 

partir de informações registradas em prontuário e fichas de 

acompanhamento. Com relação aos quesitos éticos, a genitora 

assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

concordando com a realização desse estudo. 

A princípio, realizou-se a identificação do indivíduo, 

abrangendo os dados pessoais, como: sexo, idade, renda 

familiar, local de residência e as profissões dos responsáveis. 

Posteriormente, foram verificados o diagnóstico e o quadro 

clínico atual do enfermo, além dos antecedentes pessoais e 

familiares, medicamentos e os hábitos alimentares. Ademais, a 

triagem nutricional foi realizada no momento da admissão por 

meio da Strong Kids. 

Os dados bioquímicos foram analisados considerando os 

valores de referência preconizados por Costa et al. (2020), 

demonstrados na Tabela 1. Por conseguinte, os exames 
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bioquímicos expostos no presente trabalho foram aqueles que 

apresentaram os resultados alterados.  

 

Tabela 1. Valores de referência considerados para os dados 

bioquímicos 

Variáveis Valores de referência 

Ureia 20–40 mg/dL 

Creatinina 0,5-1,2 mg/dL 

Sódio 136-145 mEq/L 

Potássio 3,5-5,1 mEq/L 

Eritrócitos 4,0-5,5 milhões/mm³ 

Hemoglobina 12-14 g/dL 

Hematócrito 36-47 % 

VCM 82-92 fL³ 

HCM 27-33 pg 

CHCM 32-36 % 

Neutrófilos Bastonetes 1-5 % 

Neutrófilos Segmentados 40-70 % 

Fonte: Costa et al. (2020). 

 

Com relação à antropometria, por se tratar de uma 

paciente acamada e pela ausência de cama-balança, foi 

necessário estimar a estatura e o peso, para tanto, foram 

aferidas a altura do joelho, a circunferência do braço e 

realizados os cálculos, seguindo a metodologia de Chumlea 

(1996). A partir dos valores alcançados foi possível calcular o 
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Índice de Massa Corporal (IMC) e analisá-lo nas curvas de 

crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS), com o 

peso e a estatura. Ademais, foram adotados os índices 

antropométricos IMC/idade, peso/idade e altura/idade. Também 

foi analisada a adequação da circunferência braquial, como 

medida complementar.  

 Por fim, os hábitos alimentares pregressos foram 

avaliados mediante história alimentar, para tanto, a responsável 

pela criança foi entrevistada de modo a possibilitar a 

transmissão de informações sobre os alimentos e preparações 

consumidos habitualmente, os horários de cada refeição, bem 

como suas respectivas quantidades. Ainda, foi relatado os 

suplementos utilizados e se a paciente apresentava 

intolerâncias ou alergias alimentares.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE 

 

S. V. A. S., 6 anos, sexo feminino, natural de Campina 

Grande – PB, reside em domicílio, localizado na referida cidade, 

com 6 pessoas. Seus pais atuam como auxiliar administrativo e 

auxiliar de tráfego, garantindo uma renda familiar mensal de 3 

salários mínimos. 

 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

 

Sobre os antecedentes pessoais, é diagnosticada com 

meduloblastoma há 3 anos e já foi submetida há 15 cirurgias, 

subdivididas em colecistectomia, traqueostomia, gastrostomia, 

cirurgias de válvula e retiradas do tumor cerebral (craniotomia). 
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Cabe salientar que houve recidivas do tumor 1 mês após a 

primeira craniotomia, 1 ano após a segunda e 2 anos após o 

terceiro procedimento cirúrgico. No decorrer desses 3 anos 

também foram realizadas sessões de quimioterapia, por 2 anos, 

e 40 sessões de radioterapia, que foram suspensas devido à 

progressão da doença. Ademais, a criança perdeu a 

coordenação motora, restando-lhe apenas alguns reflexos, 

além da fala e da visão.  

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

No que diz respeito aos antecedentes familiares, foi 

relatado que bisavô paterno da criança apresentou cânceres de 

próstata e esôfago, ao passo que a sua avó paterna possuiu 

condrossarcoma. Também foram destacadas a presença de 

hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e cardiopatias nos 

seus avós maternos e, por fim, sua mãe apresentou urolitíase. 

 

QUADRO CLÍNICO ATUAL 

 

Portadora de meduloblastoma estágio IV, foi admitida no 

hospital, no dia 16/04/2019, diante de episódios de dores 

intensas, tremores e dispneia. Além disso, a criança apresentou 

apatia, dispepsia, vômitos e febre no decorrer da sua 

internação. Nos dias subsequentes a enferma se manteve 

sedada. 

 

USO DE MEDICAMENTOS 

 

 A paciente em questão utilizava midazolam (100 mg), 

para sedação; ceftriaxona (10 mL), antibiótico; amicacina (325 
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mg), antibiótico aminoglicosídeo; trileptal (300 mg), 

anticonvulsivante; urbanil (10 mg), anticonvulsivante; neozine 

(10 gotas), para sedação; dexametasona (1 mg), anti-

inflamatório; nausedron (6 mg), antiemético e; lasix (20 mg), 

diurético. 

 

ANAMNESE ALIMENTAR 

 

Segundo as informações repassadas pela genitora, a 

infante realiza seis refeições diárias (desjejum, lanche da 

manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia). De acordo com 

a análise da Tabela 2, pode-se inferir que a nutrição da criança 

em questão se dava de modo misto (dieta artesanal + fórmula), 

sendo administrada mediante gastrostomia, via bólus. Em 

acréscimo, o volume por refeição era de 200mL, as refeições 

eram compostas por caldo de legumes, sucos de vegetais, 

geralmente de laranja com cenoura e beterraba, adicionados do 

suplemento fortini e do composto lácteo milnutri premium. 

Ademais, não apresenta nenhuma intolerância ou alergia 

alimentar.  

O cardápio quantitativo e a estimativa das calorias 

consumidas diariamente (Tabela 2) foram realizados com base 

nos relatos da mãe da paciente, para tanto, utilizaram-se os 

valores calóricos por grupo alimentar dispostos no caderno de 

equivalentes elaborado por Silva e Donato (2017).  

Acentua-se que foi adotado o valor calórico da sopa de 

legumes para o cálculo das calorias do caldo de legumes, 

diante disso, considerou-se apenas 1 equivalente da tal, visto 

que o conteúdo que passa pela sonda deve ser de consistência 

líquida-pastosa. Por fim, no que se relaciona ao milnutri e ao 
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fortini, seus valores calóricos foram obtidos através das suas 

respectivas tabelas nutricionais. 

 

Tabela 2. Anamnese alimentar da paciente.  

Refeição Preparação Quantidade 

medida caseira 

(g) 

Valor 

Calórico 

(kcal) 

Desjejum Milnutri premium 5 med. (25) 115,2 

Lanche Suco de laranja com cenoura e 

beterraba 

Fortini 

 

200 mL 

 

3 med. (18,3) 

120 

 

90,5 

Almoço Sopa de Legumes 

Fortini 

1 concha (130) 

3 med. (18,3) 

80 

90,5 

Lanche Suco de laranja com cenoura e 

beterraba 

Fortini 

 

200 mL 

 

3 med. (18,3) 

120 

 

90,5 

Jantar Sopa de Legumes 1 concha (130) 

 

80 

 

Ceia Milnutri premium 5 med. (25) 115,2 

 

901,7/dia 

Fonte: Os autores (2020). 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

 

A circunferência braquial é considerada um excelente 

indiciador do estado nutricional de pacientes pediátricos 

oncológicos, se configura como um método útil, acessível, 

barato e não invasivo. Em acréscimo, à adequação desse 

parâmetro, no presente trabalho, foi de 95,5%, sendo possível 

afirmar que a infante se situa na faixa de eutrofia (VIANI et al., 

2020). 

Conforme mencionado anteriormente, foram obtidos a 

estatura e o peso a partir dos cálculos de Chumlea (1996), 

obtendo-se como resultados 104,9 cm e 14,93 kg, 

respectivamente. Dessa forma, foi possível realizar o cálculo do 

IMC, no qual a paciente apresentou uma apuração de 13,4 

kg/m².  

Perante a análise do índice antropométrico peso/idade, 

observou-se que a criança está localizada abaixo do escore z-

3, indicando um baixo peso para a idade (desnutrição). Quanto 

ao índice estatura/idade, foi detectado que a mesma se 

encontra abaixo do escore z-3, indicando que o seu 

crescimento foi comprometido de modo crônico, provavelmente 

em decorrência da patologia em questão e todas as suas 

intercorrências. 

Sobre o quesito IMC/idade, é percebível que a criança, 

apesar de se situar na faixa de eutrofia, demanda uma atenção 

especial, pois está entre os escores z-1 e z-2, caracterizada 

como uma fase de alerta/risco nutricional, ou seja, próximo a 

desenvolver uma possível magreza/desnutrição. 

           Paralelo a isso, em um estudo transversal, Viani et al. 

(2020) observou uma maior prevalência de desnutrição, 

classificada por IMC, durante o diagnóstico de enfermos 
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portadores de tumores do Sistema Nervoso Central, a qual 

pode ser justificada por sintomas gastrointestinais e redução da 

ingestão alimentar. Por fim, todos os dados antropométricos 

averiguados, no presente estudo, estão dispostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Dados antropométricos e classificações 

Variáveis Resultados Classificação 

Peso (kg) 14,93 - 

Estatura (cm) 104,9 - 

IMC (kg/m²) 13,4 - 

Circunferência 

braquial (cm) 
9,5 Eutrofia 

Peso para idade <z-3 Muito baixo 

Estatura para 

idade 
<z-3 Muito baixa 

IMC para idade <z-1 e >z-2 

Eutrofia 

(risco 

nutricional) 

Fonte: Os autores (2020). 

 

AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA 

 

No tocante aos dados bioquímicos, os resultados 

encontram-se descritos na Tabela 4.  
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Tabela 4. Dados bioquímicos 

Variáveis 15/04/2019 20/04/2019 

Ureia 35 mg/dL 13 mg/dL 

Creatinina 0,30 mg/dL 0,40 mg/dL 

Sódio 129 mEq/L 130 mEq/L 

Potássio 3,7 mEq/L 2,5 mEq/L 

Eritrócitos 3.3 mm³ 3.4 mm³ 

Hemoglobina 11,6 g/dL 11,9 g/dL 

Hematócrito 32,0 % 32,8 % 

Volume corpuscular 

médio 

96,7 fL³ 96,8 fL³ 

Hemoglobina 

corpuscular média 

35 pg 35,1 pg 

Concentração de 

hemoglobina 

corpuscular média 

36,2 % 36,3 % 

Neutrófilos bastonetes 5 % 6 % 

Neutrófilos 

segmentados 

65 % 75 % 

Proteína c-reativa Reagente Reagente 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Conforme explícito na tabela acima, o sódio se encontra 

abaixo dos valores de referência, o fato pode ser explicado pelo 

uso do medicamento diurético. No que diz respeito aos 

eritrócitos, hemoglobina e hematócrito, ambos estão 

relativamente baixos, o que pode indicar anemia, possível 

consequência da doença adjacente, posto que a medula, 

acometida pelo tumor, pode estar comprometida, logo, a 

produção de células sanguíneas será reduzida.  

Em relação ao volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média e concentração da 

hemoglobina corpuscular média, encontram-se elevados. De 
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acordo com os valores de referência, o VCM alto pode indicar, 

segundo Costa et al. (2020), anemia macrocítica, derivada da 

deficiência de vitamina B12 e/ou B9, hepatopatia crônica, 

quimioterapia citotóxica e reticulocitose. 

Em decorrência disso, infere-se que com a capacidade 

da medula óssea comprometida não há produção de células-

tronco de forma eficaz, portanto, a transformação de células 

sanguíneas maduras e funcionais decai.  

No que diz respeito aos neutrófilos bastonetes e 

segmentados, é percebível um leve aumento. Costa et al. 

(2020) sugere a detecção de uma infecção bacteriana grave, 

neoplasia, intoxicações, destruição tecidual, entre outras 

causas. Sendo assim, a infecção pode ser confirmada pela PCR 

reagente, que indica um processo inflamatório em curso. 

 

TERAPIA NUTRICIONAL E NECESSIDADES NUTRICIONAIS 

            

A conduta dietoterápica recomendada visou a 

recuperação do estado nutricional e a promoção da melhoria da 

qualidade de vida, por meio das adequações do aporte calórico 

e da distribuição dos macronutrientes, além da otimização da 

resposta imunológica, visto que foram considerados o uso dos 

imunomoduladores, especificamente, os ácidos graxos 

essenciais.  

Além disso, foi mantida a nutrição mediante a 

gastrostomia devido à perda da condição mastigatória e 

deglutiva, impossibilitando a terapia nutricional oral, o menor 

risco de infecção e de outras complicações relacionadas com o 

cateter, por ser menos dispendiosa, mais fisiológica e manter a 

integridade da mucosa intestinal, reduzindo o risco de 
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translocação bacteriana, em comparação com a terapia 

nutricional parenteral (CUPPARI, 2019). 

Entretanto, pesquisadores abordam que a inserção da 

gastrostomia está relacionada com um risco aumentado do 

desenvolvimento de peritonite, infecções, inflamações na pele 

e outras complicações em crianças com câncer. Apesar disso, 

salienta-se, que a administração bem sucedida da terapia 

nutricional depende do acesso e apoio de uma equipe 

multiprofissional, além de recursos adequados para engajar os 

pacientes a compreenderem os benefícios potenciais do 

procedimento (MCGRATH; HARDIKAR, 2019). 

Suas necessidades nutricionais foram estimadas de 

acordo com o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica  do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 

especificamente, por meio das fórmulas dispostas no capítulo 

de assistência nutricional ao paciente oncológico pedriatrico em 

cuidados paliativos: 135,3 – 30,8 x idade em anos + fator 

atividade x (10 x peso + 934 x altura em m) + 20, para energia; 

2 g/kg, para proteína; mínimo de 30% do valor energético total 

(VET) de lipídeos e um máximo de 60% do VET para 

carboidratos (BRASIL, 2015).  

Em relação ao peso adotado para os cálculos, como a 

criança encontrava-se com um peso muito baixo, foi escolhido 

um ideal, ou seja, entre os escores z-1 e z-2, conforme a 

recomendação vigente o ajuste não deve ser maior que 20% do 

seu peso atual. Por se tratar de uma paciente acamada, adotou-

se 1,0 como fator atividade. O resultado do cálculo demostrou 

uma necessidade energética diária de 1130,4 quilocalorias, 

conforme exposta na Tabela 5. 
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Tabela 5. Distribuição calórica por macronutriente 

Macronutrientes Percentual (%) Calorias (kcal) Gramas (g) 

Carboidrato 57,3 648 162 

Proteína 12,7 143,4 35,8 

Lipídeo 30 339,1 37,7 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Considerando que a tolerância gastrointestinal da 

paciente está altamente comprometida, o que implicou na troca 

da dieta enteral mista por fórmula Pregomin Pepti, foi elaborada 

uma dieta para a possível evolução da paciente, na qual está 

inserida na Tabela 6. Vale afirmar que a alteração da dieta foi 

estabelecida pela médica plantonista. 

Ainda, em relação ao plano alimentar sugerido, pensou-

se na manutenção do composto lácteo e dos suplementos já 

utilizados. Pelos fatos da dieta habitual da paciente não atender 

as suas necessidades energéticas (Tabela 2) e da atual 

situação de “intolerância”, em termos de digestão, na dieta 

mista foram acrescidos módulos de macronutrientes 

(maltodextrina, Triglicerídeos de Cadeia Média (TCM) com 

Ácidos Graxos Essenciais (AGE) e caseinato de cálcio), que 

além de garantir o fornecimento adequado de macronutrientes, 

fornece um maior controle microbiológico, digestibilidade 

facilitada, menor risco de episódios de vômitos (pela disposição 

de volume igual ao consumido habitualmente, porém com mais 

calorias), e maior praticidade, já que a mãe cuida. 

 

Tabela 6. Conduta dietoterápica sugerida para evolução da 

paciente 

Horário Preparação Quantidade 

medida caseira (g) 

05:00 h Composto Lácteo 5 med. (25) 
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Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

 

2 med. (12) 

1 med. (3) 

2 mL 

08:00h Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

Fortini 

3 med. (18) 

1 med. (3) 

3 mL 

2 med. (12,2) 

   

11:00h Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

Fortini 

 

4 med. (24) 

3 med. (9) 

3 mL 

2 med. (12,2) 

14:00h Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

Fortini 

 

2 med. (12) 

1 med. (3) 

2 mL 

1 med. (6,1) 

17:00h Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

Fortini 

 

3 med. (18) 

2 med. (6) 

3 mL 

2 med. (12,2) 

 

20:00h Maltodextrina 

Caseinato de cálcio 

TCM AGE 

Fortini 

 

2 med. (12) 

1 med. (3) 

1 mL 

2 med. (12,2) 

23:00h Composto Lácteo 5 med. (25) 

 Maltodextrina 2 med. (12) 

 TCM AGE 1 mL 

Fonte: Os autores (2020). 
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A Tabela 7 contempla a adequação calórica e a 

distribuição de macronutrientes do plano alimentar proposto 

para a criança. 

Tabela 7. Adequação das calorias e distribuição de 

macronutrientes do plano alimentar proposto 

Macronutrientes Percentual (%) Calorias (kcal) Gramas (g) 

Carboidrato 57 659,8 164,9 

Proteína 12,8 148,5 37,1 

Lipídeo 30,2 349,6 38,8 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Vale inferir que a referida terapia nutricional proposta não 

pôde ser instituída diante da condição clínica da paciente, 

sendo então proposta para uma provável alta. 

 A partir do dia 20/04/2019, com o aumento dos episódios 

de vômitos e dispneia, a paciente deixou de ingerir 200mL da 

sua dieta habitual (901,7 kcal/dia) e passou a consumir 50mL 

do Pregomin Pepti (198 kcal/dia). Após 1 dia a paciente 

conseguiu ingerir, sem intercorrências, 100mL da referida 

fórmula (396 kcal/dia). Com alguns dias, houve a tentativa de 

inserção de uma fruta (goiaba), porém não houve sucesso (a 

paciente apresentou episódios de vômitos), implicando no não 

avanço da dieta até o dia do término do estágio. 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante do caso clínico estudado, torna-se perceptível o 

impacto da dietoterapia para a paciente, pois com a conduta 

alimentar é possível amenizar as intercorrências derivadas do 

grau da patologia em questão. Também se destaca a 

importância de realizar um atendimento individualizado, sendo 
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indispensável que o profissional da nutrição enxergue o 

paciente na totalidade e busque agir em sintonia com toda a 

equipe, para um tratamento holístico e global. 

Espera-se que, com a possível adesão ao plano 

alimentar elaborado, a paciente evolua o seu estado nutricional 

e aprimore a sua qualidade de vida. 
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RESUMO:  
Atualmente o câncer vem sendo considerado uma das doenças 
crônicas não transmissíveis que mais afeta a população. Em 
pacientes com neoplasia no esôfago é comum apresentarem a 
desnutrição proteico-calórica. A terapia nutricional tem como 
objetivo atender as necessidades biológicas individuais do 
paciente, sendo suas necessidades energéticas e proteicas 
estimadas de acordo com a sua realidade, por meio de métodos 
subjetivos e objetivos do estado nutricional, objetivando 
minimizar os riscos de complicações inerentes do suporte 
dietoterápico e o aumento da morbidade e mortalidade 
associada à desnutrição. O presente estudo objetivou 
descrever a assistência nutricional prestada ao paciente com 
câncer de esôfago internado em uma enfermaria de Oncologia 
durante o rodízio clínico de Residência Uniprofissional. Trata-
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se de um relato de caso, de caráter descritivo, com abordagem 
qualitativa. A pesquisa foi realizada na Unidade de Oncologia 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco (HC/UFPE). Os dados clínicos, nutricionais, 
bioquímicos e antropométricos foram obtidos a partir de 
informações registradas em evoluções de prontuário e fichas de 
acompanhamento do Setor de Nutrição do hospital. A coleta 
ocorreu nos meses de Agosto e Setembro de 2020. A triagem 
nutricional foi realizada no momento da admissão por meio da 
Nutritional Risk Screening (NRS-2002), conforme recomendado 
para o paciente hospitalizado  
          
Palavras-chave: Neoplasias Esofágicas; Terapia nutricional; 
Nutrição 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o câncer vem sendo considerado uma das 

doenças crônicas não transmissíveis que mais afeta a 

população. Tem crescido de forma preocupante e, conforme as 

estatísticas, é projetado que em 2030, haja uma perspectiva de 

21,4 milhões de novos casos, com o número de óbitos entre 

13,2 milhões (INCA, 2016). 

O esôfago é um órgão que faz parte do trato 

gastrointestinal, musculoso de contrações involuntárias, 

controlado pelo sistema nervoso autônomo, que ao dá 

continuidade ao trabalho da faringe, conduz o alimento até ao 

estômago (CANADIAN CANCER SOCIETY, 2019; INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 

2019).  

Uma estimativa mundial mostrou a existência de 572 

casos de câncer de esôfago no mundo, com a maior incidência 



TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL EM PACIENTE COM CÂNCER DE 
ESÔFAGO: RELATO DE CASO 

787 
 

no sexo masculino (BRAY et al., 2018; FERLAY et al., 2018). 

Tratando-se dos casos de mortalidade, em 2017, no Brasil, 

houve 6.647 óbitos devido ao câncer de esôfago no sexo 

masculino, e 1.907 óbitos no sexo feminino (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 

2014). 

Com relação aos fatores de riscos para o 

desenvolvimento do câncer de esôfago, é visto que o consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas e o tabagismo são os principais 

fatores de risco.  (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019; THUN et al., 2017).  Além 

disso, observa-se risco aumentado, também, para os indivíduos 

que estão em situação de obesidade, síndrome de barret, 

acalasia, lesões cáusticas, consumo  excessivo de carnes 

processadas, baixa ingestão de frutas, vegetais e fibras, fatores 

de risco associados à exposição ocupacional como poeiras da 

construção civil, de carvão e de metal, vapores de combustíveis 

fósseis, óleo mineral, herbicidas, ácido sulfúrico e negro de 

fumo (BRAY et al., 2018; DOMPER ARNAL, FERRÁNDEZ 

ARENAS, LANAS ARBELOA, 2015; INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019). 

Em pacientes com neoplasia no esôfago, é comum 

apresentarem a desnutrição proteico-calórica, comumente 

associada a dificuldades de deglutição, obstrução do trato 

gastrointestinal superior, anorexia, dor, localização/extensão do 

tumor, náuseas e vômitos (POLTRONIERI; TUSSET, 2016). A 

avaliação por meio da percepção crítica, da história clínica e de 

métodos adequados de avalição do estado nutricional de modo 

que predisponha a detectação precoce das alterações 

nutricionais que geralmente são vistas no paciente oncológico, 
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são decisivos para a definição de uma estratégia terapêutica 

adequada (BONGIOVANI et al.,2017) 

Nesse contexto, a terapia nutricional tem como objetivo 

atender as necessidades biológicas individuais do paciente, 

sendo suas necessidades energéticas e proteicas estimadas de 

acordo com a sua realidade, por meio de métodos subjetivos e 

objetivos do estado nutricional, objetivando minimizar os riscos 

de complicações inerentes ao suporte dietoterápico e o 

aumento da morbidade e mortalidade associada à desnutrição 

(BESERRA et al, 2011; ASPEN, 2016). O presente estudo 

objetivou descrever a atenção nutricional prestada ao paciente 

com câncer de esôfago internado em uma enfermaria de 

Oncologia, a fim de contribuir cientificamente na área da 

Nutrição Clínica.           

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Trata-se de um relato de caso, de caráter descritivo, com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na Unidade de 

Oncologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC/UFPE). Os dados clínicos, nutricionais, 

bioquímicos e antropométricos foram obtidos a partir de 

informações registradas em evoluções de prontuário e fichas de 

acompanhamento do Setor de Nutrição do hospital. A coleta 

ocorreu nos meses de Agosto a Setembro de 2020. O estudo 

foi enviado para apreciação ética do comitê de ética em 

pesquisa do HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do 

parecer: 2.877.855.  

 A análise dos parâmetros bioquímicos foi feita a partir da 

coleta dos dados em prontuários e os valores de referência 
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utilizados foram os preconizados pelo HC/UFPE, demonstrados 

na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Valores de referência adotados para os dados 

bioquímicos 

EXAME VALORES DE REFERÊNCIA 

Hemoglobina (Hb) 14 – 18 g/dL 

Hematócrito (Ht) 42 – 54 % 

VCM 80 – 98 fl 

HCM 27 – 33 pg 

Leucócitos (leuco) 4000 – 11000 mm3 

Creatinina (Cr) 0,6 – 1,1 mg/dL 

Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Sódio (Na) 134 – 149  mmol/dL 

Cálcio (ca) 8,5 - 10,5 mg/dL 

           Albumina  (Alb) 3,5 - 4,8 g/dL 

Proteína C Reativa (PCR) 0 - 0,5 mg/dL 

Magnésio (Mg) 1,7 - 2,5 mg/dL 

Fósforo  2,5 - 5,6 mg/dL 

Bilirrubina total <  1.0  mg/dl 

Bilirrubina direta <  0.3  mg/dl 

Bilirrubina indireta <  0.7  mg/d 

Transaminase glutâmico 

oxalacética (TGO) 
< 32 U/L 

Transaminase glutâmico – 

pirúvica (TGP) 
< 31 U/L 
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● AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E TRIAGEM 

NUTRICIONAL 

 

Com relação à avaliação antropométrica, foram 

utilizados o último peso real e altura referida na enfermaria do 

hospital em balança eletrônica digital. O Índice de Massa 

Corporal (IMC) foi calculado a partir da mensuração do ultimo 

peso real e altura durante o internamento da paciente na 

enfermaria de Oncologia do HC-UFPE, e sua classificação 

realizada de acordo com o World Health Organization (1998), 

descrita na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade grau III >40 

Obesidade grau II 35-40 

Obesidade grau I 30-34,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I 17-18,4 

Desnutrição grau II 16-16,9 

Desnutrição grau III <16 

FONTE: World Health Organization, 1997. 

 

A triagem nutricional foi realizada no momento da admissão 

por meio da Nutritional Risk Screening (NRS-2002), conforme 

recomendado para o paciente hospitalizado (ESPEN, 2017). 

Apesar de as recomendações científicas determinarem a 
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utilização da ASG-PPP como padrão-ouro para determinar o 

risco e diagnóstico nutricional do paciente com câncer, esta não 

foi realizada em virtude da manipulação mínima do paciente 

requerida no atual contexto de pandemia.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

● IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

L.E.D.S., 54 anos, sexo masculino, natural de Recife - 

Pernambuco. 

 

● HISTÓRIA DA DOENÇA 

 

Paciente previamente acompanhando a nível 

ambulatorial, com a Equipe Multidisciplinar de Terapia 

Nutricional (EMTN) por fazer uso de sonda naso-entérica (SNE) 

em seu lar, devido ao agravamento do seu diagnóstico de 

neoplasia maligna de esôfago. Ainda em seu lar, apresentou 

episódios consecutivos de tosse, ocasionando a saída acidental 

da SNE. Com isso, foi admitido no serviço para repassagem de 

SNE, assim como para hemotransfusão.  

Devido ao fato de paciente já fazer uso de SNE em sua 

casa, foi iniciada oferta calórica e proteica correspondente à 

50% de suas necessidas nutricionais. No entanto, ao atingir 

aporte pleno, paciente evoluiu com intolerância à dieta, 

referindo distensão abdominal e epigastralgia, além de quadro 

de constipação. Com isso, foi solicitada avaliação da equipe 

Cirurgia Geral, que identificaram quadro de obstrução intestinal 
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total, sugerindo abordagem cirúrgica para desvio de trânsito 

intestinal.  

Por se tratar de um paciente, no momento, em 

investimento pleno e após avaliação endoscópica, onde foi vista 

nova tumoração a nível gástrico com alto risco de sangramento, 

foi determinada a incapacidade de se utilizar trato 

gastrointestinal para nutrição. Desse modo, foi iniciada Terapia 

Nutricional Parenteral (NPT).  

Depois de atingir necessidades nutricionais pela NPT, 

em seu aporte pleno, paciente foi conduzido ao bloco cirúrgico 

para abordagem (desvio de trânsito intestinal e confecção de 

jejunostomia, vide quadro de tumoração gástrica). Todavia, 

após procedimento cirúrgico, paciente apresentou instabilidade 

hemodinâmica severa e importante queda do estado geral 

(QEG sem apresentar melhora.   

Diante do quadro clínico do paciente, foi declarado falência 

terapêutica, em conjunto e concordância com familiares. Devido 

ao mal prognóstico, paciente entrou em sedação induzida e 

mais tarde evolui ao óbito. 

 

● DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 

 

Neoplasia de esôfago + (metástase) tumoração gástrica 

friável com alto risco de sangramento + obstrução intestinal 

total.   
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● TRIAGEM NUTRICIONAL 

 

A triagem nutricional (NRS-2002) indicou presença de 

risco nutricional (score 4) desde o momento da admissão, 

conforme figura 1.  

 

Figura 1. Triagem de risco nutricional (NRS-2002). 

 
Fonte: ESPEN, 2002. 

 

● AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

 

Devido aos fatores da pandemia citados anteriormente, 

que limitam a realização da antropometria de forma adequada 
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no paciente, a avaliação antropométrica restringiu-se aos 

valores de peso e altura (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros Resultados 

  

Peso atual 46 kg 

Altura 1,66 m 

IMC 16,7 kg/m2 

  

Fonte: autoria própria 

Com base nos parâmetros apresentados, o paciente 

recebeu o diagnóstico nutricional de Desnutrição, de acordo 

com a classificação do IMC.  

 

● EXAMES BIOQUÍMICOS  

 

  A Tabela 4 apresenta os resultados dos exames 

bioquímicos realizados ao longo do internamento. 

 

Tabela 4. Resultados de exames bioquímicos. 

 28/8 4/9 6/9 8/9 9/9 10/9 

Ur 26,5 19,4 21,4 27  - 39,9 

Cr 0,7 0,5 0,4 0,3  - 0,4 

Na 134 140 135,8     137 139 138,9 

K 4,6 3,4 3,1 3,5 3,7 4,0 

Ca 9 11,1 - 12 12 12,4 

Ht 29,7 31,7 26,5 26,5 - 25,6 

Hb 9,9 10,4 9,6 9,1 - 8,6 

VCM - 87,6 - 85,5 - - 

HCM - 28,9 - 29,4 - - 
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Leuco 
1185

0 

1400

0 

1600

0 
17220        - 

22170 

Alb 3,2 3,3 -- 3,1 3,0 2,8 

PCR -- -- -- -- 18 39,9 

Mg 2,1 1,2 1,2 2,2 2,1 1,4 

P 1,8 2,5 2,1 2,3 2,4 2,8 

BT/BD -- 
0,3/-

- 
-- -- -- 

1,5/1,

3 

BI  -- - -- --          0,2 

TGO 32 -- -- -- -- 106 

TGP 29   -- -- -- -- 45 

 

Ao longo do tempo de internamento, paciente apresentou 

anemia normocrômica e normocítica, evidenciada pelos valores 

reduzidos de hemoglobina e hematócrito, e valores normais de 

VCM e HCM. Apesar de realizada hemotransfusão em seu 

período hospitalar, observa-se que não houve melhora 

significativa dos valores de hematócrito e hemoglobina. A 

anemia normo-normo, como também é conhecida, geralmente 

está associada às doenças crônicas, como no caso em 

questão.  

Ao partir para o leucograma, é possível identificar 

agravamento do quadro inflamatório, tendo em vista piora 

seriada da leucocitose apresentada. Em contrapartida, 

observa-se uma variação nos valores de ureia, que é um 

parâmetro associado tanto à função renal, bem como ao uso 

das reservas musculares durante o catabolismo proteico. Já a 

CR encontra-se reduzida ou limítrofe na maior parte dos 

resultados, podendo indicar um quadro de depleção de massa 

muscular (KASHANI et al., 2017). O potássio (K) apresentou-se 

reduzido em alguns dias, podendo ter relação com o uso de 
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algumas medicações, como diuréticos de alça (medicação anti-

hipertensiva), tendo em vista que alguns podem ser 

espoliadores de potássio, como é o caso da hidroclorotiazida, 

mas essa hipocalemia pode também estar associada ao fato de 

que paciente possuía perdas insensíveis por reto, promovendo 

espoliação desse eletrólito.  

Observa-se, também, elevação de transaminases 

sinalizadoras de lesão hepática (TGO e TGP), podendo ser 

justificada pelo fato de que paciente fazia uso de 

polimedicamentos, indicando alteração no metabolismo 

hepático decorrente de sobrecarga medicamentosa, todavia, 

pode acontecer, dentro do contexto da doença crítica, pela falha 

múltipla de órgãos, indicando falência de função hepática.  

É possível identificar, também, elevação de Bilirribinas 

Totais, às custas das Diretas, uma vez que as Indiretas 

apresentaram seus valores normais. Isto pode ter ocorrido tanto 

pela sobrecarga hepática anteriormente mencionada, mas pode 

também ser um indicativo de obstruição hepato-biliar promovida 

pela tumoração gástrica, que pode afetar os órgãos 

periampulares.  

Além disso, o laboratório mostra discreta flutuação nos 

valores de albumina, onde na maior parte do tempo se 

apresentou diminuída, configurando a hipoalbuminemia. No 

entanto, é importante considerar que se trata de uma proteína 

de fase aguda negativa, não sendo, então, o melhor parâmetro 

pra avaliação do estado nutricional, também considerando o 

seu longo tempo de vida (Cuppari, 2019). Todavia, a 

hipoalbuminemia tem sido utilizada como fator prognóstico.  
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● TERAPIA NUTRICIONAL (TN) E NECESSIDADES 

NUTRICIONAIS 

 

As necessidades calóricas e proteicas foram estimadas 

dentro das recomendações nutricionais dos consensos 

vigentes de Nutrição e Oncologia (BRASPEN, 2019 e INCA, 

2016) a fim de promover repleção do estado nutricional que já 

se encontrava comprometido. Inicialmente, o paciente recebeu 

por sonda nasoentérica (SNE) uma fórmula polimérica padrão, 

hipercalórica e hiperproteica, enriquecida de ácidos graxos 

ômega 3, isenta de fibras, em sistema fechado com bomba de 

infusão contínua, cíclica nas 18h, no entanto, por quadro de 

intolerância como previamente mencionado na história clínica, 

não foi possível atingir metas nutricionais por intolerância 

gástrica, além do quadro diagnosticado de obstrução intestinal. 

Assim, por inviabilidade do uso do TGI, foi recomendada a via 

parenteral para fornecimento das necessidades nutricionais.  

É importante salientar, que a utilização do trato 

gastrointestinal para manejo do quadro  dos pacientes com 

risco e comprometimento nutricionais, assim como da 

desnutrição já instalada, se configura como uma das vias 

preferenciais, por se tratar da via mais fisiológica, ficando atrás 

apenas da via oral. No entanto, ressalta-se a importância da 

individualidade clínica de cada paciente, pois no contexto 

apresentado, a utilização do TGI  foi inviabilizada.  

As literaturas vigentes também discutem com 

consistência sobre a utilização – além do aporte energético-

proteico adequado – de ácidos graxos ômega 3, pois é 

verificada por bons estudos que a sua utilização pode promover 

e acelerar a melhora no quadro inflamatório, assim como 
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auxiliar na reversão da perda proteico-muscular, assim como da 

anorexia e caquexia.  

Apesar disso, ainda não existe no mercado fórmulas 

enterais que são “especializadas” para o paciente com câncer. 

O que se pode encontrar, atualmente, são fórmulas 

especializadas apenas para consumo oral.    

Desse modo, pelo dantes mencionado, foi iniciada a 

Terapia Nutricional Parenteral, por acesso central, comumente 

conhecida como Nutrição Parenteral Total (NPT). Esta, foi 

iniciada com 30% das necessidades nutricionais, e teve 

progressão para 50% no 3º dia após o início da terapia, devido 

a alteração hidroeletrolítica, como a hipofosfatemia moderada, 

atingindo meta no 5º dia após início da NPT, como mostra o 

quadro 1 abaixo.  

 

Quadro 1. Progressão de aporte calórico via NPT 

Data Porcentagem de adequação da NPT 

04/09/2020 30% 

06/09/2020 50% 

08/09/2020 100% 

 

Para início de oferta de necessidades mínimas, optou-se 

por utilizar bolsas de parenteral de pronto uso, disponíveis na 

farmácia do hospital em questão, todavia, para melhor 

adequação das necessidades totais, ao atingir aporte pleno, 

optou-se por calcular uma bolsa de NPT manipulada, 

atendendo as recomendações de macro e micronutrientes e 

respeitando, também, as alterações hidreletrolíticas 

apresentadas nos exames bioquímicos.  

É importante avaliar o tempo de progressão, pois em 

algumas circunstâncias, fornecer o aporte calórico-proteico de 
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maneira abrupta pode promover severos quadros adversos ao 

paciente em NPT, principalmente no contexto de síndrome de 

realimentação, como no caso do paciente em questão.  

A síndrome de realimentação, ou síndrome do roubo 

celular, seria caracterizada pela queda sérica brusca de alguns 

eletrólitos, que são essenciais à diversas reações orgânicas, 

como no caso do fósforo e potássio. Isso pode ocorrer no 

paciente – tanto em longos períodos de jejum, quanto em 

comprometimento severo do estado nutricional – uma vez que 

esses dois contextos clínicos promovem diminuição desses 

eletrólitos a nível intracelular. Assim, alimentar essa paciente de 

forma brusca, faz com que as células tendam a resgatar esses 

eletrólitos, provenientes da oferta nutricional, para dentro da 

célula.  

A síndrome de realimentação, principalmente no 

contexto da NPT, pode promover efeitos adversos clínicos 

graves, como levar ao estado comatoso e progredir para a 

morte. Desse modo, faz-se necessário avaliar, com parcimônia, 

o estado nutricional e bioquímico desse paciente, antes de 

promover a oferta proteico-calórica de modo mais agressivo.  

Quando metabolicamente mais estável, foi possível 

progredir a oferta nutricional do paciente para seu aporte pleno, 

cujo recebia 1610 kcal/dia (35kcal/kg/dia) e 69g de proteína/dia 

(1,5gptn/kg/dia) conforme recomendado pela diretriz de terapia 

nutricional de paciente oncológico (BRASPEN, 2019).  

Diariamente eram analisados exames de eletrólitos, 

escórias nitrogenadas e glicemia para promover melhor 

controle da terapia nutricional. Diante disto, paciente 

apresentou boa resposta à TN via NPT, porém, de forma 

esporádica, apresentava alguns distúrbios hidroeletrolíticos, 
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necessitando de suplementação de alguns nutrientes 

específicos como potássio, fósforo e magnésio.  

Apesar do sucesso da NPT, paciente não apresentou 

melhoras clínicas. Após abordagens cirúrgicas à nível intestinal 

e tentativas de manejo clínico, equipe médica declarou falência 

terapêutica e, juntamente à família, foi decidido a paliação 

exclusiva, visando medidas para conforto da paciente e de sua 

família. Posteriormente, o paciente evoluiu à óbito por falência 

múltipla dos órgãos. 

 

CONCLUSÕES  

 

A terapia nutricional, tanto no contexto oncológico, como 

no perioperatório, deve considerar as particularidades de cada 

indivíduo e o momento clínico em que o mesmo se encontra. 

Nesse sentido, no estudo de caso apresentado a paciente fez 

uso de duas terapias nutricionais distintas adequado às 

diferentes condições clínicas que objetivaram minimizar as 

perdas proteicas e nutricionais causadas pela doença. Dessa 

forma, reforça-se a necessidade do nutricionista atentar as 

inidividualidades que são apresentadas ao longo do 

internamento de seu paciente. A importância da equipe 

multiprofissional deve ser ressaltada no sentido de atuar em 

amplos aspectos para auxiliar o sucesso terapêutico do 

indivíduo.  
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RESUMO: A Residência Multiprofissional, criada em 2005, traz 
outros sentidos do “fazer saúde”, oferecendo aperfeiçoamento 
prático na profissão, ao mesmo tempo em que se rompe a 
dissociação entre o ensino e a assistência. Este estudo objetiva 
relatar a vivência de residentes do núcleo de nutrição em uma 
Residência Multiprofissional no cuidado ao paciente crítico. A 
metodologia desse relato de experiência, consiste em delinear 
em 4 eixos distintos entre si, de modo que, se vislumbre desde 
o ingresso do residente no Programa, as primeiras impressões, 
e, finalmente, os aprendizados e experiências adquiridas até o 
momento, como reflexão. Foi observado como a nutrição 
interage com outras profissões para o cuidado do paciente de 
UTI, além dos ganhos na experiência técnica do residente de 
nutrição. Os momentos teóricos são responsáveis por levar ao 
engajamento da equipe objetivando a resolução e o cuidado 
integral, além de agregar saberes de todas as áreas da saúde. 
Os cenários são direcionados para desenvolver habilidades 
dentro de cada área, de modo a proporcionar o cuidado integral 
para o paciente crítico. O atendimento humanizado é importante 
dentro da UTI, por ser um ambiente novo e hostil, como também 
para potencializar as relações interprofissionais e tornar o 
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profissional de saúde mais ativo. As limitações são pontuadas 
como forma de melhor aproveitamento desse momento. 
Palavras-chave: Equipe multiprofissional de saúde. Unidade 
de terapia intensiva. Cuidado integral. 
 
INTRODUÇÃO: 

 O modelo de Residência consolidou-se para a formação 

de médicos desde 1977, veiculado de modo hegemônico, 

individual, curativo e privado, característica dessa profissão da 

área da saúde. Já a criação da Residência Multiprofissional, 

criada em 2005, traz outros sentidos do “fazer saúde” 

(DALLEGRAVE; KRUSE, 2010).     

 A residência multiprofissional em saúde vem 

consolidando seu papel na formação profissional na área da 

saúde, visto como modelo em que as áreas adquirem 

aperfeiçoamento prático na formação, através de vivências que 

rompem a dissociação entre o ensino e assistência e, desse 

modo, o profissional passa a entender e atender as reais 

necessidades do sistema de saúde (GRAEDKE, 2016). A 

residência multiprofissional é um programa caracterizado pelo 

ensino e formação em serviço, que oportuniza a inserção 

qualificada dos profissionais de saúde no mercado de trabalho, 

orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) a partir das necessidades e realidades locais e 

regionais. Esse Programa conta com um total de 5760 horas, 

divididas em 80% da carga horária total de atividades nos 

cenários de práticas e 20% de atividades teóricas (BRASIL, 

2006).        É 

caracterizada como uma modalidade de ensino de pós-

graduação Lato Sensu, sob a forma de curso de especialização 

em caráter de Residência, tal regime de tempo integral em 

plantões de segunda às sextas-feiras com 60 horas semanais 
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por semana de dedicação exclusiva (BRASIL, 2014).  

       Três são os 

atores envolvidos neste cenário, o residente, o preceptor e o 

tutor. O primeiro é o profissional de saúde em formação nesta 

modalidade, o segundo é o profissional da mesma área do 

residente que aplica supervisão diária nas atividades, o terceiro 

é o que tem por função orientar atividades acadêmicas de 

preceptores e profissionais da saúde residentes (SASSI; 

MACHADO, 2017). As tutorias de núcleo são voltadas a 

discussões a respeito do núcleo específico dos profissionais da 

saúde residentes e preceptores, enquanto as tutorias de campo 

são direcionadas para o âmbito da área de concentração do 

programa. 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é a unidade 

formadora da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 

Hospitalar (RIMUSH) que oferta, dentre outras áreas de 

concentração, a ênfase em Paciente Crítico, reunindo várias 

áreas de atuação, como a do profissional de nutrição. Esses 

profissionais têm como cenário principal a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A UTI é um ambiente destinado a assistir 

pacientes graves e instáveis, que geralmente ficam num 

ambiente hospitalar de alta complexidade, por contar com 

aparatos tecnológicos de ponta, nos quais são realizados 

procedimentos agressivos e invasivos, e a morte é iminente 

(BACKES; ERDAMANN; BUSCHER, 2015).  

 Diante desse ambiente hostil e dotado de tecnologias 

duras, entende-se que a equipe multiprofissional acrescenta um 

trabalho baseado numa visão holística e humanizada. A 

integralidade da atenção tenta romper esse modelo curativista, 

através do uso de tecnologias leves, as quais sejam amplas e 

abordem o indivíduo em todas as suas necessidades e 
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dimensões, sejam elas físicas, sociais ou psicológicas, 

repercutindo assim, a importância da equipe multiprofissional 

(SILVA; MIRANDA; ANDRADE, 2017).  

 

OBJETIVO 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo 

relatar a vivência de parte da atuação de residentes do núcleo 

de nutrição em uma Residência Multiprofissional no cuidado do 

paciente crítico.  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo relato de experiência sobre processo de 

formação em nível lato sensu através do programa 

RIMUSH/UFPB, no período de 2019-2021. O tempo que apesar 

de ainda está em curso, representa mais de 75% do tempo 

estipulado para a concretização dessa formação.   A 

RIMUSH conta com três ênfases de atenção hospitalar a saúde, 

além do paciente crítico, também tem a atenção a saúde da 

criança e adolescente e ao paciente idoso. A ênfase de atenção 

ao paciente crítico é composta por: 2 enfermeiras, 2 

fisioterapeutas, 2 odontólogas, 1 farmacêutica, 1 assistente 

social, 1 psicólogo, 1 fonoaudióloga, 1 terapeuta ocupacional e 

2 nutricionistas. O primeiro ano é o período que os residentes 

ficam no Hospital Universitário da UFPB, e no ano subsequente 

avançam para outros campos de atuação de acordo com cada 

ênfase.  A discussão desse trabalho foi embasada 

e organizada em eixos, de modo que, se vislumbre a 

experiência desde o ingresso do residente no programa, as 
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primeiras impressões e, finalmente, os aprendizados e 

experiências adquiridas até o momento. Sendo assim, a 

narrativa compreende 4 eixos temáticos, obedecendo a 

cronologia vivenciada durante a experiência para melhor 

compreensão.      O primeiro eixo, 

denominado “nutricionista residente – fase de adaptação e 

reconhecimento do cenário principal” relata sobre os primeiros 

contatos com a rotina hospitalar e todos os personagens 

intrínsecos nessa fase, enfatizando a permanência na UTI. O 

segundo eixo trata sobre “o contexto do aprender teórico-prático 

e interdisplinaridade”, que elenca as atividades multi e 

uniprofissionais desenvolvidas nesse processo, no que 

concerne as atividades propostas pela RIMUSH/UFPB. O eixo 

terceiro descreve os cenários de atuação e suas 

especificidades, e, por último e quarto eixo traz sobre “o 

aprender humanizado, político e social”, como uma percepção 

decorrente da prática. 

Eixo 1:  

Nutricionista residente – fase de adaptação e 

reconhecimento do cenário principal. 

 Em termos de rotina, sucedeu-se que no primeiro mês 

do programa houve um período de integração através da 

apresentação de palestras que mostrou a rotina dos diferentes 

setores da instituição. Essa integração tinha por finalidade fazer 

com que os residentes se conhecessem e se ambientalizassem 

com o hospital da prática.    Iniciando as 

atividades, rotina diária contemplava uma breve revisão do livro 

de ocorrência noturna, seguido de leitura dos prontuários, 

prescrições da enfermagem, visitas em leitos para realização 

de exames físico, leitura de exames bioquímicos diários, visita 

multiprofissional de rotina do setor, ajustes com preceptores e, 
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por fim, direcionamento de condutas para Serviço de Terapia 

Nutricional (STN) para dietas enterais, e copa, para mudanças 

nas dietas orais. Essa rotina era seguida sempre que possível, 

de modo que, se observasse o início, tolerância, suspensão, 

preferências e liberação das dietas alinhando com serviço de 

distribuição das refeições por meio de mapas. A inserção do 

residente nos setores hospitalares deve, obrigatoriamente, ser 

supervisionada por um profissional mais experiente de sua 

mesma categoria profissional (SASSI; MACHADO, 2017). 

 No dia a dia se via como as profissões atuavam entre si, 

mas especificamente na área da nutrição, pode-se constatar a 

dependência da fonoaudiologia para adequação de 

consistência nas dietas, da odontologia atuando na saúde 

bucal, condições para alimentar o paciente em consistência 

conforme sua dentição, da fisioterapia no aproveitamento de 

exercícios motores para que junto com dieta adequada possa 

prevenir e tratar sarcopenia. A sarcopenia é caracterizada pela 

perda de massa muscular e força muscular, juntamente com a 

deterioração funcional, sendo sua forma primária relacionada a 

idade, intrínseca ao próprio envelhecimento, já a secundária 

tem causa multifatorial, podendo estar relacionada a doenças 

(PARRA et al., 2019). Nesse sentido, o profissional da terapia 

ocupacional atende a essa perda de funcionalidade que 

compromete o paciente, adaptando-o ao novo ambiente. O 

núcleo psicossocial atende as demandas do paciente e família, 

e muitas vezes o psicólogo intervinha em dificuldades com 

alimentação, entendimento de hábitos alimentares e adaptação 

ao contexto.        A 

atuação da nutrição junto do profissional da farmácia está 

relacionada a interação droga e nutriente, como também nas 

alterações gastrointestinais que muitas drogas provocam, 
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principalmente as mais comumente usadas em UTI´s, sendo 

opioides, vasopressores, bloqueadores neuro musculares, 

catecolaminas etc. Quanto a enfermagem, essa é responsável 

pela administração/oferta das dietas, bem como auxílio da 

monitorização dessa. Outro ponto que em muito se une a 

enfermagem e nutrição, é no tratamento de lesões por pressão. 

         A 

lesão por pressão é definida em um dano localizado na pele ou 

tecidos moles subjacentes, como resultado de pressão, ou 

pressão em combinação com cisalhamento, geralmente sobre 

uma proeminência óssea, relacionado a um dispositivo médico 

ou outro artefato (MATOS., et al, 2020). Nesse sentido, uma 

dieta hiperproteica e outros substratos são necessários, além 

dos cuidados que a enfermagem proporciona.  Nessa 

dinâmica se percebe como os núcleos interagem entre si, 

promovendo cuidado integral ao paciente, e a 

interdisciplinaridade entre os profissionais e estudantes. 

 A parte disso, todos os pacientes eram triados conforme 

instrumento usado para paciente crítico orientado pela 

Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, o 

Nutrition Risk in Critically Ill (NUTRIC). O NUTRIC avalia o risco 

de desfechos desfavoráveis que é modificado por intervenção 

nutricional intensiva (REIS; FRUCTHENICHT; MOREIRA, 

2019). Os pacientes que apresentavam risco eram avaliados, 

para assim estimar as necessidades energéticas e proteicas, de 

modo que se iniciasse a terapia nutricional precoce. A terapia 

nutricional precoce influencia diretamente no desfecho clínico 

dos pacientes críticos (FISHER; POOL, 2019).   

 O núcleo de residentes de nutrição tinha contato direto 

com a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN), 

contato esse que possibilitou as residentes, dentre outros 
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momentos, terem a participação ativa em discussões de 

indicação, prescrição de cálculos de dieta parenteral, 

monitorização. A EMTN é constituída em pelo menos um 

profissional de cada categoria, a saber, médico, nutricionista, 

enfermeiro e farmacêutico, podendo ainda incluir profissionais 

de outras categorias habilitados e com treinamento específico 

(ANVISA, 2000). 

Desse modo, pode-se considerar um dos maiores 

ganhos na experiência técnica do residente de nutrição do 

paciente crítico, haja vista que esses pacientes são 

considerados mais graves, com mais comprometimento do 

estado nutricional e, consequentemente, de maior suporte 

intensivo e da equipe como um todo.  

 Considera-se esse momento de adaptação o mais 

desafiador, coberto de inseguranças, impactação pelo 

ambiente e situação clínica dos pacientes, interação com a 

equipe efetiva do hospital, como também pelo frequente 

desfecho de óbito. Conforme dados da literatura, a formação 

dos profissionais de saúde foca na cura e sucesso de 

tratamento, dando a falsa impressão de que esses estão 

munidos de conhecimento e arcabouço tecnológico para lidar 

com o fenômeno da morte (VARGAS, 2010).   

 Um grande ganho para os profissionais da nutrição, foi 

uma recente resolução que dispõe sobre as atribuições do 

nutricionista em UTI neonatal, pediátrica e adulta em 

instituições públicas e privadas, tornando uma prerrogativa 

própria desse profissional legalmente habilitado para tais 

funções, além de atribuir um quantitativo de 15 leitos para cada 

nutricionista (BRASIL, 2020).  
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Eixo 2:  

Contexto do aprender teórico e interdisciplinaridade. 

A residência multiprofissional em saúde visa quebrar o 

paradigma do estigmatizado e obsoleto panorama técnico 

assistencial vigente até então, na busca de um fortalecimento e 

qualificação dos profissionais de saúde visando integralidade e 

humanização. Para isso, surge a interdisciplinaridade que 

converge para superação da fragmentação causadora do 

reducionismo da complexidade característica do processo 

saúde-doença (MACHADO et al., 2018).   

 As Residências multiprofissionais inserem-se como 

representantes de uma política pública que se destina a 

obedecer aos princípios do SUS, como também aprofundar 

durante a formação o que não foi trabalhado outrora na 

graduação. Porém, o cenário encontrado muitas vezes é de 

uma tendência à especialização, o que vai de encontro a sua 

proposta (LOPES, MACHADO, 2017). 

A proposta curricular da RIMUSH/UFPB elenca alguns 

momentos teóricos como reuniões multiprofissionais e 

discussão de caso clínico, sendo esta ocasião responsável pelo 

estudo do paciente/usuário pelos profissionais, que atuam na 

mesma ênfase levando ao engajamento da equipe e 

objetivando a resolução e o cuidado integral, bem como, os 

seminários de ênfase e integradores, tutorias de ênfase, 

palestras e cursos oferecidos por esta e outras instituições ao 

longo do programa, que vem a enriquecer o conhecimento e 

ampliar a experiencia.  

Vale ressaltar aqui o incentivo e participação em 

congressos nacionais, regionais, fóruns e outras participações 

e produção científica em caráter presencial e online, além da 

organização de eventos multiprofissionais, voltados para cada 
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profissão, tudo isso, com a participação de preceptores e 

tutores. Os momentos de discussão multiprofissionais devem 

ser valorizados, visto que, são importantes estratégias 

formativas que agrega saberes de todas as áreas da saúde. 

Entre as disciplinas cursadas, estão: Primeiros Socorros, 

Educação em Saúde, Informatização em Saúde, Ética e 

Bioética, Políticas Públicas I e II, Seguridade Social, 

Epidemiologia na Saúde, Metodologia e Produção Científica, 

Planejamento e Gestão em Saúde.     

 Além disso, existem os momentos uniprofissionais, 

através de tutorias de núcleo com o objetivo de discutir sobre 

temas relativos à especificidade de cada profissão, com 

temáticas relacionadas às particularidades encontradas em 

cada cenário de prática. Nesse sentido, o núcleo de Nutrição, 

composto por nutricionistas em atenção ao paciente crítico, a 

criança e adolescente e ao idoso, desfrutavam de momentos de 

conhecimentos em todas as áreas, permitindo assim, uma troca 

de experiencia em relação as demais ênfases e aprimoramento 

de conhecimentos diversos.    Tendo em vista 

que os momentos práticos do conhecimento podem ser 

conseguidos através de um momento teórico qualificado, isso 

representa um melhor desenvolvimento do processo de 

trabalho, com profissionais mais articulados entre si 

constituindo o conceito adequado de equipe (SASSI; 

MACHADO, 2017).                         A necessidade 

de um olhar ampliado de todos os membros da equipe 

multiprofissional é fundamental para garantir a resolução dos 

problemas físicos, psíquicos e sociais vivenciados por cada 

sujeito. Nesse sentido, surgiu o conceito de trabalho 

interprofissional o qual os membros das equipes de saúde 

relacionam-se de fato, onde de maneira coletiva, dialogam, 
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constroem metas, realizam ações e alcançam resultados 

eficazes para o paciente (CASANOVA; BATISTA; MORENO, 

2018).        A 

interprofissionalidade é incentivada para romper as barreiras da 

compartimentalização dos saberes e proporcionar a qualidade 

da atenção holística à saúde, mediante troca de 

conhecimentos, respeitando a opinião de cada ator. Nessa 

perspectiva, a equipe deve agir de maneira interdisciplinar e 

democrática, buscando ressignificar suas práticas assistenciais 

através do contínuo processo de reflexão, análise e 

repactuação (VENDRUSCOLO et al., 2020). 

Eixo 3:  

Cenários de atuação e suas especificidades: 

 O primeiro cenário de prática foi a UTI Geral do Hospital 

Universitário. Essa UTI é composta por 14 leitos de suporte 

intensivo, sendo 1 deles reservado a área da Hemodinâmica. O 

perfil de paciente é, predominantemente, crônico. Sendo a 

maioria transferência da Clínica Médica e outras enfermarias, 

além de pós operatório, ou paciente advindos de transferência 

de hospitais ou pronto atendimentos externos.    

  O cenário da UTI proporcionou ao residente as 

diversas vivencias, e nelas, o aprendizado e experiências 

práticas. O acompanhamento diário para possíveis evoluções 

de conduta, objetiva tratar intolerâncias/aceitabilidade da dieta, 

prevenir/tratar desnutrição hospitalar, prevenir/tratar lesões por 

pressão que são recorrentes nos pacientes de UTI, viabilizar 

outra via de alimentação, orientar o paciente quando possível, 

de modo que, dentro das condições foram trabalhadas 

mediante guidelines nacionais e internacionais vigentes. De 

maneira dinâmica, as residentes participavam de visitas 

multiprofissionais diárias, contribuindo e esclarecendo sobre 
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aspectos nutricionais, tomadas de decisão e outras 

considerações, onde era passado todas as informações clínicas 

do paciente e pautadas metas diárias em cada profissão. Não 

menos importante, pode-se rememorar aqui o conhecimento 

pelo vasto mundo dos cuidados paliativos dentro desse cenário.  

Os cuidados paliativos são usados para designar a ação 

de uma equipe multiprofissional à pacientes fora de 

possibilidades terapêuticas de cura. Foi definida em 1999  e 

redefinida em 2002, como sendo uma abordagem que aprimora 

a qualidade de vida, de pacientes e famílias que enfrentam 

problemas associados com doenças, através da prevenção e 

alívio de sofrimento, por meio de identificação precoce, 

avaliação correta e tratamento de dor, e outros problemas de 

ordem física, psicossocial e espiritual (HERMES, LAMARCA; 

2017). Acerca desse tema tivemos muitos momentos de 

reflexão, palestra com especialistas e até mesmo tutorias de 

nutrição sobre atuação do nutricionista nessa área.  

      Depois de uma vasta 

experiência durante a passagem pela UTI Geral, o núcleo de 

residentes de nutrição passou dois meses na UTI neonatal e 

pediátrica. Nesse cenário de prática é possível adquirir 

conhecimentos através da atuação junto a equipe 

multiprofissional de neonatologia e pediatria. As UTI´s neonatal 

e pediátrica são reservadas para tratamento de recém-nascidos 

prematuros, crianças que correm risco de vida e necessitam de 

cuidados contínuos, bem como aqueles que sofreram algum 

problema ao nascimento.    A UTI neonatal 

é composta por equipamentos que auxiliam o tratamento do 

bebê como: incubadora, monitores cardíacos, cateteres entre 

outros. A UTI pediátrica consiste em uma estrutura hospitalar 

complexa e dotada de sistema de monitorização contínua para 
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pacientes potencialmente graves. Esse campo de prática 

também se estende a Unidade de Cuidados Intermediários 

Convencionais (UCINCo), onde ficam os bebês que já 

apresentam estabilidade no quadro clínico e já atingiram uma 

faixa de peso satisfatória. E a Canguru ou Unidade de Cuidados 

Intermediários Canguru (UCINCa), onde os bebês já se 

aproximam de sua alta hospitalar, tão somente aguardando o 

peso adequado. A rotina se baseia em checar os prontuários 

dos pacientes internados, balanço hídrico, exames e conduta 

dietoterápica, também é rotina, a avaliação nutricional de cada 

criança.       O cenário da 

Clínica Cirúrgica, em virtude da pandemia no novo coronavírus, 

ficou estendida por mais tempo que o previsto, suprimindo o 

direcionamento dos residentes para outros campos (como a 

atenção básica), saindo um pouco do cronograma habitual, 

visto a situação delicada imposta por tal pandemia. Vale 

ressaltar que toda adaptação foi feita para o melhor 

aproveitamento e segurança dos residentes.   Nessa 

clínica, inicialmente foram atendidos pacientes de cirurgias 

urgentes, e aos poucos as cirurgias eletivas, 

predominantemente as oncológicas. O público de câncer de 

cabeça e pescoço e do trato gastrointestinal foram o perfil dessa 

clínica, onde foi possível explorar essa área, conhecendo 

paciente numa fase inicial e terminal da doença. Reaparecendo 

aqui um pouco sobre os cuidados paliativos. Toda rotina era 

focada em triagem de risco nutricional, avaliação, 

acompanhamento e prescrição de alta. Na terapia nutricional, 

as dietas via oral para o paciente cirúrgico se tornaram mais 

comum, e a atuação junto da fonoaudiologia era mais ativa, de 

modo a adequar as consistências e ofertar melhor terapia para 

os pacientes.  



UMA FORMAÇÃO PRÁTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RESIDENTES DE 
NUTRIÇÃO NO CUIDADO DO PACIENTE CRÍTICO 

815 
 

REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA 

Eixo 4:  

O aprender humanizado, político e social. 

O hostil ambiente da UTI inevitavelmente trouxe-nos 

profundas reflexões sobre a vida profissional e pessoal, das 

mais simples, como o valor da vida, momentos e experiências, 

como a importância de prestar mais do que um atendimento 

técnico, mas procurar estratégias de amenizar o processo de 

uma hospitalização tão dura, invasiva e solitária. Como já é 

sabido, a UTI não permite acompanhamento de familiares, tão 

somente visitas em um horário definido, uma das estratégias foi 

levar um momento chamado de “música é terapia”, passando 

de leito em leito, estando o paciente acordado ou não, foram 

momentos emocionantes que trazia misto de alegria e emoção.  

O atendimento humanizado pode ser entendido como 

aquele que ultrapassa um depósito técnico, mas que se pode 

criar vínculo e trazer o paciente, quando possível, como agente 

ativo em seu processo de saúde. Desde sua criação em 2003 a 

Política Nacional de Humanização traz como foco a relação do 

usuário com o serviço de saúde, destacando aspectos como os 

direitos dos usuários, fortalecimento do vínculo entre eles e o 

sistema de saúde, tornando-os atores desse sistema através de 

sua ação e controle social. O profissional de saúde é aquele 

responsável por propagar questões humanizadoras para 

gestores, trabalhadores e usuários na rede do SUS. (NOBRE, 

2011).   Em uma reflexão mais profunda, se pode 

aqui trazer anseios e observações sobre a excessiva carga de 

trabalho, que muitas vezes é uma das causas de tantos 

profissionais parecerem desmotivados, cansados e 

desinteressados. É visível que o residente trás uma nova 

energia, ideias, principalmente nessa modalidade 
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multiprofissional, que pode despertar a própria equipe para 

renovação dos relacionamentos e interprofissionalidade. A 

residência multiprofissional tem como estratégia formar 

profissionais de saúde crítico-reflexivos, atuando de forma 

integral e interdisciplinar através do desenvolvimento de ações 

assistenciais gerenciais e de ensino e pesquisa no âmbito 

social, político e cultural. (FIORANO, GUARNIERI,2015). 

Pode-se dizer então que o residente atua como elemento 

que traz ressignificação em atendimento humanizado nos 

âmbitos da assistência, aprendizagem, de modo a aliar a teoria 

com a prática, e fomentar a pesquisa como algo que pode ser 

conciliado. O residente tem sido capacitado para resolubilidade 

de problemas e tomada de decisões no processo saúde-

doença, sempre priorizando os aspectos fomentadores da 

qualidade do atendimento no SUS, priorizando a integralidade 

por meio do cuidado multiprofissional.     

   

Dentro do campo da prática do sistema de saúde, o 

profissional residente também adquire aprendizados políticos, 

sociais e pessoais acerca do cotidiano, podendo arguir 

conquistas quanto à qualificação dos programas existentes no 

país, regulamentação, e outras pertinências. Esses momentos 

acontecem, e foi bem ativo nesse ano de 2020, em face a 

pandemia, para angariar condições de trabalho para o 

residente, continuidade de bonificação na bolsa para aqueles 

que estavam na linha de frente da assistência, dentre outras 

reivindicações.        

 O que se pode trazer de crítica construtiva dentro dessa 

experiência, de modo a melhorar cada vez mais, é o maior 

estreitamento do residente com a coordenação do Programa, 
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de modo que entraves da rotina possam ter melhor 

resolubilidade e acompanhamento.  

Já em termos de preceptoria, observa-se o residente 

integralmente na assistência, porém com pouca participação 

quanto a produção e treinamento de fichas, protocolos e outros 

embasamentos teóricos científicos que no fim serão destinados 

a ele para fins de assistência.  

Ainda se percebe que, culturalmente, o Residente não é visto 

como profissional, dando-o pouco poder de decisão, como por 

outro lado tem aqueles que lhe incubem maiores 

responsabilidades. Outro ponto negativo e muito debatido em 

fóruns em geral, é sobre a acomodação do Residente quanto a 

um ambiente de repouso apropriado, e falta de apoio quanto a 

saúde mental para lidar com situações intrínsecas aos cenários. 

Ressalta-se que a rotina é extenuante, e os pontos abordados 

quanto as limitações foram inerentes ao Programa em questão.  

 

 CONCLUSÕES 

 A Residência Uni ou Multiprofissional se configura como 

oportunidade para profissionais recém formados ou não, se 

inserirem no cotidiano de trabalho do SUS dentro de uma área 

pretendida, e por meio de supervisão é possibilitado ao 

profissional Residente atuar com outros profissionais de maior 

experiência, não deixando de ter a condição de estudante. O 

apoio financeiro ofertado por meio desse Programa, também 

possibilita o investimento de participação de eventos e fomento 

a pesquisa. Nesse relato, em específico, a modalidade 

multiprofissional permite conhecer na prática como as demais 

profissões atuam, e como elas interagem entre si, 

evidenciando-se, portanto, a importância do trabalho em equipe 

e a integralidade do cuidado.    A 
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nutrição tem grande impacto dentro do cuidado do paciente 

crítico, a manutenção e recuperação do estado nutricional 

desse tipo de paciente tem repercussão no prognóstico e 

interferência em relação aos cuidados de outros profissionais. 

Nesse mesmo sentido, a comunicação, atendimento 

humanizado e empenho de toda a equipe tem grande 

importância dentro desse contexto. A limitações aqui 

destacadas, dentro da reflexão desse relato de experiencia, 

pode agregar em melhores resultados e experiências de futuros 

residentes. Por fim, diante de toda retrospectiva aqui 

rememorada, o sentimento de gratidão é inevitável, todo 

esforço e conhecimento adquirido é válido até o fim dessa 

jornada, e também percebemos que a importância desse tipo 

relato pode encorajar e esclarecer dúvidas de futuros 

profissionais Residentes que se dispuserem a mergulhar no 

universo do campo da prática como especialização.  
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RESUMO: A depressão e ansiedade são sintomas 
psicológicos, sendo que a depressão se caracteriza por 
tristezas recorrentes ou perda de interesse pelas atividades 
cotidianas, já a ansiedade é sentida através de medo recorrente 
e/ou uma apreensão e é um dos sintomas psíquicos mais 
constantes na sociedade. Segundo a OMS 5,8% da população 
brasileira sofre de depressão.O presente estudo objetivou 
realizar uma pesquisa sobre como pode ser utilizado a 
suplementação de ômega 3 no tratamento da depressão e 
ansiedade. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura 
com busca de artigos dos últimos 5 anos, com os termos 
descritos no DeCs (Ansiedade, depressão, ômega 3, anxiety, 
depression) com artigos nos idiomas inglês e português. 
Através dos resultados obtidos no presente estudo observa-se 
que a maioria das pessoas que participaram dos estudos com 
suplementação de ômega 3 obtiveram melhora dos sintomas de 
ansiedade e depressão, se observando tanto em adolescentes 
quanto em adultos. Dessa forma, a partir dos resultados obtidos 
sugere-se que por apresentar ações diretas no cérebro, bem 
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como pelo seu efeito anti-inflamatório, a suplementação com 
ômega-3 pode vir a ser utilizada como uma estratégia eficiente 
para melhorar os sintomas de pessoas com quadros de 
ansiedade e depressão. 
Palavras-chave: Anxiety. Ansiedade. Depressão. Depression. 
Omega 3. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Estudos tem demonstrado alguns efeitos benéficos da 

utilização do ômega-3 no tratamento da depressão e ansiedade 

tanto de forma adjuvante como na monoterapia em diferentes 

públicos (ZHANG et al., 2020; ALMEIDA et al., 2018).  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS,2016-2017.) A depressão  é um transtorno mental 

caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse 

em atividades que normalmente são prazerosas 

acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias, 

durante, pelo menos, duas semanas.Individuos com depressão 

apresenta episódio depressivo categorizado como leve, 

moderado ou grave, isso de acordo com a  intensidade dos 

sintomas apresentados, um indivíduo com um episódio 

depressivo leve terá alguma dificuldade em continuar um 

trabalho simples e atividades sociais, durante um episódio 

depressivo grave, é improvável que a pessoa afetada possa 

continuar com atividades sociais, de trabalho ou domésticas,a 

depressão também é carcterizada por continuada alteração no 

humor. (GUU et al., 2019). 

A depressão é diagnosticada por 4 dos 7 sintomas:alteração do 

sono, perda de interesse, culpa, falta de energia, alteração na 

capacidade de concentração, alteração no apetite ou alterações 
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psicomotoras, e pode afetar pessoas de diversas fases da vida. 

É importante procurar auxilio de profissionais para  realizar o 

tratamento ,este  tratamento leva em consideração o ser 

humano como um todo incluindo dimensões biológicas, 

psicológicas e sociais, a terapia deve abranger todos esses 

pontos e utilizar a psicoterapia, mudanças no estilo de vida e a 

terapia farmacológica. (GUU et al., 2019). 

Já ansiedade é um estado psicológico onde o indivíduo 

apresenta expectativa apreensiva ou medo (BLUMENTHAL et 

al.2016). Os transtornos ansiosos apresentam como sintomas 

e reações fisiológicas: taquicardia, sudorese ou tontura, falta de 

memória e atenção, irritação, desespero, excesso de 

preocupação, retraimento social, diminuição do rendimento 

profissional. (MOURA et al., 2018). 

A ansiedade está entre os transtornos psiquiátricos mais 

prevalentes e envolve sintomas físicos, cognitivos, 

comportamentais e emocionais. (FERNANDES et al., 2016.) 

Muitos são os fatores desencadeadores da ansiedade, entre 

eles estão o ritmo acelerado de vida, representações sociais em 

constantes modificações, falta de suporte social, problemas de 

relacionamento, problemas crônicos de saúde, acúmulo de 

atividades, jornada dupla de trabalho, aumento da demanda 

psicológica, insegurança e risco no trabalho. Características 

individuais como sexo, idade, estado civil e nível educacional 

também podem estar associados a essas condições. (BONAFÉ 

et al. 2016.) 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão – 

um total de 11,5 milhões de casos. O índice é o maior na 

América Latina e o segundo maior nas Américas, atrás apenas 
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dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população com o 

transtorno e um total de 17,4 milhões. 

O ômega 3 é um conjunto de ácidos graxos 

monoinsaturados que modulam a sinalização celular e afetam 

a via dopaminérgica e serotoninérgica responsáveis pela 

regulação do humor (BELLINO et al., 2019).  

Em uma meta-análise Zhang et al., (2020) observou 

alguns estudos onde mulheres no período perinatal com 

Transtorno Depressivo Maior foram submetidas a tratamentos 

com ômega 3 por um período de até 12 semanas com doses 

que variaram 1-6g por dia o que demonstrou melhora moderada 

dos sintomas. 

O estudo verificou também que as mulheres que 

obtiveram melhores resultados foram as que ingeriram ômega 

3 com maiores concentrações de EPA. 

Segundo Bellino et al., (2019) os estudos avaliados com 

pessoas de mais idade demonstraram melhora dos sintomas de 

depressão com a utilização de baixas doses de ômega 3. 

        Com base nessa perspectiva objetivou-se nesta pesquisa 

mostrar as evidências do uso terapêutico do ômega 3 no 

tratamento da depressão e ansiedade nos diferentes ciclos da 

vida. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo revisão sistemática, 

processo de pesquisa pelo qual, propõe-se em compilar e 

analisar   os resultados obtidos de um determinado assunto, 

auxiliando para o aprofundamento do conhecimento sobre o 

tema, a partir de práticas baseadas em evidências, sendo 

realizado através de seis etapas como mostra o quadro 1.  
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 Quadro 1 - Etapas para a realização da Revisão. 

Etapas Descrição 

1º Identificação do tema; 

2º 
Elucidação dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos, bem como a 

seleção das bases de dados; 

3º Avaliação dos estudos selecionados; 

4º Sitomia dos estudos; 

5º Análise e interpretação dos dados coletados; 

6º Exposição dos resultados. 

  Fonte: (JOST; VIEGAS; CAREGNATO, 2014).  

 

A pesquisa iniciou-se a partir da busca, utilização e 

cruzamento dos descritores controlados, obtidos nos 

Descritores em Ciências da Saúde Medical Subject Heading 

(DeCS/Mesh): “ansiedade” (“Anxiety”); “Depressão” 

(“Depression”); “Ácidos Graxos Ômega- 3” (“Fatty Acids, 

Omega-3”). Esses descritores foram combinados entre si pelos 

operadores booleanos “AND” e/ou “OR”, conforme apresentado 

no Quadro 2 
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 Quadro 2- Combinação entre os descritores e operadores booleanos 

Processo 

de Busca 
Cruzamento dos descritores com os operadores booleanos 

Etapa 1 
(“Ansiedade” OR “Anxiety”) and (“Ácidos Graxos Ômega- 3” OR 

“Fatty Acids, Omega-3”) 

Etapa 2 
(“Depressão” OR “Depression”) and (“Ácidos Graxos Ômega- 3” 

OR “Fatty Acids, Omega-3”) 

  Fonte: Autoria própria. 

 

Dessa maneira foram utilizadas as bases de dados 

eletrônicas: National Library of Medicine (PubMed) e Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo). Já a questão norteadora da 

pesquisa foi: o ômega-3 é importante para amenizar ou 

melhorar os sintomas da ansiedade e da depressão? 

Os critérios de inclusão estipulados foram: artigos 

científicos publicados em bases de dados on-line, disponíveis 

completos, nos idiomas portugueses ou inglês, durante os 

últimos 5 anos. Dessa forma, foram estabelecidos como 

critérios de exclusão: estudos caso-controle, série de casos, 

opiniões de experts, estudos com animais/in vitro, bem como, 

estudos que avaliaram a depressão ou ansiedade em pessoas 

onde tinham alguma doença crônica, estudos que avaliaram 

ômega-3 em conjunto com outro nutriente e artigos pagos que 

tinham disponível apenas o resumo. Também foram excluídas 

publicações classificadas como editorial, cartas, dissertações, 

teses, manuais, protocolos e artigos que não abordaram a 

questão do estudo. 

Por fim os artigos foram avaliados e classificados quanto 

a sua rigidez científica de acordo com as características de cada 

estudo, utilizando a escala de Gauss seguindo a metodologia 
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proposta por Sousa et al., (2015), sendo avaliados 08 artigos 

após aplicados todos os critérios.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alguns estudos têm associado a utilização do ômega 3 na 

prevenção e na melhora dos sintomas de depressão. Pois o 

ômega 3 tem ação anti-inflamatória e auxilia na regulação do 

humor. 

 
Quadro 3 - Estudos que correlacionaram a suplementação de ômega 3 e 

depressão e ansiedade 

Autores/ano Objetivos Métodos Resultados 

Vaz, et al., 

(2017) 

Avaliar a eficácia 

de uma dose 

diária de 

suplementação de 

n-3 PUFAs (óleo 

de peixe) na 

prevenção da 

depressão pós-

parto (PPD). 

Suplementar 

ômega 3 grávidas 

com risco de 

desenvolver 

depressão pós-

parto. 

A suplementação diária 

semanas não preveniu 

os sintomas depressivos 

maternos em uma 

amostra de mulheres 

brasileiras. 

Young, et al., 

(2017) 

Suplementação de 

ômega 3 em 

crianças e 

adolescentes com 

depressão e 

ansiedade. 

Avaliação da 

melhora de 

sintomas de 

depressão e outros 

transtornos. 

O ômega três é 

promissor, mas ainda é 

necessário estudos. 

Natacci, et al., 

(2017) 

Estudar através de 

pesquisa 

Estudo com adultos 

do Brasil e dos EUA 

Foram encontrados 

associação positiva 
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multicêntrica com 

adultos do Brasil e 

dos EUA com 

ansiedade. 

com 12,268 adultos 

utilizando dosagens 

de ômega 3 para 

avaliação em níveis 

de ansiedade. 

entre o consumo de 

ômega 3 com as 

desordens de 

ansiedade. 

Robison, et 

al., (2019) 

Avaliar o efeito da 

suplementação de 

ômega 3 em 

conjunto com a 

utilização de 

fármacos para 

tratamento de 

ansiedade 

depressão e 

psicoses. 

Foi utilizada 

suplementação de 

ômega 3 em 

pessoas com idade 

entre 15-40 anos, 

que apresentavam 

algum sintoma 

psicológico, com 16 

semanas de 

duração. Com 

grupos placebo e 

grupos com 

suplementação. 

Quando observados os 

grupos com 

suplementação de 

ômega 3 e o grupo 

placebo, foi observada 

melhora significativa do 

grupo suplementado 

com os sintomas de 

ansiedade e depressão. 

Thesing, et 

al., (2018) 

Pesquisar se há 

uma evidência 

entre a 

suplementação de 

ômega 3 

Os participantes 

foram selecionados 

através de testes de 

ansiedade e 

depressão, com 

idade entre 18 e 65 

anos, através de 

amostras 

sanguíneas 

Foram encontradas 

associação positiva 

entre a suplementação 

de ômega 3 e os 

sintomas de ansiedade. 

Manos, et al., 

(2018) 

Investigar a 

efetividade da 

suplementação de 

ômega 3 em 

adolescentes com 

ansiedade. 

Estudo com uma 

amostra de 24 

adolescentes com 

ansiedade, sendo 

dois grupos, um 

grupo placebo e 

outro grupo 

utilizando 

Não foram encontradas 

diferenças significativas 

entre o grupo 

suplementado e o 

grupo placebo. 
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suplementação de 

ômega 3, 

Alvarez-

Ramirez, et 

al., (2018) 

Avaliar a 

associação 

entre a 

ingestão 

alimentar de 

EPA e DHA e 

sintomas de 

ansiedade (AS) 

e sintomas 

depressivos 

(SD) em 

gestantes 

mexicanas. 

A amostra foi 

composta por 

151 mulheres 

no segundo 

trimestre de 

gestação. Os 

instrumentos 

incluíram um 

Questionário 

de Frequência 

Alimentar, o 

Trait Anxiety 

Inventory e a 

Edinburgh 

Postnatal 

Depression Scale. 

A significância 

estatística 

mostra que 

uma 

correlação 

negativa entre 

as variáveis e 

a ingestão 

alimentar de 

ω-3FA explica 

em uma 

porcentagem 

muito pequena 

a variabilidade 

de AS e DS, 

de acordo com seu 

coeficiente 

de 

determinação. 

T 

Tayama, et 

al., (2019) 

Avaliar se uma 

intervenção 

combinada de 

ácidos graxos 

poliinsaturados 

ômega-3 

(PUFAs) e 

psicoeducação 

melhorou a 

depressão leve 

a moderada em 

trabalhadores 

em 

Comparar o 

grupo de 

intervenção, 

recebendo 

ácidos graxos 

ômega-3, com 

um grupo de 

controle, 

recebendo 

suplemento de 

placebo. 

Os resultados 

mostram que 

uma 

combinação 

de ácidos 

graxos ômegas- 

3 e 

psicoeducação 

e 

psicoeducação 

sozinhas 

podem 

contribuir para 
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comparação 

com a 

psicoeducação 

sozinha. 

uma melhora 

dos sintomas 

em pessoas 

com 

depressão 

leve a 

moderada. No 

entanto, não 

há diferença 

entre as 

intervenções 

para amenizar 

os sintomas da 

depressão. 

Jahangard, et 

al., (2018) 

Investigar se e em 

que 

medida, em 

comparação 

com o 

adjuvante 

placebo, os 

O3PUFAs 

tiveram um 

impacto 

favorável nos 

sintomas de 

depressão, 

ansiedade, sono e 

regulação 

emocional 

entre pacientes 

ambulatoriais 

com TDM. 

Um total de 50 

pacientes 

ambulatoriais 

(idade média: 

M = 42,46; 

68% mulheres) 

participaram 

deste estudo 

randomizado, 

duplo-cego e 

controlado por 

placebo. Eles 

foram 

aleatoriamente 

designados 

para o 

O3PUFA ou 

para o placebo. 

Em pacientes 

ambulatoriais 

com TDM, e 

comparados 

ao placebo, os 

O3PUFAs 

adjuvantes a 

um 

medicamento 

padrão 

melhoraram 

não apenas os 

sintomas de 

depressão, 

mas também 

as dimensões 

da ansiedade 

e do sono e, 

acima de tudo, 

as 

competências 
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dos pacientes 

para regular 

suas emoções. 

Hallahan, et 

al., (2016) 

Estabelecer as 

razões 

subjacentes aos 

achados 

inconsistentes 

entre ensaios 

clínicos 

randomizados 

(RCTs) de HUFAs 

ômega-3 para 

depressão e 

avaliar as 

implicações para 

novos ensaios. 

Uma pesquisa 

bibliográfica 

sistemática de ECRs 

duplo-cegos foi 

realizada entre 

janeiro de 1980 e 

julho de 2014 e 

uma meta-análise 

de teste de 

hipótese 

exploratória 

realizada em 35 

ECRs, incluindo 

6.665 participantes 

que receberam 

HUFAs ômega-3 e 

4373 participantes 

que receberam 

placebo. 

Entre os participantes 

com depressão 

diagnosticada, as 

formulações com 

predomínio do ácido 

eicosapentaenóico 

(EPA) (> 50% EPA) 

demonstraram 

benefícios clínicos em 

comparação com o 

placebo (G de Hedge = 

0,61, P <0,001), 

enquanto as 

formulações com 

predomínio do ácido 

docosahexaenóico 

(DHA) (> 50 % DHA) 

não. A EPA falhou em 

prevenir os sintomas 

depressivos entre as 

populações não 

diagnosticadas para 

depressão. 

Sánchez-

Villegas, et 

al., (2018) 

Verificar o tipo de 

relação entre o 

consumo de 

peixes e frutos do 

mar, ingestão de 

ácidos graxos 

poliinsaturados 

Análises 

transversais do 

estudo PREDIMED-

Plus. O consumo de 

peixes e frutos do 

mar e a ingestão de 

ω-3 PUFA foram 

A ingestão moderada 

de peixes e AGPI LC ω-

3, mas não a ingestão 

elevada, foi associada a 

menor chance de 

depressão, sugerindo 
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ômega-3 (ω-3 

PUFA) e 

prevalência de 

depressão. 

avaliados por meio 

de um questionário 

de frequência 

alimentar validado. 

uma relação em forma 

de U. 

Mocking et.al, 

(2016) 

Avaliar a 

suplementação de 

ácido graxo 

ômega 3 como 

adjuvante no 

Transtorno 

Depressivo Maior 

(TDM) 

Uma meta-análise e 

meta-regressão 

foram avaliados 13 

estudos com um 

total de 1233 

participantes. 

Foi encontrado efeitos 

benéficos geral na 

suplementação de 

ômega 3 nos sintomas 

do TDM. 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Conforme apresentado no quadro 3, Vaz et al., (2017) foi 

realizado um estudo com 60 mulheres no período gestacional, 

onde foi realizada a suplementação diária de 1,8 g ômega 3. 

Mas não foram encontrados resultados na resposta a 

prevenção de sintomas depressivos de acordo com a escala 

EPDS que é uma escala utilizada para fazer a triagem de um 

instrumento diagnóstico para depressão. 

 O estudo teve duração de 16 semanas e os resultados 

demonstram que os pacientes que a realizaram a 

suplementação de ômega 3 com as dosagens demonstraram 

melhora na ansiedade, irritabilidade cansaço e fadiga. O que 

sugere que o ômega 3 é um adjuvante potencial para sintomas 

de ansiedade e depressão. 

 Corroborando com os resultados encontrado por Young, et 

al., (2017) onde os participantes receberam suplementação 

duas vezes ao dia, os participantes tomaram duas cápsulas de 

500 mg de ômega-3, resultando em uma dose diária de 2.000 

mg (1400 mg de ácido eicosapentaenoico [EPA], 200 mg de 
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ácido docosahexaenóico [DHA], 400 mg de outros ácidos 

graxos ômega-3) ou duas cápsulas de placebo, combinadas 

com o odor e a aparência das cápsulas de ômega-3.  Os 

participantes obtiveram melhora dos sintomas de ansiedade e 

depressão, mas ainda são necessários mais estudos. 

 Observa-se de acordo com os resultados do estudo de 

Natacci, et al., (2017), que em estudo multicêntrico com adultos 

em uso de suplementação de ômega 3, encontraram uma 

associação positiva entre o uso de suplementação com ômega 

3 e os sintomas de ansiedade.  

        Os achados de Robison, et al., (2018), corrobora com os 

resultados de outros artigos, que em estudo com grupo placebo 

e grupo com suplementação de ômega 3 em pessoas com 

idade entre 15 e 40 anos, os participantes consumiram cápsulas 

de ômega 3 que continha 740 mg de EPA e 400 mg de DHA 

enquanto que o placebo recebeu cápsulas de Óleo de soja com 

370 g de EPA e 200 mg de DHA, bem com 2 mg/g de tocoferol. 

Encontraram que as pessoas que utilizaram a suplementação 

obtiveram uma melhora significativa dos sintomas de ansiedade 

e depressão. Onde os resultados sugerem que o ômega 3 é 

promissor para o tratamento clínico desses sintomas.  

 Corroborando assim com os achados de Thesing, et al., 

(2018), que em estudo com pessoas selecionadas a partir de 

testes psicológicos para ansiedade e depressão, encontraram 

que a suplementação com ômega 3 teve associação positiva 

para o fortalecimento da parte psicológica das pessoas 

pesquisadas.  

 Diferindo do estudo de Manos, et al., (2018), que ao 

investigarem a eficiência de suplementação de ômega 3 em 

adolescentes do sexo feminino com idade entre 12 a 19 anos, 

que apresentavam quadros de ansiedade, quando comparadas 
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com o grupo controle, não encontraram diferença significativa 

entre os grupos, e sugerem que mesmo com grandes dosagens 

essa diferença não é encontrada. Isso pode ser devido ao fato 

de que as adolescentes desse estudo também apresentavam 

quadros de anorexia nervosa.  

 Já o estudo duplo-cego realizado por Tayama, et al., 2019) 

de grupo paralelo, randomizado controlado, comparou o grupo 

de intervenção, recebendo ácidos graxos ômega-3, com um 

grupo de controle, recebendo um suplemento de placebo. Os 

participantes que receberam ácidos graxos ômega-3 tomaram 

cápsulas de 15 × 300 mg por dia durante 12 semanas. A dose 

diária total de PUFAs ômega-3 foi de 500 mg de ácido 

docosahexaenóico e 1000 mg de ácido eicosapentaenóico 

(EPA). Após 12 semanas de tratamento, os escores do BDI-II 

foram significativamente menores no grupo placebo e ômega-

3, quando comparados aos seus respectivos escores basais 

(Placebo: t = −4,6, p &lt;0,01; Ômega-3: t = −7,3, p &lt;0,01). No 

entanto, após 12 semanas de tratamento, não encontraram 

diferença significativa entre os dois grupos em relação às 

mudanças nos escores do BDI-II (0,7; IC 95%, -0,7 a 2,1; p = 

0,30). 

 Com relação ao estudo publicado por Jahangard, et al., 

(2018) obteve-se como resultado que os sintomas de 

Depressão (avaliações próprias e de especialistas) diminuíram 

ao longo do tempo, mas mais ainda na condição O3PUFA, em 

comparação com a condição placebo. Da mesma forma, a 

sensibilidade à ansiedade, intolerância à incerteza e distúrbios 
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do sono melhoraram, mas novamente mais na condição 

O3PUFA. 

 Alvarez-Ramirez, et al., (2018) realizou um estudo 

transversal e analítico com 151 gestantes em acompanhamento 

pré-natal que atenderam aos critérios de inclusão. A amostra 

populacional foi selecionada por conveniência. Usando um 

teste de Kolmogorov-Smirnov, uma distribuição não normal foi 

determinada para a ingestão diária de ω-3FA e para as taxas 

de teste de ansiedade e depressão; portanto, testes não 

paramétricos foram considerados adequados. Na análise 

descritiva foram utilizados frequências e percentuais para 

determinar as características demográficas e psicológicas das 

gestantes. Neste estudo, foi encontrada uma correlação 

negativa moderada fraca entre ω-3FA e AS e DS em mulheres 

grávidas, que foi significativa apenas quando analisaram 

mulheres que tinham uma ingestão alimentar insuficiente de 

DHA e EPA. 

Já no estudo realizado por Mockin et.al, 2017, foi 

realizada uma meta-análise com metarregressão que reuniu um 

total de 1233 participantes. Verificou-se melhora dos sintomas 

depressivos no transtorno depressivo maior e os participantes 

que fizeram uso de doses mais altas de EPA e com utilização 

conjunta com antidepressivos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Por fim, esta revisão buscou conhecer a importância do 

uso terapêutico do ômega-3 para atenuar os sintomas da 

ansiedade e da depressão em pessoas acometidas por essas 

psicopatologias a partir da literatura disponível a cerca desse 

tema.  
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Dessa forma, a partir dos resultados obtidos sugere-se 

que por apresentar ações diretas no cérebro, bem como pelo 

seu efeito anti-inflamatório, a suplementação com ômega-3 

pode vir a ser utilizada como uma estratégia eficiente para 

melhorar os sintomas de pessoas ansiosas e depressivas. 

Conclui-se através dos resultados do presente estudo 

que a suplementação com dosagens de ácidos graxos ômega 

3, apresentaram efeitos benéficos para o controle dos sintomas 

de depressão e ansiedade tanto em adolescentes quanto em 

adultos em várias fases da vida como as gestantes visto que a 

maioria dos estudos avaliados apresentaram associação 

positiva entre eles.  

  Entretanto, são necessários a realização de mais 

pesquisas que envolvam essa temática para avaliar e qualificar 

a utilidade dessa terapêutica com o ômega-3 em indivíduos 

acometidos por essas psicopatologias, bem como para a 

definição de uma dose correta e um tempo de uso da 

suplementação necessários para alcançar resultados 

satisfatórios. 
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RESUMO: A amamentação é considerada um fator protetor 
para a obesidade infantil. Há uma associação entre o tempo de 
duração do aleitamento materno exclusivo ao menor 
desenvolvimento da obesidade. Outrossim, a obesidade na 
infância pode se estender para outras fases do ciclo da vida,  
aumentando o risco de comorbidades. Dessa forma, o presente 
trabalho teve por objetivo analisar a influência do aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses, duração da 
amamentação e compostos presentes no leite materno como 
fatores protetivos contra a obesidade infantil e na 
adolescência.Trata-se de uma revisão da literatura científica, 
na qual foram utilizadas as bases de dados Scielo, PUBMED e 
Scholar Google. Verificou-se  que, a amamentação exclusiva é 
um fator protetivo contra a obesidade nas diferentes fases da 
vida, desde a pré-escolar até o início da adolescência. Estudos 
trouxeram a relação entre crianças que não foram 
amamentadas e/ou que consomem fórmulas lácteas, com o 
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maior risco de desenvolvimento da obesidade na infância, 
quando comparados aos bebês amamentados, visto que a 
disposição de nutrientes e compostos bioativos no leite 
materno, proporcionam benefícios tanto na autorregulação da 
ingestão alimentar, quanto no desenvolvimento da massa 
corporal. Apesar de não ser consenso na ciência, os fatores 
nutricionais na primeira infância são de suma importância para 
reduzir os riscos de desenvolver doenças crônicas não 
transmissíveis, bem como outras comorbidades em outras 
fases do ciclo. 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Obesidade pediátrica. 
Alimentação complementar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O leite materno é considerado um alimento ideal para 

neonatos e lactentes, o qual deve ser fornecido de forma 

exclusiva e em livre demanda, uma vez que fornece todos os 

nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável 

(GERTOSIO et al., 2016). Além de promover a progressão 

sensorial e cognitiva, também protege a criança contra 

doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis 

(GERTOSIO et al., 2016). Por esses motivos, o Ministério da 

Saúde (2019), por meio do Guia Alimentar para Crianças 

Brasileiras Menores de 2 anos, recomenda que os lactentes 

tenham acesso ao aleitamento materno, de forma exclusiva, 

durante os primeiros seis meses de vida.  

 A composição do leite materno contém, além de 

carboidrato, proteína, lipídeos, vitaminas, minerais, e 

substâncias bioativas, como a leptina, grelina e adiponectina 

(WANG et al., 2017). A leptina é considerada um hormônio da 
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saciedade, pois faz com que haja o reconhecimento da 

sensação de satisfação, contribuindo para a influência positiva 

da amamentação como fator protetor contra a obesidade, pois 

suprime o desejo por comida e regula o metabolismo das 

calorias (UWAEZUOKE; ENEH; NDU, 2017).  

Diferente das fórmulas infantis modificadas, a 

concentração de proteína no leite humano é inferior, e está 

associado ao efeito protetor da obesidade infantil (ORTEGA-

GARCÍA et al., 2018). A amamentação é considerada um fator 

protetor para a obesidade na infância, influenciando a interação 

gene-neuroendócrino-ambiente-estilo de vida (MARSEGLIA et 

al., 2015). Estudos apontam uma associação do tempo de 

duração do aleitamento materno exclusivo ao menor 

desenvolvimento da obesidade infantil, já que a duração mais 

curta da amamentação está provavelmente associado à 

introdução precoce de alimentos sólidos, contendo mais 

proteína do que o leite materno (MARSEGLIA et al., 2015; 

SAVINO et al., 2016).  

Os mecanismos subjacentes à associação entre 

amamentação e obesidade destacam três efeitos protetores 

que podem levar a níveis mais baixos de gordura corporal em 

bebês amamentados, no qual o processo de amamentação, 

ajuda a estimular a autorregulação da ingestão, a reduzir a 

interferência dos cuidadores na criação de comportamentos 

alimentares positivos e fornecer os componentes químicos 

necessários para regular o metabolismo energético (ORTEGA-

GARCÍA et al., 2018).  

Nos últimos anos a prevalência da obesidade infantil  

aumentou acentuadamente, emergindo como um dos mais 
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críticos desafios de saúde pública dos tempos contemporâneos 

(UWAEZUOKE; ENEH; NDU, 2017). Outrossim, a obesidade 

em idade precoce pode se estender para outras fases do ciclo 

da vida, principalmente na fase adulta e aumentar o risco de 

resistência insulínica, redução da tolerância à glicose, diabetes 

mellitus, hipertensão, dislipidemia, doença cardiovascular e 

câncer (BINNS et al., 2016; GERTOSIO et al., 2016; ORTEGA-

GARCIA, 2018). 

Como resultado, cada vez mais tem aumentado a 

importância de direcionar uma nutrição balanceada para 

mulheres na fase gravídica e encorajar amamentação, visto 

que o incentivo ao aleitamento materno exclusivo serve como 

estratégia na redução da obesidade infantil, no qual deve-se 

tornar uma prioridade para as mães no mundo todo. 

Dito isso, o presente trabalho teve por objetivo analisar, 

por meio de uma pesquisa bibliográfica, a influência do 

aleitamento materno exclusivo até os seis meses, duração da 

amamentação e compostos bioativos presentes no leite 

materno como fatores protetivos contra a obesidade infantil e 

em outras fases do ciclo de vida.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura 

científica, na qual foram utilizadas as bases de dados Scielo, 

PUBMED e Scholar Google. Os artigos científicos selecionados 

foram preferencialmente da língua inglesa e espanhola, entre 

os anos de 2015 a 2020. Foram empregadas as seguintes 

palavras-chaves: “breastfeeding AND prevention obesity”, 



FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO COMO 
PROTEÇÃO PARA A OBESIDADE INFANTIL: UMA REVISÃO 

 

843 
 

“breastfeeding AND obesity”, “breastfeeding benefits” e 

“breastfeeding AND childhood obesity”.  

Além da delimitação dos anos de publicação, foram 

selecionados artigos que apresentassem como tema principal 

os benefícios protetivos do aleitamento materno contra a 

obesidade infantil, bem como a associação entre desmame 

precoce e incidência de obesidade na em outras fases do ciclo 

de vida.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O aleitamento materno exclusivo é a melhor alimentação 

durante os seis primeiros meses de vida da criança (MACEDO 

et al., 2020; LABRAÑA et al., 2020; CORDERO, 2015) e deve 

ser continuada até dois anos de idade ou mais, juntamente com 

introdução de alimentos complementares (UNICEF, 2018; 

OMS, 2018).  

O leite materno exerce efeito protetor contra a obesidade 

infantil e estudos apresentaram resultados relacionados a 

influência da amamentação ou não. Macedo (2020) afirmou 

que crianças não amamentadas apresentaram risco 

aumentado de sobrepeso e obesidade, devido as evidências 

dos benefícios causados pelo aleitamento materno exclusivo 

até os seis meses de vida. No estudo de Wallby (2017) foi 

possível observar que as crianças que nunca tinham sido 

amamentadas apresentaram maior risco de sobrepeso e 

obesidade na fase adulta e as amamentadas, por pelo menos 

4 meses, prevaleceu o baixo risco de sobrepeso.  
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Binns e colaboradores (2016) observaram que a 

amamentação exerce um efeito protetor a longo prazo contra 

doenças crônicas não transmissíveis, assim como 

correlacionaram a melhoria no desenvolvimento cognitivo de 

lactentes que foram amamentados e também a redução das 

taxas de obesidade materna das lactantes. Na pesquisa de 

Estévez-González e colaboradores (2015) foram avaliados um 

grupo de crianças que não foram amamentadas e outro grupo de 

crianças que recebeu leite materno durante os primeiros meses de vida 

a fim de analisar o rebote de adiposidade e as taxas de obesidade. 

Descobriu-se que o rebote de adiposidade precoce está associado à 

maiores taxas de sobrepeso ou obesidade, sobretudo aos 8 anos de 

idade (ESTÉVEZ-GONZÁLEZ et al., 2015).  

A associação positiva entre o tempo/duração da 

amamentação na redução na probabilidade das crianças 

desenvolverem sobrepeso e obesidade além de maior chance 

de obesidade por aquelas que não receberam o leite materno 

foi relatado por diversos estudos (BINNS et al., 2016; 

HANSSTEIN, 2016; CORDERO, 2016; LABRAÑA et al., 2020). 

De acordo com Binns e colaboradores (2016), a maioria das 

crianças que vieram a desenvolver a obesidade foram aquelas 

que receberam o leite materno por um tempo menor que 3 

meses. Hansstein (2016), mostrou o impacto da amamentação 

na obesidade durante a primeira infância, onde nesta fase, as 

crianças amamentadas tinham 1% mais probabilidade de ter 

peso normal e 4,7% mais probabilidade de serem obesas em 

relação às crianças que foram amamentadas por 3 meses e 

acima. 
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A duração do aleitamento tem efeito dose-resposta na 

diminuição do risco de obesidade infantil. Qiao e colaboradores 

(2020) afirmaram um risco reduzido de obesidade de 4 e 33%, 

respectivamente, para crianças amamentadas entre 3 e 6 

meses e ≥ 6 meses. Tais dados alegam a importância da 

duração do aleitamento materno posterior aos seis meses de 

vida, sendo confirmados pela revisão sistemática de Hess et al. 

(2015), o qual alega que a duração da amamentação é o fator 

mais importante da determinação do impacto sobre a 

obesidade. Desta forma, quanto maior for o tempo de 

amamentação, mais significativo será o impacto no peso 

corporal da criança. 

A utilização das fórmulas lácteas não deve ser a primeira 

opção de escolha para alimentação de lactentes, devido os 

benefícios incontestos do AM na saúde infantil. Iguacel (2019) 

constatou que crianças sem acesso ao leite materno 

receberam um aporte calórico e proteico maior nos primeiros 

meses de vida, através das fórmulas lácteas e apresentaram 

uma maior ingestão alimentar durante a alimentação 

complementar, resultando em taxas mais altas de ganho de 

peso em comparação com lactentes que receberam leite 

materno. Em outros dois estudos concluiu-se que os 

amamentados possuíram menores chances para 

desenvolvimento de obesidade futura em comparação com 
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bebês que utilizaram as fórmulas lácteas (IGUACEL, 2019). Na 

pesquisa realizada por Qiao e colaboradores (2020), as 

crianças que foram amamentadas em livre demanda até os 2 

anos de idade tiveram o risco de desenvolver a obesidade 

reduzido em 47% em comparação com aqueles que nunca 

receberam fórmula infantil. 

Os benefícios do aleitamento materno em curto e longo 

prazo, em crianças amamentadas no início da vida até pelo 

menos 4 meses, com introdução de alimentos complementares 

após os 6 meses de vida apresentam papel importante na 

prevenção da obesidade infantil (BINNS et al., 2016). Em 

relação à primeira infância (fase pré-escolar), Ortega-García 

(2018), em seu estudo sobre a amamentação completa e 

obesidade em crianças de 6 anos, concluiu que aquelas 

amamentadas exclusivamente apresentaram menor 

probabilidade de excesso de peso ou obesidade nessa idade. 

Em crianças na fase escolar e início da adolescência (9 

a 11 anos), um estudo multicêntrico realizado por Ma e 

colaboradores (2020), no qual tinha como premissa evidências 

de que as chances para o desenvolvimento da obesidade são 

motivadas por estímulos no início da vida, incluindo a ausência 

ou curto período de tempo de amamentação, descobriram que 

o aleitamento materno exerceu o benefício protetivo contra a 

obesidade infantil e ao aumento da gordura corporal entre 

crianças de 9 a 11 anos. Desse modo, elucidaram que vários 

mecanismos podem ser responsáveis pela proteção da 

amamentação contra a obesidade infantil, a exemplo das 

características nutricionais e bioativas do leite humano, a 

disposição de hormônios que estão relacionados à regulação 
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do tecido adiposo, a importância da nutrição na primeira 

infância como determinante do crescimento e 

desenvolvimento, e, não menos importante, a autorregulação 

da ingestão alimentar a fim de estabelecer o equilíbrio 

nutricional tanto na fase inicial da vida, quanto na fase adulta.  

Sendo um dos compostos bioativos do leite materno, a 

leptina possui a função primária de inibir a ingestão de 

alimentos e promover o gasto de energia regulando a atividade 

neuronal em núcleos arqueados hipotalâmicos (SAVINO et al., 

2016). Esse hormônio é produzido principalmente pelo tecido 

adiposo branco, razão pela qual os valores de leptina sérica se 

correlacionam diretamente com os estoques de gordura 

corporal (SAVINO et al., 2016). Schuster e colaboradores. 

(2011), sugeriram que a leptina do leite pode fornecer uma 

ligação entre a composição corporal materna e o crescimento 

e desenvolvimento infantil, bem como também desempenha 

um papel na regulação do apetite infantil e na ingestão de 

alimentos durante a primeira infância. Além disso, foi visto que, 

quanto mais alta for a concentração de leptina no leite materno, 

maiores serão os valores de leptina sérica no lactente. Esses 

achados sugerem uma possível associação entre os 

componentes do leite materno e a adiposidade, sendo possível 

que a leptina no leite materno dependa não apenas da 

quantidade produzida pelas células epiteliais mamárias, mas 

também da quantidade na corrente sanguínea materna e 

infantil (SAVINO et al., 2016).  

Conforme Rotevatn e colaboradores (2019) o ganho de 

peso rápido é considerado um fator de risco para desenvolvimento de 

sobrepeso e obesidade na infância, como também na fase adulta. Ao 
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passo que, a obtenção de peso de maneira lenta está associada à 

redução do risco de de obesidade. Com isso, cientistas em estudos 

anteriores observaram a associação de maior concentração de leptina 

no leite materno com parâmetros lentos de ganho de peso em crianças, 

bem como da deposição de gordura entre os primeiros seis meses aos 

dois anos de vida (FIELDS et al., 2017 ).  

À vista disso, os estudiosos demonstram a importância não 

apenas da existência de leptina no leite materno, mas também de sua 

alta concentração e a relevância da exposição do bebê à esse 

hormônio. Caso o contato com esse composto não aconteça, impactos 

negativos na regulação do apetite podem ocorrer, e 

consequentemente, mudanças no padrão de ganho de massa (MELA 

et al., 2017).  

Outro hormônio, a adiponectina é um dos mais 

abundantes na circulação humana, sendo sintetizado, 

sobretudo pelo tecido adiposo, como pelas células epiteliais da 

mama. Considerando o papel da adiponectina no metabolismo 

energético, a descoberta de sua presença no leite materno tem 

despertado o interesse por seu potencial impacto no 

crescimento e na gordura da prole (BRUNNER et al., 2014). 

Ainda, de acordo com Brunner et al. (2014), o aumento dos 

níveis de adiponectina está relacionado à diminuição da massa 

magra, bem como um aumento de peso-para-idade nas 

crianças. Desta forma, altas concentrações de adiponectina 

não se caracteriza como um fator protetivo de obesidade, e 

sim, um preditor.  

Contrariamente, a grelina, hormônio orexígeno 

produzido predominantemente pelo estômago, está 

inversamente relacionada com a obesidade e o ganho de peso, 
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o que indica que esse hormônio também desempenha um 

papel importante no balanço energético e na regulação do peso 

a longo prazo (FIELDS et al., 2016).  

Entretanto, Ma e colaboradores (2020), traz à tona 

outros fatores que podem contribuir para o sobrepeso e 

obesidade infantil, como as condições biológicias, sociais, 

econômicas, principalmente, estilo de vida e dietas, sendo 

estas preditoras significativas para redução ou aumento do 

risco de obesidade. Sendo assim, não deve ser considerado 

fatores isolados para justificar o surgimento da obesidade 

infantil, uma vez que a obesidade é uma doença de causas 

multifatoriais.  

Ademais, a relação entre aleitamento materno e excesso 

de peso na infância ainda não é consenso na literatura 

científica, pois os resultados presentes nos estudos são 

inconclusivos, não demonstrando os verdadeiros benefícios 

alcançados pela amamentação e a sua relação com o excesso 

de peso (ARDIC et al., 2019), porém não devem ser 

desconsiderados, mas sevirem de base para realização de 

mais estudos mais conclusivos.  

 

CONCLUSÕES  

 

A literatura científica atual norteia o planejamento de 

estratégias preventivas e promocionais para precaver novos 

aumentos na prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, 

apontando a associação entre a prática de aleitamento materno 

exclusivo e a prevenção de obesidade infantil. Apesar de não 

ser consenso na ciência o efeito protetor do leite materno é 
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citado em diversos estudos, na prevenção da obesidade 

infantil, tanto na fase pré-escolar quanto na escolar e 

adolescência. O leite materno contém inúmeros componentes 

nutricionais essenciais para a nutrição infantil e os fatores 

nutricionais na primeira infância são de suma importância para 

reduzir os riscos de desenvolver doenças crônicas não 

transmissíveis como a obesidade, diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares em outras fases do ciclo. Não menos 

importante, novos estudos precisam ser realizados de forma 

que possam ser ajustados possíveis fatores de confusão a fim 

de obter mais resultados evidentes. Ademais, a elaboração de 

políticas públicas e conscientização acerca do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade e complementar 

até os dois anos por meio dos profissionais de saúde no geral, 

é uma ferramenta importante no combate à obesidade infantil 

e aumento das taxas de aleitamento materno.  
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RESUMO: O suporte nutricional após um procedimento 
cirúrgico é extremamente necessário, ainda mais quando se 
refere ao paciente com câncer e risco de desnutrição. Intervir 
no início do tratamento avaliando uma série de questões 
relacionadas ao risco nutricional, por meio de ferramentas 
validadas é importantíssimo para continuidade e efetividade do 
tratamento. Porém, sem o devido suporte no pós operatório o 
paciente não terá condições adequadas para uma recuperação 
satisfatória. Apesar dos avanços nos cuidados oncológicos, a 
cirurgia continua sendo uma ferramenta interessante para o 
tratamento de pacientes oncológicos, e o suporte nutricional em 
pacientes com risco de desnutrição é um fator primordial para 
diminuir a incapacidade pós cirúrgica, diminuir complicações, 
melhorar cicatrização, além de evitar um desfecho negativo, 
visto que esses pacientes apresentam um sistema imune 
prejudicado em razão de uma série de fatores. Introdução da 
alimentação de forma precoce (24h), o cálculo das 
necessidades de energia e proteína, e os requerimentos 
hídricos são fundamentais para o suporte pós cirúrgico visando 
reestabelecer as perdas ocorridas, visto que o câncer é uma 
doença catabólica e que na grande maioria dos casos o 
paciente já apresenta desnutrição na admissão hospitalar. 
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho será analisar esses 
parâmetros dentro da condição oncológica e avaliar a 
efetividade da intervenção. 
Palavras-chave: Suporte pós operatório. Câncer. Cirurgia. 
Risco de desnutrição. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença em que as células crescem e se 

multiplicam desordenadamente, prejudicando o funcionamento 

de tecidos e órgãos. Trata-se de um problema de saúde pública 

mundial. Sua epidemiologia tem mostrado dados alarmantes. 

(INCA, 2019) 

Segundo as estimativas de novos casos de câncer no 

mundo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) 

percebe-se a magnitude do problema e a importância do 

conhecimento e das intervenções necessárias para o 

tratamento e prevenção adequados. No Brasil, espera-se que 

os cânceres mais incidentes para o ano de 2020 em mulheres 

sejam: Mama (29,7%), Cólon/Reto (9,2%) e Colo do Útero 

(7,5%); e em homens: Próstata (29,2%), Cólon/Reto (9,1%) e 

Traqueia, Brônquios e Pulmão (7,9%). (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020) 

Diversas opções terapêuticas podem ser utilizadas no 

tratamento de pacientes oncológicos, como: cirurgia, 

quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, transplante, dentre 

outros. A cirurgia é uma opção de tratamento eficaz para o 

paciente oncológico, que pode ter finalidade curativa, quando 

detectado precocemente e é possível sua retirada total; ou 

finalidade paliativa com o objetivo de reduzir as células tumorais 

ou mesmo controlar os sintomas. No ano de 2019, em consulta 
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à base de dados do Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde DATASUS, foi verificado um total de 123.813 

cirurgias oncológicas no Brasil, na faixa etária acima de 20 

anos. (DATASUS, 2019) 

Isso porque segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Oncológica (SBCO) 80% dos pacientes com câncer irão 

necessitar de algum procedimento cirúrgico, nas diversas fases 

da doença. O trauma do ato cirúrgico gera uma cascata de 

reações neuroendócrinas e metabólicas mediadas por citocinas 

pró-inflamatórias, hormônios contrarreguladores, aumento de 

proteína de fase aguda positiva, diminuição de proteína de fase 

aguda negativa, edema, proteólise, lipólise, dentre outras 

respostas orgânicas. Essa resposta ao estresse tem como 

objetivo manter a homeostase, retomando o desequilíbrio 

perdido para recuperar o dano causado. Porém em pacientes 

oncológicos desnutridos este quadro pode trazer uma 

complicação na evolução pós-operatória e um desfecho 

negativo. (MEDEIROS; FILHO, 2017) 

A desnutrição e a perda de peso são distúrbios nutricionais 

frequentes encontrados em paciente com câncer no ambiente 

hospitalar, problemas esses que podem trazer uma série de 

complicações na evolução pós-operatória e um desfecho 

negativo. (GIUSTINA et al., 2019). 

 Dessa forma, diversos estudos foram feitos com o objetivo 

de avaliar o risco nutricional em pacientes internados por meio 

de diversas ferramentas. O objetivo é intervir inicialmente no 

processo da cirurgia, preparando o paciente para o trauma 

cirúrgico e minimizando possíveis complicações pós-

operatórias, diminuindo o tempo de internação, os custos 

hospitalares e morbimortalidade. Esse processo finaliza quando 

o paciente recebe o suporte pós-operatório adequado, 
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possibilitando dessa forma o retorno mais brevemente a sua 

rotina. Uma das ferramentas utilizadas para triagem e avaliação 

do estado nutricional é a Triagem de Risco Nutricional 2002 

(TRN-2002), considerada padrão ouro na avaliação de risco 

nutricional. (BARBOSA; VICENTINI; LANGA, 2019) 

O Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional (IBRANUTRI) 

avaliou a prevalência da desnutrição no Brasil, em um estudo 

realizado com quatro mil pacientes internados e revelou que 

quase metade (48,1%) apresentavam algum grau de 

desnutrição. Entre estes pacientes desnutridos, 12,6% eram 

desnutridos graves e 35,5% eram desnutridos moderados. A 

prevalência de desnutrição foi maior nas regiões 

Norte/Nordeste do Brasil. Em 2013, o Inquérito Brasileiro de 

Nutrição Oncológica (IBNO), avaliou 4.822 pacientes com 

câncer por meio da Avaliação Subjetiva Global Produzida Pelo 

Próprio Paciente (ASG-PPP) em 45 instituições pelo Brasil, e 

identificou que 45,1% dos pacientes têm algum grau de 

desnutrição, mostrando pouca diferença com a pesquisa 

anterior. Em 2016 por meio de uma pesquisa sistemática na 

literatura foram avaliados 66 publicações latino-americanas (12 

países, 29.474 mil pacientes acima de 18 anos) que mostraram 

a alta prevalência de desnutrição em pacientes hospitalizados. 

Tais estudos demonstram altos índices de comprometimento 

nutricional, que podem ser evitados com o adequado cuidado 

nutricional. (CORREIA; WAITZBERG, 2003) 

Os fatores que determinam essa desnutrição são redução 

na ingesta total de alimentos, alterações metabólicas 

provocadas pelo tumor e o aumento da demanda calórica 

ocasionada pelo crescimento do tumor. Neste contexto, a 

condição nutricional do paciente interfere diretamente para o 

sucesso do tratamento oncológico. A intervenção nutricional 
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inicia-se antes mesmo da cirurgia como explicado acima e 

finaliza quando o paciente recebe o suporte pós-operatório 

adequado, possibilitando dessa forma o retorno mais 

brevemente da sua rotina. O primeiro passo para estabelecer 

um plano de conduta nutricional pós cirúrgica é estimar as 

necessidades do paciente, principalmente em relação a energia 

e as proteínas que são fundamentais para reparar os danos e 

as perdas ocorridas durante a cirurgia. Sobretudo na síndrome 

da caquexia, caracterizada por provocar graves alterações no 

estado metabólico, atingindo um total de 80 % dos pacientes 

com câncer avançado e levando a óbito mais de 20 %. (DO 

CARMO, 2018) 

Diante do exposto e de reconhecida a influência do estado 

nutricional sobre a evolução clínica de pacientes após um 

procedimento cirúrgico, este trabalho tem como objetivo 

analisar o suporte nutricional no pós-operatório em pacientes 

oncológicos com risco de desnutrição nas questões 

relacionadas a realimentação precoce, requerimentos 

energéticos e proteicos, e necessidades hídricas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica dos últimos 5 

anos. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados: Lilacs, 

Medline, Pubmed, SciELO, e Google acadêmico. Os descritores 

utilizados como palavras-chave foram: “Câncer”, “desnutrição”, 

“pós operatório”, “cirurgias”. Algumas diretrizes, consensos e 

guidelines foram citados em alguns contextos, mas não 

interferiram na avaliação das informações. 

Foram incluídas nas pesquisa os artigos publicados nos 

últimos 5 anos. Os critérios de inclusão foram de pesquisas que 
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relataram “Nutrição no pós operatório em pacientes com 

câncer”, “Nutrição no pós operatório em pacientes desnutridos”, 

“Cirurgias que não envolvem o sistema digestório” e “Cirurgias 

que envolvem o sistema digestório”. Logo, os artigos que não 

se encaixaram nesta proposta tiveram sua exclusão da 

pesquisa. As recomendações foram divididas em quatro 

tópicos, que procuraram responder as intervenções nutricional 

no pós cirúrgico referente ao benefícios da introdução alimentar 

precoce, as necessidades de energia, de proteínas, e as 

necessidades hídricas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Realimentação pós operatória 

 

Segundo o protocolo multimodal Acerto em associação com a 

diretriz ACERTO (ACELeração da Recuperação Total pós 

operatória) de intervenções nutricionais no perioperatório 

recomenda-se com grau de recomendação: FORTE e grau de 

evidência: ALTA que a realimentação oral ou enteral após 

operação abdominal eletiva deve ser precoce, no período de até 

24 horas, desde que hemodinamicamente estável. A 

alimentação é feita habitualmente com 400 ml de líquidos claros 

enriquecido com maltodextrina 12,5% (50g). Vários são os 

benefícios que podem ser notados com a realimentação 

precoce, dentre eles: diminuição de complicações e diminuição 

do tempo de internação. (NASCIMENTO, 2020)  

Um estudo prospectivo realizado no Hospital Erasto 

Gaertner em Curitiba-PR envolvendo 23 pacientes adultos e 

idosos com idade média entre 48 e 84 anos para realização de 

uma gastrectomia total e parcial teve como objetivo verificar 
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dentre outros, a efetividade da alimentação precoce após a 

cirurgia. O estudo mostrou que a alimentação precoce no pós 

operatório de paciente oncológico foi bem tolerada, reafirmando 

a importância de um olhar cuidadoso em especial para os 

pacientes que estão sob risco de desnutrição. (LAFFITTE; 

POLAKOWSKI; KATO, 2015). 

Em relação ao tempo de internação e possíveis 

complicações pós operatórias dos pacientes submetidos a 

cirurgias, um estudo com 154 pacientes com idade média de 15 

a 46 anos na Universidade Federal de Mato Grosso, analisaram 

a realimentação em pacientes submetidos a cirurgia de médio 

porte. O estudo mostrou taxas de complicações pós operatórias 

baixas compatível com a literatura, e não houve incremento no 

tempo de internação, reafirmando os benefícios da introdução 

precoce da alimentação. (FRANCO et al, 2020). 

Além do tempo ser um fator considerável em pacientes 

com risco de desnutrição e que possuem neoplasia, a 

alimentação é um fator fundamental para impedir ou corrigir a 

desnutrição, prevenir a perda de músculos, ossos, sangues e 

demais componentes da massa magra corporal, auxiliar o 

paciente a tolerar o tratamento, reduzir os efeitos adversos 

relacionados à nutrição e suas complicações, manter o vigor e 

a energia, prover habilidade para combater infecções, auxiliar 

no reestabelecimento e cura e manter ou melhorar a qualidade 

de vida. A alimentação adequada é fator primordial para 

sequência de um tratamento eficiente, porém devido alguns 

efeitos colaterais do tratamento, esses pacientes ficam com 

dificuldade na alimentação. A deficiência de calorias e proteínas 

são os achados comuns e frequentemente encontradas nesses 

pacientes devido baixa ingesta. (LOPES, 2020) 
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Necessidades calóricas  

 

 Para determinar as necessidades nutricionais de um 

paciente oncológico é necessário ter em mente que embora a 

cirurgia esteja sendo indicada para tratá-lo da patologia ou 

melhorar sua expectativa de vida, ainda sim é um trauma 

programado. Desta forma a resposta orgânica a cirurgia é de 

fase aguda. Calcular o Gasto Energético Total (GET) de 

pacientes oncológicos é uma tarefa complexa e difícil, pois 

várias condições influenciam no cálculo dessas necessidades. 

 As quantidades de calorias variam nos períodos de pré e pós 

operatório, e devem ser calculadas de forma individualizada 

pois dependerão de uma série de fatores que podem interferir 

na conduta, como: resposta inflamatória sistêmica, falência 

respiratória, sepse, hiperglicemia, devendo portanto ser 

analisada dentro de um contexto. Há um aumento das 

necessidades energéticas nos diversos tipos de trauma. Logo, 

separados por cirurgias que envolvem o sistema digestório e 

cirurgias que não envolvem o sistema digestório, teremos uma 

enorme diferença tanto no cálculo das necessidades, quanto na 

escolha da via de administração. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015). 

  

Vias de administração/ consistência da dieta 

 

• Cirurgias que não envolvem o trato digestório: 

 

 Nas cirurgias que não envolvem o trato digestório 

(ortopédicas, pulmonares, ginecológicas, entre outras) quando 

não interferem na funcionalidade, normalmente a via de acesso 

é a oral iniciando com uma consistência líquida e evoluindo 
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conforme a necessidade do paciente para dieta com 

consistência geral. Observar o funcionamento intestinal se faz 

necessário uma vez que a obstipação acontece frequentemente 

nesses pacientes, sendo interessante o uso de fibras 

alimentares. (COSTA et al., 2017). 

 

• Cirurgias que envolvem o trato digestório: 

 

 Para as cirurgias que envolvem o trato digestório 

(bucomaxilofaciais, esofagectomias, colecistectomias, 

gastrectomias, e ressecções intestinais) uma preocupação 

particular deve ser a volta do peristaltismo. Porém, várias 

condições devem ser observadas como por exemplo, nas 

cirurgias bucomaxilofaciais caso o paciente não consiga utilizar 

a via oral, a via de administração escolhida deve ser a enteral. 

Contudo, se o paciente conseguir se alimentar via oral, a dieta 

deve ser iniciada pela consistência líquida de maneira que atinja 

as necessidades nutricionais, ou até mesmo pastosa, seguindo 

no decorrer do tempo para a consistência normal. (SANTOS, 

2015) 

  Na colecistectomia, onde a causa mais frequente de 

indicação da ressecção da vesícula biliar é a colelitíase, a 

exclusão dos lipídios é sempre uma incógnita, porém não se faz 

necessária sua retirada visto que a produção hepática de sais 

biliares se mantém normal, portanto deve-se iniciar com dieta 

líquida ou leve, e progredir para a consistência normal. 

 Na esofagectomia pode ser necessário nos primeiros dias a 

utilização de sonda enteral, para diminuir possíveis 

complicações relacionadas a fístulas. Posteriormente a via de 

administração segue de enteral para oral e a consistência 

segue de líquida para normal. 
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 Nas gastrectomias, o pós operatório inclui o jejum até a volta 

dos movimentos peristálticos. Sendo assim, a via enteral pode 

ser inicialmente utilizada nos casos em que houver 

gastrectomia total, e nas gastrectomias parciais a via de oral 

torna-se uma opção de escolha. Uma atenção deve ser dada 

na síndrome de dumping, que ocorre quando há passagem 

rápida do estômago para o intestino de alimentos com grandes 

concentrações de gorduras e/ou açúcares. Como parte do 

estômago é retirado, na maioria das vezes é necessário um 

olhar especial para a questão das vitaminas como B12 e o ferro, 

sendo preciso observar a necessidade de suplementação. 

(RIBEIRO, 2019). 

 As ressecções intestinais devem ser observadas sobre um 

contexto, visto que o local e a extensão determinarão a via de 

acesso e a consistência, porém inicialmente a via enteral é 

utilizada seguindo de dieta líquida para a geral, preferindo as 

fibras solúveis, uma diminuição deve ser dada aos alimentos 

formadores de gases como: brócolis, couve-flor, repolho, couve, 

nabo, grãos de leguminosas, frutos do mar, dentre outros. A 

recomendação de energia para ressecções é de 60 Kcal/Kg/dia 

na fase inicial e 24Kcal/Kg/dia na fase de manutenção. 

 De maneira geral na conduta de cirurgias que envolvem o 

trato digestório a via parenteral pode ser usada de forma a 

suplementar a enteral ou quando o paciente tiver obstrução 

intestinal, isquemia intestinal, peritonite aguda ou síndrome do 

intestino curto, íleo paralitico. 

 Uma observação deve estar contida em todos esses casos, 

onde os pacientes desnutridos graves respondem melhor ao 

tratamento quando a oferta calórica é diminuída pois evitam um 

distúrbio metabólico grave conhecido como síndrome da 

realimentação. Nestes casos o início da dieta deve ser de 
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5Kcal/Kg a 10 Kcal/Kg para 15Kcal/Kg a 20 Kcal/Kg entre o 

quarto e o décimo dia, e após a segunda semana de 25 Kcal/Kg 

a 30 Kcal/Kg.  

 As necessidades de carboidratos merecem um destaque 

especial, estudos recentes mostram que as células neoplásicas 

tem uma afinidade pela glicose para fazer glicólise anaeróbica, 

esse processo leva ao aumento da produção de ácido lático, 

mostrando em biopsia que esse achado acidifica o tecido 

neoplásico e como consequência aumenta a inflamação e 

diminui a migração de macrófagos, aumentando o risco para 

metástase e imunoagressão. Evitar alimentos com carboidratos 

não é uma saída, visto que a glicose fornece energia para as 

células, e quando não ingerida o corpo pode buscar uma fonte 

energética alternativa, usando a proteína contida nos músculos, 

por exemplo. Dessa forma, os carboidratos com menor índice 

glicêmico deve ser a linha de escolha, evitando portanto os 

carboidratos presentes em alimentos ultraprocessados, como: 

biscoitos recheados, salgadinho de pacote, refrigerante, 

macarrão instantâneo, mistura para bolo e massa de cereais. 

(INCA, 2018) 

 

Necessidades proteicas  

 

As proteínas são macromoléculas biológicas constituída por 

uma ou mais cadeia de aminoácidos e possuem um papel 

importantíssimo em diversos processos biológicos do nosso 

organismo, além de serem os principais componentes 

estruturais das células. Têm função essencial como a 

replicação do DNA, transporte de moléculas, síntese de 

hormônios, construção dos músculos dentre outras. Um 

processo comumente encontrado no paciente oncológico é a 
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proteólise, onde as proteínas são degradadas.  Esse processo 

traz como consequência a perda de peso e a sarcopenia, que 

podendo levar em último caso a caquexia, uma síndrome 

multifatorial caracterizada pela perda de massa muscular, 

situação extremamente delicada quando temos um caso de 

desnutrição eminente. 

 

Via de administração 

 

 A via preferencial é a sempre a oral, os complementos 

enterais devem ser a primeira opção de escolha quando a 

ingestão alimentar for inferior a 75% por 5 dias consecutivos, 

porém quando não for possível atingir as necessidades 

proteicas, pode ser indicado o uso das sondas, quando a 

ingestão alimentar for abaixo dos 60% das necessidades. 

 A utilização da nutrição da enteral em detrimento da 

parenteral é sempre a melhor quando puder ser escolhida, pois 

previne atrofia intestinal, evita translocação bacteriana, diminui 

a resposta inflamatória além de melhorar a resposta imune. 

 Nos casos em que houver necessidade de suplementação 

alguns estudos mostram a importância da L-Glutamina e da 

Arginina na terapia nutricional no tratamento do câncer, por 

serem aminoácidos de grande abundância no plasma e no 

tecido muscular, é essencial no hipercatabolismo. São usados 

como fontes de energias pelos macrófagos, linfócitos e outras 

células estimulando e fortalecendo o sistema imunológico. 

(VELOSO, 2019) 

 Pacientes com risco nutricional de moderado a grave 

beneficiam-se do suporte nutricional 7 a 14 dias antes do 

procedimento cirúrgico. Após a cirurgia o paciente precisa 

recuperar os danos perdidos tanto por estar em risco 
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nutricional, quanto por ter passado por um procedimento onde 

houve gasto de suas reservas, podendo em caso de não 

intervenção cursar para uma piora do quadro. 

 

Proteínas 

 

 A quantidade de proteína pode ser prescrita por quilograma 

de peso. Uma quantidade de 1,5g/Kg a 2,0g/Kg de peso 

corporal, minimiza a perda nitrogenada e melhora o balanço 

nitrogenado. (INCA, 2016). Segundo (CUPPARI, 2018) as 

recomendações das necessidades proteicas no paciente 

oncológico adulto sem complicações é de 1,0 g/Kg/dia a 

1,2g/Kg/dia; com estresse moderado é de 1,1g/Kg/dia a 

1,5g/Kg/dia; e somente em casos de estresse grave e repleção 

proteica como nos casos de desnutrição ou cirurgias, a 

recomendação é de 1,5g/Kg/dia a 2,0g/Kg/dia. (PINHO, 2015) 

 Observar outras patologias associadas ao consumo de 

proteína é valido, como nos casos de doença renal crônica e 

doença hepática aguda/crônica. As necessidades podem variar 

dentro de um contexto alimentar, pois essas necessidades 

requerem modulações diárias na quantidade de proteínas.  

 Na escolha do tipo de proteína animal presente nas 

carnes ovos e queijos, se bem tolerada podem ser consumidas 

desde que não ultrapassem mais de 500 g por semana. 

Importante frisar que excluem-se desta orientação as carnes 

processadas, como: presunto, salsicha, salame, bacon, peito de 

peru defumado, dentre outros. A Agência Nacional de Pesquisa 

sobre o CÂNCER (OMS-IARC) classificou recentemente o 

consumo de carne processada como sendo “cancerígenos para 

humanos” e o consumo de carne vermelha “provavelmente 

cancerígeno para humanos. (DESCHASOUX, 2017). 
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 Nas proteínas de origem vegetal como: feijão, grão de bico, 

lentilha, ervilha, castanha, podem ser consumidas a partir dos 

cálculos individuais. (INCA, 2018). 

 

Necessidades hídricas  

 

Os requerimentos hídricos para os pacientes oncológicos no 

período pós operatório são semelhantes aos pacientes sadios 

que é de 1,0 ml/Kcal ou de 30ml/Kg para pacientes entre 18 e 

55 anos, a 35ml/Kg para idade entre 56 e 65 anos, acima de 65 

anos as recomendações hídricas são de 25ml/Kg/dia. Ajustes 

podem ser necessários na presença de desidratação ou 

retenção de líquidos. (INCA, 2015) 

Parece ser um assunto simples de ser considerado no ambiente 

hospitalar, todavia é extremamente importante visto que o 

excesso de líquidos e fluidos leva ao aumento do peso corporal 

no pós operatório, o que resulta em edema pulmonar, 

transtornos gastrintestinais, aumento do tempo de internação, 

falência orgânica e óbito. 

 

CONCLUSÕES  

 

O suporte nutricional no pós operatório em paciente com câncer 

e com risco de desnutrição foi visto como fundamental dentro 

do âmbito hospitalar. Avaliar a alimentação de maneira precoce 

no tocante as calorias, as proteínas e as necessidades hídricas, 

minimizou as possíveis complicações decorrentes do trauma 

cirúrgico, favorecendo para menores complicações pós 

operatórias e consequentemente menor índices de 

morbimortalidade. Porém existe a necessidade de mais estudos 

acerca da temática, principalmente na questão da diminuição 
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dos risco de desnutrição após o procedimento cirúrgico. Tão 

importante quanto o momento que antecede a cirurgia, o 

momento seguinte pode mudar o quadro favoravelmente e 

interferir positivamente para recuperação efetiva. 
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