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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: tecnologia a serviço da saúde 

1 e 2” 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 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

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: tecnologia a serviço da saúde 1 

apresenta interdisciplinaridade entre a nutrição clínica, 

experimental, nutrição e genética, nutrição e saúde pública, 

nutrição e senescencia, nutrição oncológica e nutrição 

esportiva, concentrado em títulos com temas que relatam 

experiência profissional nas áreas afins.  

O livro, Nutrição: tecnologia a serviço da saúde 2 

apresenta interdisciplinaridade entre Nutrição e gastronomia, 

alergia alimentar, Ciência e tecnologia dos alimentos, 

Nutrição e gestão em alimentação coletiva, Saúde e 

segurança alimentar, Análise dos alimentos e Gestão de 

resíduos sólido, concentrado em títulos com temas que 

relatam experiência profissional nas áreas 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 DIETA LOW FODMAP COMO UMA 
ESTRATÉGIA PARA O TRATAMENTO DA 

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL 
 

Jayanny Clayabianny Araújo FERNANDES 1 

Samaya Salisiane SANTOS ² 
1 Nutriconista, especialista em Nutrição clinica e funcional; ² Nutricionista no programa 

nacional de alimentação escolar.  
jayanny20@hotmail.com 

 

RESUMO: A Síndrome do Intestino Irritável é uma condição que 
se caracteriza por sintomas intestinais, incluindo dor abdominal, 
gases, ventre inchado e alterações nas evacuações (variando 
entre diarreia e prisão de ventre). FODMAP é um acrônimo para 
Fermentable oligosaccharides, disaccharides, 
monosaccharides and polyols, grupo de carboidratos de cadeia 
curta que são mal absorvidos no trato gastrointestinal. A dieta 
LOW FODMAP ou dieta pobre em FODMAP é uma abordagem 
alimentar a ser utilizada para controlar os sintomas associados 
à SII. Foi realizada uma revisão da literatura científica sobre a 
eficácia da dieta LOW FODMAP no tratamento pessoas com 
SII. Ao longo da última década, pesquisas significativas foram 
realizadas fornecendo novas estratégias alimentares para o 
gerenciamento dessa doença. Uma dieta baixa em FODMAP 
tem um efeito benéfico na maioria dos pacientes com SII pois 
os estudos mostram que, após 24 a 48 horas do início da dieta, 
tanto pessoas com  SII como pessoas saudáveis experimentam 
diminuição na produção de gases colônicos. A LOW FODMAPS 
é, hoje, aceita como efetiva nos sintomas da SII e deve ser a 
primeira opção para os pacientes, dada a melhora dos sintomas 
em pelo menos 74%. Pode-se concluir que a dieta LOW 
FODMAP, é eficaz e muito promissora para o tratamento e 
melhora dos sintomas apresentados  por  pessoas com a SII.  

mailto:jayanny20@hotmail.com
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PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do intestino irritável. 
Oligossacarídeos. Monossacarídeos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII), segundo 

Consenso de ROMA III, é um distúrbio gastrointestinal 

funcional, caracterizado por dor, mudança no hábito intestinal, 

distensão abdominal e constipação e/ou diarreia. A maior 

prevalência é observada na faixa etária entre 30 e 50 anos, com 

idade média de 40 anos (ANDRADE et al., 2014). 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) ou Síndrome do 

Cólon Irritável (SCI) afeta um em cada cinco americanos, sendo 

também comum na Austrália, Europa e muitos países asiáticos. 

É uma condição que é caracterizada por sintomas intestinais, 

incluindo dor abdominal, gases, ventre inchado e alterações nas 

evacuações (variando entre diarreia e prisão de ventre). Os 

sintomas podem muitas vezes ser debilitantes e levam a uma 

reduzida qualidade de vida (HALMS et al., 2014; MULLIN et al., 

2014). 

Pacientes com  SII,  apresentam  sintomas intestinais, 

incluindo dor abdominal, gases, ventre inchado e alterações nas 

evacuações (variando entre diarreia de prisão de ventre, 

flatulência e cólica abdominal. Os sintomas podem muitas 

vezes ser debilitantes e levam a uma reduzida qualidade de 

vida. A diversidade de sintomas significou que encontrar um 

tratamento eficaz tem sido desafiador, com a maioria dos 

tratamentos aliviando apenas o sintoma primário (MARSH, 

2016; SBNPE, 2016). 

A literatura tem mostrado a importância da dieta no 

manejo e no início dos sintomas da SII. Por isso, em relação 

http://www.sbnpe.com.br/author/admin/
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aos alimentos, destacamos o papel dos FODMAPs 

(Fermentable oligosaccharides, disaccharides, 

monosaccharides and polyols), carboidratos de cadeia curta, de 

difícil absorção, e de importante atividade osmótica e rápida 

fermentação (ABRAN, 2015). 

Andrade et al.(2014), comenta que uma modificação 

dietética que está se mostrando eficaz no tratamento da SII é a 

redução da ingesta de FODMEPs, que é acrônimo de 

fermentável, oligossacarídeos, dissacarídeos, 

monossacarídeos e polióis. 

A dieta Low FODMAP ou dieta pobre em FODMAP é 

uma nova abordagem alimentar que está a ser utilizada para 

controlar os sintomas associados à SII. A dieta com baixo teor 

de FODMAP está a tornar-se mundialmente aceita como a 

principal estratégia de gestão dos sintomas da SII, bem 

como de outros distúrbios gastrointestinais (HALMS et al., 

2014; MULLIN et al., 2014). 

Apesar de serem recentes os estudos envolvendo os 

FODMAPs, já há diversos indícios dos prováveis benefícios da 

restrição desse grupo de alimentos para o tratamento da SII 

(ANDRADE et al., 2014). 

Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo analisar 

e realizar uma revisão bibliografica, sobre a dieta LOW 

FODMAP e seus   benefícios   para pessoas com SII. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura científica sobre a 

eficácia da dieta LOW FODMAP no tratamento pessoas com 

SII. As informações utilizadas para compor o corpus dessa 

revisão foram obtidas atraves de uma busca bibliográfica on- 
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line. Utilizou-se as seguintes  bases de dados eletrônicas: 

Pubmed, Medline, Scielo, BVS para a revisão bibliográfica. 

Foram  utilizados termos descritores em inglês: irritable bowel 

syndrom(IBS), Oligosaccharides, Monosaccharides, e em 

português: Síndrome do intestino irritável (SII), 

Oligossacarídeos, Monossacarídeos. Os termos descritores 

usados, estão cadastrados na plataforma DeCS. 

 Os critérios para seleção dos artigos foram: ter sido 

publicado entre 2014 e 2019, abordarem enfaticamente o 

assunto, não fugindo ao tema, não sendo apenas um tipo de 

estudo, mas estudos variados entre eles, meta - análises, 

estudos cruzados, duplo cego e  revisões . Artigos que não 

estivesse dentro desses parâmetros foram excluídos do 

trabalho.  

Destaca-se o uso predominante de artigos na língua 

inglesa, sendo um total de 16 artigos nesse idioma. Pouco se 

encontra na literatura em língua portuguesa artigos a cerca do 

tema, tendo sido incluído nessa revisão apenas 3 trabalhos em 

português e 1 boletim informativo de relevância nacional. Ao 

total foram colhidos para analise 20 artigos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Síndrome do intestino irritável (SII) 

 

O SII é uma doença funcional do trato gastrointestinal 

definida de acordo com o seu padrão de sintomas (dor ou 

desconforto abdominal recorrente associada a alterações dos 

hábitos intestinais), cronicidade e ausência de doença orgânica 

detectável (GIBSON et al.,2015). 
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A síndrome do intestino irritável (SII) é um transtorno 

gastrointestinal crônico comum que se caracteriza por dor / 

desconforto abdominal intermitente, hábitos intestinais 

alterados e distúrbios / distensão abdominal  ( EL-SALHY e  

GUNDERSEN,  2015). 

O surgimento de aumentos rápidos na incidência de SII 

nas últimas décadas em partes de baixa incidência do mundo, 

como China, Coréia do Sul e Porto Rico, aponta claramente 

para o importante papel que o ambiente desempenha no 

desenvolvimento da doença (KNIGHT-SEPULVEDA et al., 

2015). 

Para Varjú et al. (2017) a síndrome do intestino irritável 

(SII) foi anteriormente deixada mal tratada, apesar da alta 

prevalência e custo. Ao longo da última década, pesquisas 

significativas foram realizadas fornecendo novas estratégias 

alimentares para o gerenciamento do SII.  

El-salhy (2015), comenta que a fisiopatologia do SII é 

incompleta, e não há teste de diagnóstico ou tratamento efetivo 

para esta condição. Para esse diagnostico no Consenso de 

ROMA III, como mostra figura 1, SII é um distúrbio 

gastrointestinal funcional, caracterizado por dor, mudança no 

hábito intestinal, distensão abdominal e constipação e/ou 

diarreia. A maior prevalência é observada na faixa etária entre 

30 e 50 anos, com idade média de 40 anos (ANDRADE et al., 

2014). 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é caracterizada por 

sintomas de longa duração relacionados ao intestino, como dor 

e distensão abdominal por gazes, associados com alterações 

no hábito intestinal (diarreia ou constipação ou alternância de 

ambos). É de alta prevalência em todo o mundo, sendo que 

20% dos adultos e adolescentes apresentam queixas 
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compatíveis com o diagnóstico. Os medicamentos, mesmo os 

mais recentes, têm sido pouco eficientes e a maioria dos 

pacientes relata que os alimentos são os responsáveis pelo 

início e manutenção dos sintomas. (HALMS et al., 2014; 

MULLIN et al., 2014; MARSH, 2016). 

 

Figura 1.  Critérios de ROMA III                                                         

 
Fonte: Google (2019). 

 

Está descrito que, a nível mundial, entre 10 a 20% (1 em 

cada 5 pessoas) de adultos e adolescentes tem sintomas 

consistentes com SII, com um predomínio feminino (2:1), e 

normalmente diagnosticada numa idade jovem (menos de 50 

anos). Estes valores são controversos e variam conforme a 
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região geográfica estudada e principalmente, de acordo com os 

critérios de diagnóstico utilizados. Por exemplo, estima-se que 

a prevalência da SII na Europa e América do Norte seja de 10 

a 15 %, na América do Sul de 21% e na Ásia de 7%. (CHEY, 

KURLANDER e ESWARAN, 2015). 

A sua etiopatogênia ainda não está totalmente 

esclarecida, mas há uma extensa variedade de mecanismos 

envolvidos. Seja na apresentação inicial, seja na exacerbação, 

os estressores psicológicos, que incluem os transtornos de 

humor e/ ou físicos, podem preceder à sintomatologia. É fato 

que as alterações da motilidade intestinal, a hipersensibilidade 

visceral e o estilo de vida do paciente são fatores 

desencadeadores relevantes nessa síndrome (ANDRADE, 

2014). 

El-salhy (2015), esclarece que os pacientes com SII 

podem ser divididos em três subtipos de acordo com o padrão 

de intestino predominante: predominante diarréia (SII-D), 

constipação predominante (SII-C) e diarréia e constipação (SII-

M). Simultaneamente, ocorre disbiose e alteração da 

microbiota, promovendo rápida fermentação e gases, como 

dióxido de carbono, hidrogênio e/ou gás metano, e, 

consequentemente, a distensão luminal. Quanto à diarreia, a 

mesma é secundária à presença de moléculas pequenas e 

osmoticamente ativas que favorecem o carregamento de água 

para a luz intestinal. 

Já para Bastos (2016), a SII é frequentemente 

categorizado em subtipos de acordo com o padrão intestinal 

predominante: forma diarreica (SII-D), forma obstipada (SII-C), 

forma mista (SII-M) onde os doentes alternam entre diarreia e 

obstipação, e sem classificação (SII-NC) onde a alteração na 

consistência das vezes é insuficiente para corresponder a SII-
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O, SII-D ou SII-M, como veremos na figura 2. Deve-se ter em 

atenção que esta classificação não é definitiva e os doentes 

podem mudar várias vezes de uma forma para outra. 

 

Figura 2. Subclassificações do SII.  

 
Bastos (2016). Adaptada. 

SII tem um efeito considerável na qualidade de vida. Os 

doentes com esta síndrome passam mais dias na cama, 

perdem mais dias de trabalho e têm mais consultas com o seu 

médico nos cuidados de saúde primários. Alguns componentes 

de qualidade de vida, tais como as limitações de funções e 

funcionamento social, são de faco piores no SII do que em 

outras doenças crónicas, incluindo Diabetes, Asma e Artrite 

Reumatoide (STAUDACHER et al.,2014; WHIGHAM et al., 

2015; BASTOS (2016). 

 

Dieta FODMAP 

 

A teoria da dieta  FODMAP, foi introduzida no início dos 

anos 2000, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de 
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Monash, localizada  na Austrália onde  propõe que carboidratos 

específicos não digeridos ou pouco digeridos contribuam para 

sintomas comuns da SII e induzem alterações na motilidade 

intestinal e secreção (HAYES et al., 2014). 

Historicamente, esta sigla foi criada, em 2005, por 

pesquisadores australianos que acreditavam que os alimentos 

que continham  formas de hidratos de carbono, pioravam os 

sintomas de algumas doenças digestivas, como o SII e Doença 

Inflamatória Intestinal (DII) (MANSUETO et al., 2015). 

FODMAP é um acrônimo 

para Oligosacarídeos, Dissacarídeos, Monosacarídeos 

e  Polióis  Fermentáveis,  são um grupo de carboidratos de 

cadeia curta que são mal absorvidos no trato gastrointestinal. 

Uma lista de alimentos com teor de FODMAP é mostrada na 

Figura 3. O monossacarídeo, a frutose,  o oligossacarídeo e os 

frutanos, fazem parte de FODMAPs ( FEDEWA,  RAO, 2014). 

 

Figura 3. Alimentos e o  seu teor de FODMAPs. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fedewa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24357350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24357350
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Fonte: Google (2019) 

Os sintomas associados a uma dieta com alto teor de 

FODMAP incluem aumento de gases, inchaço, distensão, 

cólicas e diarréia. A distensão luminal causada pela 

fermentação de FODMAPs por bactérias no intestino grosso 

pequeno e proximal pode resultar em pacientes com SII 

(KNIGHT-SEPULVEDA et al., 2015). 

Tendo em conta estas propriedades, os FODMAPs 

podem exacerbar os sintomas da SII por meio de diversos 

mecanismos explicados em seguida. Em 1º lugar, são 

osmoticamente ativos. Este achado foi confirmado em estudos 

usando RMN (Ressonância Magnética Nuclear) para medir 

pequenos volumes de água intestinal após a ingestão de alguns 

destes hidratos de carbono. O aumento do volume de água do 

intestino delgado pode piorar a dor abdominal e na ausência de 

absorção de água no cólon pode resultar em diarreia. Em 2º 

lugar, aumentam o hidrogênio luminal e produção de metano, 

resultando em distensão abdominal e dor nas pessoas com 

hipersensibilidade visceral. Por último, têm efeitos sobre a 

motilidade ( RAJILIĆ-STOJANOVIĆ et al., 2015; PEDERSEN, 

2014; MURRAY et al., 2014).  

Quando ingeridos, os FODMAPs aumentam a carga 

osmótica ao nível do lúmen intestinal, particularmente no 

intestino delgado, o que se traduz em distensão, e 

paralelamente, por ação das bactérias do cólon dá-se a 

produção de gases, como o dióxido de carbono, metano e 

hidrogênio (SPILLER, 2017; FERREIRA, 2018). 

El-salhy (2015), em sua meta-análise esclarece quais 

são os FODMAPs: carboidratos e fibras pouco absorvidos, 

vários itens alimentares contêm carboidratos de cadeia curta, 

de baixa digestibilidade e mal absorvidos, nomeadamente oligo-
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, di- e monossacarídeos fermentáveis, e polióis (FODMAPs). Os 

FODMAPs incluem frutose, lactose, fontes de açúcar (sorbitol, 

maltitol, xilitol e isomaltose), frutanos e galactanos,  ocorrem em 

uma ampla gama de alimentos, como trigo, centeio, vegetais, 

frutas e leguminosas. Uma dieta baixa de oligossacarídeos 

fermentáveis, dissacárideos, monossacarídeos e polióis 

(FODMAP) é uma das abordagens terapêuticas possíveis para 

diminuir os sintomas abdominais e melhorar a qualidade de vida 

(VARJÚ et al., 2017).  

Os "baixos oligossacarídeos fermentáveis, 

dissacarídeos, monossacarídeos e polióis" apresentaram 

melhora dos sintomas em 68-76% dos pacientes. Ensaios 

aleatórios e controlados já provaram sua eficácia (VARJÚ et al., 

2017). 

A complexidade e dificuldade em fornecer uma dieta com 

baixo FODMAP é frequentemente criada como uma limitação à 

sua implementação ( GIBSON, BURGELL, 2017) Pode haver 

potenciais efeitos prejudiciais da dieta a longo prazo, devido a 

potenciais alterações na microbiota gastrointestinal (Varjú et al. 

2017).  A baixa dieta FODMAP destina-se a um uso a curto 

prazo, seguida de reintrodução para avaliar a tolerância e 

relaxar as restrições dietéticas (TUCK, 2017). 

ABRAN (2015), se contrapõe a algumas informações 

anteriormente citadas, onde as mudanças dietéticas afetam a 

microbiota intestinal. Pode ser, no entanto, que a dieta Low-

FODMAPs não tenha impacto negativo a longo prazo. Por isso, 

terapias complementares como a suplementação de probióticos 

devem ser consideradas para pessoas que seguem a LOW - 

FODMAPs por longos períodos. 

É claro que uma dieta baixa em FODMAP tem um efeito 

benéfico na maioria dos pacientes com SII. Os probióticos 
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também têm um grande potencial na gestão da SII; no entanto, 

ainda não está claro quais estirpes e doses são mais benéficas. 

Pesquisas adicionais são necessárias sobre o efeito de 

diferentes fibras, ou combinações de fibras, no SII (DIMIDI, 

ROSSI e WHELAN, 2017). 

Assim, à maioria das pessoas cuja dieta afeta alguns dos 

seus sintomas, é recomendado o tratamento dietético como 

parte da terapêutica de primeira linha. As abordagens dietéticas 

variam e incluem a modificação da ingestão de fibra, gestão de 

fluidos e conselhos de alimentação saudável (WHIGHAM et al., 

2015). 

 

Estudos sobre  a SII e a dieta LOW FODMAP 

 

 Ao longo das últimas décadas foram existindo provas 

(especialmente estudos observacionais) de que os hidratos de 

carbono de cadeia curta (lactose, frutose, sorbitol), eram mal 

absorvidos e induziam os sintomas do SII. Quando se 

realizavam restrições dietéticas, havia alívio sintomático. Mais 

estudos foram sugerindo que frutanos, galactanos e outros 

polióis também podiam ser potenciais culpados do 

agravamento dos sintomas (BASTOS, 2016). 

 A associação entre FODMAPs e sintomas do SII, levou 

à elaboração de dietas de baixo teor destes hidratos de 

carbono. Foram primeiramente desenvolvidas na Austrália e 

substituem todos os alimentos com um elevado teor em 

FODMAPs por alimentos com baixo teor a partir dos mesmos 

grupos (CME, 2015). 

 Dietas com restrição de FODMAPs foram usadas 

durante muito tempo, com vários graus de êxito, no tratamento 

de alguns sintomas gastrointestinais. Um exemplo era a 
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restrição de frutose. No entanto, o sucesso desta abordagem foi 

muito limitado e foi o principal motivo de esta dieta não ter sido 

amplamente usada. Mais tarde percebeu-se que uma restrição 

limitada de algum constituinte de FODMAPs ignora a 

possibilidade da existência de outro constituinte na dieta, 

provocando efeitos semelhantes ao longo do trato digestivo. 

 Houve, assim, uma inovação no conceito FODMAP e na 

sua restrição associada. Haveria um efeito muito maior e muito 

mais eficaz se, ao contrário de uma restrição limitada, se fizesse 

uma restrição global de todos os constituintes deste conjunto de 

hidratos de carbono (MANSUETo et al., 2015). 

Ensaios recentes também confirmaram a eficácia clínica 

de uma dieta baixa em oligossacarídeos fermentáveis, 

dissacáridos, monossacarídeos e polióis (isto é, baixa dieta 

FODMAP) no IBS ( DIMIDI ,ROSSI e WHELAN, 2017). 

Os estudos mostram que, após 24 a 48 horas do início 

da dieta, tanto portadores da SII como pessoas saudáveis 

experimentam diminuição na produção de gases colônicos 

(PEDERSEN, 2014). 

A dieta LOW FODMAPS é, hoje, aceita como efetiva no 

manejo dos sintomas da SII e deve ser a primeira opção para 

os pacientes. Ela melhora os sintomas em pelo menos 74% 

deles, como mostram vários artigos científicos atuais. (ABRAN, 

2015). A compreensão da FODMAPs engloba mecanismos de 

ação, sendo a distensão luminal do seu osmótico efeito e 

fermentação rápida preferencialmente para hidrogênio 

(HALMOS et al., 2014). 

Os ensaios clínicos têm mostrado que os participantes 

que aderem à dieta geralmente respondem dentro de uma 

semana, mas há um aumento progressivo de eficácia e esta é 

verificada nas primeiras 6 semanas. Se a resposta é excelente, 
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em seguida, os doentes seguem um plano de reintrodução 

alimentar individualizada para determinar a tolerância a 

determinados subgrupos de FODMAPs. Segundo observações 

em estudos, a maioria dos doentes não necessitam de um longo 

tempo de restrição, vão desenvolvendo as suas regras, ditadas 

por um equilíbrio entre a tolerabilidade de sintomas e a vontade 

de restringir na dieta  ( ALI, SALMAN, e BIELEFELDT, 2015). 

  Marsh e colaboradores (2016), verificou através de 

uma meta análise que uma dieta baixa de FODMAP reduz 

significativamente a gravidade dos sintomas e da  dor 

abdominal comprovando a eficácia de uma dieta baixa em  

FODMAP no tratamento de sintomas gastrointestinais 

funcionais. Para esses estudiosos outras pesquisas devem 

garantir que os estudos incluam a aderência dietética, e mais 

estudos que visam um maior número de pacientes e a 

aderência a longo prazo a uma dieta FODMAP baixa devem ser 

conduzidas. 

As dietas regulares e baixas de FODMAP provaram ser 

eficaz no SII, a dieta baixa em FODMAP mostrou correlação 

com a melhora dos sintomas gerais em pacientes com SII. Isso 

foi o que Varjú et al. (2017), concluiu com sua meta – análise, 

nela há  evidências de alto grau de melhora no escore geral de 

sintomas entre pacientes com SII que mantiveram uma dieta 

baixa em FODMAP em comparação com aquelas em uma dieta 

tradicional, mostrando sua superioridade à terapia diária regular 

do SII. Esse pesquisador enfatiza ainda que esses dados 

sugerem que uma dieta com baixo teor de FODMAP com 

controle de nutricionista pode ser um candidato para a 

modalidade terapêutica de primeira linha no SII.  

Uma meta-análise de Altobelli et al. (2017), concluiu  que 

há evidências de que uma dieta com baixo teor de FODMAP 
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poderia ter um impacto favorável nos sintomas do SII, 

especialmente dor abdominal e inchaço. No entanto, continua a 

ser demonstrado que uma dieta baixa em FODMAP é superior 

às dietas convencionais, especialmente a longo prazo. 

El-salhy (2015) em sua meta-análise verificou-se que os 

FODMAPs desencadeiam sintomas gastrointestinais no IBS e 

uma dieta baixa em FODMAPs reduz os sintomas e melhora a 

qualidade de vida do paciente. Há evidências convincentes de 

que fatores genéticos, dieta, microbiota intestinal e inflamação 

mucosa de baixo grau desempenham um papel importante na 

fisiopatologia do SII. 

As dietas de baixo teor de FODMAP demonstraram 

reduzir os sintomas gastrointestinais  em comparação com 

dietas de alto FODMAP e dietas sem restrições e também 

quando comparadas com o conselho dietético padrão do 

Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica - NICE  (Hayes 

et al. 2014). Corroborando com essa conclusão, um estudo do 

mesmo ano de 2014, dos autores  Fedewa  e  Rao , afirma que 

uma dieta baixa de FODMAPs  mostrou ser mais eficaz do que 

as que seguem apenas diretrizes dietéticas.  

 Pedersen et al. (2017) em um estudo prospectivo,  afirma 

que uma dieta baixa em FODMAP reduziu  sintomas 

semelhantes ao SII e aumentou a qualidade de vida em 

pacientes com SII em remissão. 

 HALMOS (2014)  realizou  um estudo controlado e 

cruzado com pacientes com SII, onde a  dieta baixa em 

FODMAPs efetivamente reduziu funcional sintomas 

gastrointestinais. Esta evidência de alta qualidade apoia seu 

uso como terapia de primeira linha. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fedewa%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24357350
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rao%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24357350
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CONCLUSÕES  

 

As abordagens sobre a dieta FODMAPs e especialmente 

sobre a dieta LOW FODMAP, está conquistando atenção e 

interesse crescentes, devido a sua eficácia no tratamento dos 

sintomas da SII, o que evidencia a importância de incluir essa 

estratégia   na prática clínica, tendo sempre em conta que os 

pacientes com distúrbios digestivos funcionais devem ser 

orientados e tratados de forma individual.  

Sendo assim, diante de todo o exposto ao longo desse 

artigo, pode-se concluir que a dieta LOW FORMAP, tem 

promovido potencial melhora dos sintomas,  assim melhorando 

e atenuando os eventos causados pela SII. 

 É necessário muitos outros estudos, para cada vez mais 

comprovarmos a eficácia da dieta LOW FODMAP. Artigos e 

estudos são necessários principalmente  com base na 

população brasileira, uma vez que   a literatura é em sua grande 

maioria em língua estrangeira e em especial na língua inglesa, 

dificultando o acesso a informação e disseminação do 

conhecimento na área.   

 Embora as pesquisas atuais  mostrem os resultados 

positivos de que a dieta LOW FODMAP  pode ser efetiva no 

tratamento da síndrome do intestino irritável, pesquisas 

adicionais são necessárias para identificar mais alimentos e os 

seus niveis de FODMAPs, assim será possivel  avaliar a eficácia 

e a segurança a longo prazo das intervenções dietéticas da 

dieta LOW FODMAP. Isso é preciso pois, ainda existem 

algumas limitações que poderão constestar  a sua eficácia, 

como seu caráter altamente restritivo, excluindo uma gama de 

muitos alimentos, o que pode dificultar  a adesão  por parte dos 

doentes com SII. 
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RESUMO: A romã (Punica granatum) é um fitoterápico 
conhecido por apresentar uma capacidade antioxidante 
elevada, proporcionando efeitos benéficos para a saúde. Dessa 
forma, o objetivo desse estudo foi apresentar os efeitos da romã 
em estudos experimentais e clínicos relacionados à função 
endotelial. Foram utilizadas as bases de dados MEDLINE, 
Pubmed, LILACS e SCIELO, artigos no idioma inglês e no 
intervalo de tempo dos últimos 5 anos, utilizando como 
descritores: blood pressure, Punica granatum,  lipid profile and 
hypoglycemia. As evidências de 15 estudos sugeriram uma 
melhora da função endotelial após a suplementação com 
extrato da romã (Punica granatum), demonstrando efeitos 
benéficos como: redução do colesterol, proteína C-reativa 
(PCR), níveis de endotelina-1 (ET-1), pressão arterial (PA) e 
frequência cardíaca (FC). Em adição, foi constatado um 
aumento do fluxo sanguíneo, níveis de óxido nítrico (ON), 
diâmetro do vaso e melhoriar na saturação de oxigênio (SPO2) 
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de forma a contribuir no tratamento de indivíduos 
dislipidêmicos. Concluiu-se portanto, que a intervenção com a 
romã apresenta efeitos vasculoprotetores. No entanto, novos 
estudos randomizados e placebo-controlados devem ser 
realizados para confirmar a eficácia da suplementação da 
Punica granatum em pacientes com hipertensão, dislipidemia, 
disfunções renais e obesidade, direcionando os profissionais da 
saúde e nutricionistas quanto a funcionalidade, dosagem, 
tempo de intervenção e segurança durante a prescrição. 
Palavras-chave: Punica granatum. Pressão arterial. Doença 

cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O consumo de fitoterápicos para o tratamento das 

patologias vem sendo empregado desde os primórdios, apesar 

do grande avanço na fabricação de medicamentos sintéticos, 

ainda é notável o consumo de plantas medicinais, que podem 

ser utilizadas tanto na forma de chás como através da 

manipulação. Algumas dessas plantas medicinais contribuem 

para o alívio de sintomas gástricos e melhoria do status 

oxidativo, resultando em efeitos benéficos para a saúde 

(PATEKAR et al., 2017; SELLAMI et al., 2018). 

O processo no qual ocorre uma maior produção de 

radicais livres em detrimento a uma menor quantidade do 

sistema antioxidante é denominado de estresse oxidativo, que 

está diretamente relacionado com o surgimento de diversas 

condições patológicas, como doenças cardiovasculares 

(DCVs), envelhecimento precoce e câncer. Assim, para evitar 

esse processo e reduzir a inflamação, recomenda-se a ingestão 

adequada de alimentos que contém compostos antioxidantes 

(PINGITORE et al., 2015). 
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As complicações no sistema cardiovascular resultam em 

modificações funcionais dos vasos sanguíneos. Em estudos in 

vitro e in vivo observa-se uma redução do relaxamento vascular 

à acetilcolina dependente do endotélio, aumento na contração 

vascular desencadeada pela ativação de receptores de 

endotelina. Assim, o excesso da ativação do sistema 

endotelinérgico é responsável por aumentar o endurecimento 

do endotélio vascular e a pressão arterial (PA) na população 

obesa (TAMIOZZO et al., 2017). 

A Punica granatum (PG) é um arbusto decíduo, nativo do 

oriente médio. A romã tem sido amplamente utilizada como 

fonte de medicina tradicional devido às propriedades medicinais 

do suco e das sementes, sendo considerada uma das melhores 

terapias para distúrbios da garganta e do coração devido as 

atividades anti-inflamatórias e antibacterianas. Utiliza-se o fruto 

e a casca da romã no tratamento de doenças parasitárias 

intestinais e diarreia, além disso, o óleo da semente de romã 

possui compostos fitoestrogênicos e o fruto é rico em 

compostos fenólicos com forte atividade antioxidante 

(SHAYGANNIA et al., 2016; WU; TIAN, 2017). 

Estudos têm sugerido que a PG ou seus subprodutos 

podem ser usados como aditivos alimentares naturais na 

nutrição humana e animal, a fim de melhorar a imunidade, a 

segurança microbiana e proporcionar o ambiente habitacional 

sem afetar o ganho de peso corporal (SAEED et al., 2018). A 

romã é um alimento que possui um fitocomplexo capaz de gerar 

efeitos vasculoprotetores, como redução de estresse oxidativo 

devido a alguns dos principais componentes presentes na 

romã, como ácido elágico (um composto com atividade 

antioxidante) e peroxidação lipídica (ROELOFS et al., 2017). 
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Além disso, os subprodutos da PG podem modular a função 

imune e a microbiota intestinal (SAEED et al., 2018). 

A PG tem demonstrado efeitos benéficos na função 

endotelial, elevando os níveis de óxido nítrico (ON) e reduzindo 

os níveis de glicose em modelos in vitro e in vivo (KUMAGAI et 

al., 2015; WANG et al., 2018). Sendo assim, o objetivo do 

presente estudo é apresentar os efeitos da intervenção com PG 

em estudos experimentais e clínicos relacionados à melhoria da 

função endotelial. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas MEDLINE, Pubmed, LILACS e SCIELO, no 

intervalo de tempo dos últimos 5 anos, utilizando os termos 

indexadores: blood pressure, Punica granatum,  lipid profile and 

hypoglycemia. Dos 30 artigos pesquisados, 16 foram 

selecionados. Como critérios de inclusão, foram considerados 

artigos no idioma inglês, no intervalo temporal de 2015 a 2019, 

que contemplassem estudos em animais e em humanos com a 

suplementação de Punica granatum como tratamento para a 

hipertensão arterial, estresse oxidativo e dislipidemia. Como 

critérios de exclusão, foram descartados os artigos 

relacionados com atividade física. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A PG é utilizada no tratamento de doenças comuns, 

como infecções microbianas e parasitárias, dor de estômago, 

úlceras e diarreia. O fruto é composto por duas partes: o arilo é 

a semente, que é a parte comestível, constitui 52% do total do 

fruto, contém 78% de suco e 22% de sementes e a casca, que 

é a parte não comestível, é usada na medicina popular 

(SHAYGANNIA et al., 2016).  

 

Figura 1. Diferentes partes anatômicas da árvore e frutos de 
Punica granatum. 

 

Fonte: Rummun et al. (2013).  
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Uma grande variedade de compostos bioativos foram 

identificados nas sementes, fruto, suco e casca da romã, como 

ácido elágico, ácido púnico, flavonoides, flavonóis, 

antocianidinas, antocianinas, outros ácidos graxos e flavonas, 

conforme apresentados na Tabela (1).  

 

Tabela 1. Compostos bioativos presentes na Punica granatum. 

Classe Química Nome do composto Parte da Planta 

Flavonóides Quercetina Suco e casca 

Flavonóides Kaempferol Casca 

Glicosídeos de 
Flavonol 

Rutina Suco e casca 

Flavonas Luteolina Casca 

Flavonas Apigenina Folha 

Antocianidina Cianidina Casca 

Antocianina Delphinidin 3-O-
glucosídeo 

Suco 

Ácido Elágico Punicalina Casca, folha, 
casca da árvore 
e casca de raiz 

Fonte: Adaptado de Lansky; Newman (2007). 

 
A romã tem sido amplamente utilizada na medicina 

popular como alimento funcional e fonte de neutracêuticos, 

devido à sua composição exclusiva de polifenóis, 

caracterizando um alimento com elevada capacidade 

antioxidante e anti-inflamatória, além de apresentar 

propriedades anticarcinogênicas, anti-obesidade e antitumorais 
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para diversas aplicações terapêuticas (SHAYGANNIA et al., 

2016).  

Devido à essa variedade de benefícios relatados à saúde 

humana, a romã atraiu grande interesse dos consumidores nos 

últimos anos. Atualmente, a romã é utilizada como alimento 

funcional e ingrediente de suplementos alimentares de várias 

formas, como frutas e sucos frescos, cápsulas e comprimidos 

em pó que contêm extratos de diferentes partes da romã, chá 

fabricado a partir de folhas de romã, geléia, gelatina, suco e 

vinho produzidos de frutos de romã, bem como especiarias 

preparadas a partir de sementes secas. Com o avanço das 

tecnologias e a expansão de estudos experimentais sobre as 

bioatividades dos fitoquímicos da romã, novas descobertas 

foram feitas neste fruto na última década (WU; TIAN, 2017).  

É relevante mencionar que há uma grande diferença 

entre as variedades de romã com relação à composição de 

antocianinas da casca. Assim, frutos de várias variedades da 

coleção israelense de romãs exibem cores que variam de roxo 

a vermelho escuro e verde (BAR-YA'AKOV et al., 2019). Em um 

estudo realizado com três cultivares de romã com diferentes 

cores na China, diferenças significativas foram encontradas no 

conteúdo de antocianinas totais na casca (até 344 mg / 100 g) 

e no suco (até 364 mg / 100 g) (ZHU et al., 2015). 

Neste sentido, evidências crescentes têm demonstrado 

que a ingestão da romã tem potenciais efeitos benéficos para 

auxiliar no alívio dos sintomas do câncer, resistência à insulina, 

pressão arterial elevada, níveis elevados de colesterol sérico, 

estresse oxidativo, hiperglicemia, no tratamento de rinite e 

sinusite, doenças inflamatórias crônicas, incluindo inflamação 

intestinal, obesidade e DCVs (SAEED et al., 2018), conforme 

demonstrado na Figura (2). 
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Figura 2. Atividades benéficas da romã e seus derivados em 
diferentes órgãos. 

 
Fonte: Saeed et al. (2018). 

Segundo Doostan et al. (2017), investigando os efeitos 

da suplementação de extratos metanólicos da semente (500 mg 

/ kg por via oral) e casca da romã (500 mg / kg por via oral) em 

ratos em tratamento com metotrexato (MTX) que induz estresse 

oxidativo, foi verificada uma diminuição significativa nos níveis 

séricos de colesterol total (CT) e lipoproteína de baixa 

densidade (LDL) e aumento nos níveis de lipoproteína de alta 

densidade (HDL), demonstrando assim os efeitos protetores da 
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romã em relação ao estresse oxidativo induzido pelo MTX e 

melhoria do perfil lipídico em ratos. 

Tang et al. (2018) investigaram o efeito do extrato de 

polifenóis da flor da PG em ratos diabéticos com dosagens 

diferentes, 50 e 100 mg / kg por 4 semanas. A sensibilidade à 

insulina foi observada conforme indicado pelo teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG), teste de tolerância à insulina (TTI) 

e avaliação do modelo de homeostase da resistência à insulina 

(HOMA-IR). Em nível molecular, a atividade de sinalização da 

insulina foi melhorada com uma elevação na fosforilação 

estimulada pela insulina do substrato do receptor de insulina 

(IRS-1). Os sinais de estresse do retículo endoplasmático foram 

diminuídos pelo tratamento com polifenóis da flor da PG. Em 

adição, o conteúdo de glicogênio no fígado, perfil lipídico e o 

status antioxidante obtiveram resultados satisfatórios. 

Na intervenção com suco de romã em ratos, foi verificado 

um aumento potencial do nível tecidual de óxido nítrico e os 

parâmetros de status oxidativo, incluindo superóxido dismutase 

(SOD), glutationa peroxidase (GPx), catalase e malondialdeído 

(MDA), apresentaram melhorias significativas (KAZEMIRAD; 

KAZERANI, 2018). Em adição, no estudo de Taheri Rouhi et al. 

(2017) em ratos diabéticos, foi verificada uma redução nos 

valores séricos de CT, LDL e triglicerídeos (TG), além de uma 

redução nos marcadores inflamatórios após a suplementação 

com 1 mL de suco de PG durante 21 dias, sugerindo que os 

constituintes ativos presentes no suco de romã possuem alto 

potencial antioxidante, sendo responsáveis pelos efeitos 

hipoglicemiantes e antioxidantes.  

Conforme apresentado na Tabela (2), diferentes efeitos 

biológicos promissores têm sido atribuídos à romã, como por 

exemplo, anti-inflamatório, antibacteriano, antidiarreico, 
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imunomodulador, antitumoral, gastroprotetor, neuroprotetor, 

hipoglicêmico, cicatrização de feridas e antifúngicos que foram 

relatados de acordo com os extratos/ constituintes de diferentes 

partes utilizadas (sementes, casca, suco, pericarpo e folha) 

(SAEED et al., 2018). 

  

Tabela 2. Diferentes efeitos biológicos da romã. 

Efeito Parte da Punica granatum 

Gastroprotetor Extrato de casca de romã 

Hipoglicêmico Flor de romã 

Antioxidativo Extrato de casca de romã 

Neuroprotetor Extrato de casca de romã e 

Suco de romã 

Anti-inflamatório Extrato de romã 

Antimicrobiano Extrato de casca de romã e 

Farinha de casca de romã 

Antifúngico Extrato de casca de romã 

Inibe S. aureus resistente à 

meticilina 

Casca de frutos de romã 

Antiplasmodial Casca de frutos de romã 

Anti-helmíntico Extrato de casca de romã 

Proteção cardiovascular Suco de romã 

Reduz o estresse oxidativo Suco de romã 

Antidiarreico Extrato aquoso de casca de 

romã 

Anticâncer Extrato de romã, polpa e 

casca 

Óleo de semente de romã 

Inibe a adesão bacteriana Gel de romã 

Fonte: Adaptado de Saeed et al. (2018). 

 

Em um estudo randomizado, duplo-cego, placebo-

controlado realizado por Stockton et al. (2017), foi analisado o 
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efeito do extrato da romã na pressão arterial e medidas 

antropométricas em 55 adultos sem doença sintomática, e foi 

constatado que a intervenção com cápsulas de extrato de romã 

durante 8 semanas, apresentou uma redução nos valores de 

pressão arterial diastólica (PAD), no entanto, não apresentou 

alterações significativas nos valores de pressão arterial sistólica 

(PAS), percentual de gordura corporal, massa magra, 

circunferência da cintura (CC) e relação cintura-quadril (RCQ), 

sugerindo potencial para prevenção do desenvolvimento de 

hipertensão na população normotensa.   

Delgado et al. (2016) investigaram o tratamento com 

extrato hidroalcoólico da romã (250mg/kg/dia) na reatividade 

vascular coronária e em parâmetros cardiovasculares, e foi 

verificado que a PAS apresentou redução após o tratamento de 

30 dias. Essa intervenção preveniu a diminuição de nitrito 

plasmático e promoveu o aumento do relaxamento nas artérias 

coronarianas. O tratamento também foi capaz de reduzir o 

estresse oxidativo, CT e LDL, demonstrando que o tratamento 

com o extrato hidroalcolólico da romã teve um papel 

terapêutico, promovendo o relaxamento coronariano e melhoria 

dos parâmetros cardiovasculares. 

Com relação aos efeitos na doença hepática gordurosa 

não alcoólica (DHGNA), foi observado que a suplementação 

com o suco de romã em ratos durante 7 semanas, pode auxiliar 

na prevenção da DHGNA e outros fatores de risco associados, 

como obesidade e hipercolesterolemia, demonstrando uma  

redução de níveis séricos de glicose, TG, CT, enzimas 

hepáticas e insulina (NOORI; JAFARI; HEKMATDOOST, 2017). 

Em um estudo realizado com ratos induzidos a 

dislipidemia, foi sugerido que a suplementação diária com 300 

µL de suco de romã contendo 0,35 mmol de polifenóis, 
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demonstrou um potencial protetor para os efeitos da dieta 

hiperlipídica, diminuindo os níveis de CT e peso corporal ao final 

da intervenção (ESTRADA-LUNA et al., 2018).  

Em um estudo que verificou os efeitos da intervenção 

com 220mL/dia de suco de romã durante 5 dias em pacientes 

hospitalizados com doença cardíaca isquêmica, foi observada 

uma redução significativa na intensidade, ocorrência e duração 

na angina de peito em pacientes diagnosticados com angina 

instável, além de reduzir significativamente os níveis séricos de 

troponina e MDA, sugerindo efeitos protetores do suco de romã 

na lesão de isquemia e reperfusão (RAZANI; DASTANI; 

KAZERANI, 2017). 

Em um estudo com 30 pacientes com síndrome 

metabólica que receberam uma dose diária de 500 mL de suco 

de romã por um período de uma semana, foi constatado que o 

suco de romã foi eficaz na redução da PAS, PAD e nos níveis 

de proteína c-reativa ultra-sensível (PCR-us), um marcador 

inflamatório. No entanto, não foram observadas diferenças 

significativas após a intervenção com o suco de romã na 

glicemia de jejum, insulina e HOMA-IR (MOAZZEN; ALIZADEH, 

2017). 

Diferentemente, em um estudo realizado com 16 

mulheres e 15 homens, com idade entre 38 e 54 anos, 

diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), a 

suplementação com 50g/dia de suco de romã concentrado 

durante 4 semanas, demonstrou uma redução nos valores de 

glicemia e PCR, mas não mostrou diferença significa nos níveis 

de PAS, PAD e nos marcadores inflamatórios interleucina-6 (IL-

6) e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) (SHISHEHBOR et al., 

2016).  
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Por outro lado, em um estudo randomizado, duplo-cego, 

placebo-controlado, realizado com 10 mulheres e 17 homens 

em hemodiálise, com idade entre 49 e 59 anos, foi verificado 

que a suplementação de 100mL/dia com suco de romã ou 

extrato de romã na dose de 1050mg/dia (ambos contendo 

650mg de equivalentes de ácido gálico) durante 4 semanas, 

não demonstrou diferenças significativas no perfil lipídico, PAS, 

PAD, PCR e IL-6 (RIVARA et al., 2015).  

Em um estudo clínico, randomizado, placebo-controlado, 

conduzido com 60 pacientes com DMT2, a suplementação 

diária com 200 mL de suco de romã durante 6 semanas, reduziu 

significativamente a PAS e a PAD. Não foram observadas 

diferenças significativas nos valores de TC, TG, LDL-C e HDL-

C entre o grupo controle e grupo intervenção no final da 

intervenção, no entanto, TC e LDL-C foram significativamente 

reduzidos em comparação com os valores pré-intervenção. 

Portanto, foi demonstrado que o consumo de suco de romã 

pode diminuir a PAS e PAD em pacientes com diabetes sem 

afetar o perfil lipídico (SOHRAB et al., 2019). Estudos futuros 

devem ser realizados em indivíduos hiperlipidêmicos que 

possam estar mais propensos a responder aos efeitos 

hipolipemiantes. 

Além disso, em um recente estudo realizado com 23 

mulheres com idade entre 40 e 60 anos com síndrome 

metabólica, que receberam 300mL/dia de suco de romã rico em 

polifenóis durante 6 semanas, os resultados indicaram um 

impacto positivo do consumo de suco de romã na peroxidação 

lipídica e no status de ácidos graxos dessas mulheres, 

sugerindo potenciais efeitos anti-inflamatórios e cardio-

protetores. No entanto, não foram observadas alterações nos 
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níveis de lipídios séricos e pressão arterial após a intervenção 

(KOJADINOVIC et al., 2017).  

Em adição, em uma revisão sistemática realizada com 8 

estudos clínicos, randomizado, placebo-controlado, com um 

total de 619 pacientes, o impacto do consumo de romã na PAS 

e PAD não foi consistente nos ensaios clínicos relatados sobre 

esse resultado. Há evidências mistas para um efeito benéfico 

do consumo de romã na PAS, com dois estudos relatando uma 

redução significativa entre os grupos nesse desfecho e mais 

dois estudos relatando uma redução significantiva neste 

resultado. Da mesma forma, existem evidências mistas quanto 

ao benefício do consumo de romã na redução do PAD 

(GBINIGIE; ONAKPOYA; SPENCER, 2017). 

Interessantemente, em um estudo com 33 pacientes 

submetidos a hemodiálise que receberam suplementação de 

extrato de romã na dosagem de 1.000mg por cápsula 

diariamente durante 6 meses, foi observado que esta 

intervenção aumentou significativamente a atividade  lactonase 

associada à paraoxonase-1 (PON-1) e reduziu tanto a PAS 

quanto a PAD, principalmente em pacientes em hemodiálise 

com PA elevada. Entretanto, a suplementação de romã não 

teve efeito em outras métricas de risco cardiovascular ou função 

física nesses pacientes. Tomados em conjunto, esses dados 

sugerem que a suplementação de extrato de romã pode 

fornecer benefícios em relação à redução do desenvolvimento 

ou progressão de comorbidades em pacientes com insuficiência 

renal crônica (WU et al., 2015). 

Finalmente, uma recente meta-análise realizada com 8 

estudos clínicos, randomizado, placebo-controlado, que 

investigou os efeitos da ingestão do suco de romã na PA, 

demonstrou uma redução significativa na PAS e PAD após o 



A UTILIZAÇÃO DO EXTRATO DA ROMÃ (Punica granatum) E O SEU IMPACTO A 

NÍVEL VASCULOPROTETOR: UMA REVISÃO 

50 
 

consumo do suco de romã. Interessantemente, foi verificado 

que o suco de romã reduziu a PAS independentemente da 

duração da suplementação, e em relação a dose administrada, 

doses > 240 mL/dia de suco de romã proporcionaram um efeito 

significativo na redução da PAD, sugeringo que pode ser 

prudente incluir o suco de romã em uma dieta saudável para o 

coração (SAHEBKAR et al., 2017).  

 

CONCLUSÕES  

 

Os frutos, folhas, flores e sementes de romã têm sido 

usadas na medicina tradicional para o tratamento de várias 

doenças, especialmente devido à suas propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-hipertensiva.  

Os efeitos vasculoprotetores relacionados ao consumo 

da romã incluem diminuição do estresse oxidativo, influência 

positiva na função dos macrófagos, células endoteliais e 

plaquetas, redução da oxidação lipídica, redução dos níveis 

séricos de glicose, vasodilatação e diminuição da PA por 

inibição da atividade da enzima conversora da angiotensina 

(ECA).  

Entre as principais fontes alimentares de antocianinas, 

foram demonstrados possíveis efeitos na redução da pressão 

arterial para o suco de romã. Nessa perspectiva, evidências 

recentes têm sugerido efeitos benefícios da ingestão de suco 

de romã na redução da PA, podendo ser considerado uma 

alternativa eficaz para os medicamentos anti-hipertensivos e 

também um constituinte da dieta diária para pacientes com alto 

risco de hipertensão e DCVs.  

No entanto, para que o extrato de romã possa ser 

devidamente recomendado para o tratamento da aterosclerose 
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ou obesidade, ainda são necessários mais estudos clínicos 

randomizados e placebo-controlados para determinação de 

dosagem e tempo de intervenção adequados. 
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RESUMO: A microbiota intestinal compreende o genoma 
coletivo de trilhões de microrganismos residentes no 
ecossistema intestinal. Sua interação com o hospedeiro é 
complexa e bastante variável. A microbiota, assim como os 
produtos de seu metabolismo, desempenham diversas funções 
no organismo humano e estão sujeitos a diversas modificações 
resultantes de interações entre o hospedeiro e os fatores 
ambientais. Dentre os fatores ambientais, pesquisas apontam a 
correlação existente entre padrões dietéticos e o 
desenvolvimento de doenças por meio da disbiose intestinal, 
como também o seu efeito terapêutico na modulação da 
microbiota intestinal. Neste contexto, o presente trabalho 
buscou complilar achados científicos atuais a cerca dos 
principais estudos desenvolvidos com novos alimentos como 
potente modulador intestinal relacionando-os aos seus 
possíveis efeitos à saúde humana. Para tanto, foram 
selecionados artigos na bases dados eletrônicos da Science 
Direct, NCBI, MDPI e Scientific Eletronic Library Online dos 
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publicados nos últimos cinco anos. Por meio da revisão 
bibliográfica realizada, verificou-se que diversos alimentos tem 
sido estudados a fim de atestar os potenciais efeitos 
moduladores que estes podem desempenhar à saúde intestinal. 
Dentre estes, os alimentos fontes de polifenóis tem destacável 
importância como fonte prebiótica frente a bactérias probióticas. 
Ante o exposto, pode-se afirmar que o estudo sobre a 
microbiota intestinal está em constante evolução e os 
resultados publicados podem servir de modo efetivo para 
estratégicas dietoterápicas. 
Palavras-chave: Comunidade microbiana. Alimentos 

funcionais. Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O termo microbiota foi originalmente concebido para 

representar a comunidade ecológica de microrganismos 

comensais e patogênicos que residem dentro do corpo humano 

(SIRISINHA, 2016). A microbiota intestinal, mais precisamente, 

é considerada um grande consórcio de diferentes 

microrganismos, altamente estruturada e dinâmica (KOPPEL; 

BAUSKUS, 2016).  

É referida como um “órgão” dinâmico e complexo que se 

desenvolve com o hospedeiro ao longo de sua vida. Sua 

composição e atividade metabólica estão sujeitas a  interações 

entre a genética do hospedeiro e fatores ambientais, tais como 

estilo de vida, dieta, estresse e uso de antimicrobianos 

(CONLON; BIRD, 2015). 

Esses fatores ambientais podem alterar adversamente o 

ecossistema intestinal, promovendo a interrupção da 

homeostase (disbiose), que é frequentemente associada ao 

aumento da suscetibilidade a infecções, bem como a doenças 
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não transmissíveis, como obesidade, síndrome metabólica, 

alergias e doenças inflamatórias (SIRISINHA et al., 2016).  

Em razão do pH próximo da neutralidade, elevada 

disponibilidade de nutrientes e lentidão do trânsito, o intestino 

grosso é considerado um ambiente bastante favorável ao 

crescimento de bactérias benéficas e patogênicas (CORZO et 

al., 2015). 

 Contudo, em condições fisiológicas normais, o epitélio 

intestinal impede o contato direto entre os microrganismos e as 

células imunes na lâmina própria subjacente, não apenas pela 

formação de uma barreira física, mas também pela produção 

e/ou transporte de fatores imunológicos e antimicrobianos. 

Assim, o epitélio é considerado um componente essencial para 

manutenção do controle de invasão por patógenos, limitando e 

prevenindo danos por eles provocados (MAYNARD, 2019). 

Ainda, a manutenção de uma população de bactérias 

benéficas no intestino ajuda a impedir que as bactérias 

patogênicas causem danos aos tecidos por meio da competição 

de sítios de colonização e de nutrientes (CONLON; BIRD, 

2015). 

 Deste modo, o desenvolvimento e manutenção da 

homeostase fisiológica da microbiota intestinal depende da 

interação direta entre os microrganismos com a mucosa 

intestinal e indiretamente com a relação cruzada através da 

absorção de metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia 

curta e vias de sinalização do hospedeiro (CHANG et al., 2016).  

A dieta exerce papel fundamental na microbiota 

intestinal, uma vez que fornece os nutrientes imprescindíveis ao 

metabolismo de diversos grupos de bactérias, atuando como 

substrato direto através de seus nutrientes indigestos e de 
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forma indireta, com os subprodutos da digestão (ÖZGÜN; UMU; 

DIEP, 2017). 

Nos últimos anos, com interesse de atender as 

exigências do perfil de consumidores emergentes, cada vez 

mais preocupados com a saúde e concientes da importância de 

hábitos alimentares saudáveis, a indústria de alimentos tem 

buscado desenvolver alimentos que apresentem potencial 

funcional e terapêutico (BOLUDA; CAPILLA, 2017).  

Neste contexto, a comunidade acadêmica tem se 

esforçado para buscar evidências científicas, por meio de 

ensaios in vitro, in vivo e em humanos, que subsisidiem o uso 

de novas fontes alimentares que repercurtam positivamente na 

saúde intestinal. Assim, o presente estudo busca realizar um 

levantamento bibliográfico a cerca dos principais avanços 

científicos relacionados ao estudo de alimentos com potencial 

modulador da microbiota intestinal, relacionando-os aos seus 

possíveis efeitos à saúde humana. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão de literatura foi realizada durante o período de 

21 de outubro a 10 de novembro de 2019, utilizando artigos 

científicos disponíveis na base de dados eletrônicos da Science 

Direct, NCBI, MDPI e Scientific Eletronic Library Online que 

foram acessadas através do portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeicoamento de Pessoal de nível Superior 

(CAPES). 

 Realizou-se a leitura dos títulos e resumos para seleção 

dos artigos, excluindo os artigos que não se adequassem na 

temática proposta. Foram incluídas publicações em inglês e 

português que atenderam aos critérios de busca. Foram 
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pesquisados artigos recentes, do ano de 2014 a 2019, 

garantindo assim um levantamento bibliográfico atualizado.  

Os termos utilizados na busca foram: microbiota 

intestinal, disbiose, prebióticos, modulação intestinal, padrões 

dietéticos, saúde intestinal e seus respectivos correspondentes 

na língua inglesa. Excluíram-se os artigos que estavam dentro 

do escopo da proposta ou que não detinham informações 

relevantes para a investigação dos fatores e desfecho 

estudados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A microbiota intestinal é constituída por um grande 

consórcio de diferentes microrganismos que vivem em relação 

simbiótica com o hospedeiro (KOPPEL; BAUSKUS, 2016). Os 

filos bacterianos dominantes são bacteriodetes (Bacteriodes 

spp), Firmicutes (Clostridium e Bacillus spp) e  Actinobactérias 

(Bifidobacterium spp) (JOSHI; ROY; BANERJEE, 2018).  

O total de microrganismos presentes na mucosa 

intestinal ainda não é bem preciso, entretanto, alguns 

pesquisanores estimam em 100 trilhões e acredita-se que são 

superiores ao número de células humanas (ECKBURG et al., 

2005). 

Por se tratar de uma comunidade microbiana altamente 

estruturada, dinâmica e complexa, desempenha efeito profundo 

na fisiologia humana, a qual pode exercer influência local, ou 

seja, no interior do trato intestinal, como também sistêmica por 

meio da absorção intestinal de produtos resultantes de 

processos de fermentação colônica, mediados por 

microrganismos formadores da microbiota intestinal (KOPPEL; 

BAUSKUS, 2016).  
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A composição e as atividades metabólicas exercidas 

pela microbiota intestinal estão sujeitas a um complexo de 

interações entre a genética do hospedeiro e fatores ambientais, 

como estilo de vida, dieta, estresse e uso de antibióticos 

(ÖZGÜN; UMU; DZUNZ, 2017). O resultado destas interações 

entre microbiota e hospedeiro influencia diretamente na 

homeostase intestinal (FLINT et al., 2015).  

Quando a microbiota intestinal normal é desequilibrada 

(disbiose), seja por interferência dos fatores ambientais, 

durante períodos de doenças ou em tratamentos terapêuticos, 

a condição do hospedeiro pode piorar, em virtude do 

crescimento de bactérias patogênicas em detrimento das 

benéficas (CHANG et al., 2016).  

Este fenômeno pode ser potencialmente prejudicial, 

resultando no aumento da susceptibilidade a infecções, bem 

como a doenças não transmissíveis como obesidade, diabetes, 

doenças cardiovasculares, alergias e doenças inflamatórias 

(SIRISINHA, 2016; JOSHI; ROY; BANERJEE, 2018). 

Os autores Guishuai; Cheng; Wang (2017) afirmam que 

muitas doenças humanas têm origem a partir do desequilíbrio 

da composição da microbiota intestinal ou de seus metabólitos 

resultantes da atividade microbiana que sinalizam para órgãos 

distantes, incluindo o tecido adiposo, fígado, pâncreas, sistema 

cardiovascular, cérebro, pulmões entre outros.  

Nas últimas décadas, as patologias relacionadas 

à microbiota intestinal representam um dos mais graves 

problemas de saúde pública em todo o mundo, visto que a 

condição fisiológica do hospedeiro humano é diretamente 

influenciada pela microbiota intestinal, bem como por fatores 

externos, como dieta, genéticos e imunológicos (GUISHUAI; 

CHENG; WANG, 2017).  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/microbiota
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/microbiome
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Evidências científicas apontam que a desregulação da 

microbiota intestinal contribui com a gênese de cânceres no 

trato gastrointestinal (SERBAN et al., 2014), todavia, os 

mecanismos moleculares precisos que ligam a microbiota 

intestinal e o câncer ainda não são totalmente compreendidos 

(GUISHUAI; CHENG; WANG, 2017).  

Além disso, a disbiose intestinal contribui com a 

fisiopatologia de doenças nutricionais como obesidade, 

desnutrição aguda grave, anorexia nervosa e comorbidades 

associadas (ALOU; LAGIER; RAOULT, 2016; LONE et al., 

2018), doenças metabólicas, hepáticas e psiquiátricas (WANG 

et al., 2017), hipertensão arterial sistêmica (ANTZA; 

STABOULI, KOTSI, 2018; MARQUES, MACKAY; KAYE, 2018), 

alterações no sistema imunológico (ROOKS; GARRETT, 2016), 

doença inflamatória intestinal, alergia e asma (CARDING et al., 

2015).  

Conforme apresentado acima, a inflamação associada à 

disbiose intestinal pode se manifestar localmente como em 

doenças gastrointestinais, como também de maneira sistêmica, 

através do aumento da permeabilidade intestinal, o que 

favorece a absorção de metabólitos provenientes do 

metabolismo bacteriano pelo sistema circulatório (FERREIRA et 

al., 2014). 

Com a intenção de controlar estas condições, 

modificações nos padrões alimentares têm sido sugeridas como 

proposta alternativa ou complementar ao tratamento médico 

padrão, uma vez que já é conseso que as bactérias colônicas 

biotransformam os componentes dietéticos e produzem uma 

série de metabólitos que são responsáveis por modular o 

sistema imunológico e as respostas metabólicas do hospedeiro.  
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Reciprocamente, sabe-se que a dieta modula a 

composição e capacidade funcional da microbiota intestinal, 

que subsequentemente influenciam os processos bioquímicos 

do hospedeiro estabelecendo um sistema de interação e 

interdependência mútua (DANNESKIOLD-SAMSOE et al., 

2018). 

Os resultados significativos à saúde associados a uma 

microbiota benéfica são diversos, variando desde a conversão 

de componentes alimentares não digeríveis, como a 

biotransformação de polímeros de carboidratos em ácidos 

graxos de cadeia curta, vitaminas (especificamente vitaminas 

do grupo B e K), a prevenção contra a invazão de patógenos,  

modulação do sistema imunológico do hospedeiro e a influência 

positiva no desenvolvimento do cérebro ('eixo da microbiota-

intestino-cérebro') através reduções nos níveis séricos de 

colesterol (CABALLERO; PAMER, 2015;DUDA-CHODAK et al., 

2015; MISHRA et al., 2015). 

Sabe-se que várias substâncias alimentares, direta ou 

indiretamente, reabastecem a microbiota perdida ou restauram 

a saúde do hospedeiro, impedindo as conseqüências 

prejudiciais resultantes da disbiose da microbiota intestinal 

(JOSHI; ROY; BANERJEE, 2018).  

Moraes (2016) analisou as bactérias presentes 

microbiota intestinal de pessoas com diferentes hábitos 

alimentares (veganos, ovo-lacto-vegetarianos e onívoros). Os 

resultados evidenciaram que os indivíduos vegetarianos 

apresentaram melhor perfil clínico quando comparados aos 

onívoros.  

Confirmou-se maior abundância do gênero Firmicutes e 

Bacteroidetes. Contudo, vegetarianos estritos apresentaram 

mais Bacteroidetes, menos Firmicutes e maior abundância do 
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gênero Prevotella quando comparados aos outros dois grupos 

de hábitos alimentares.  

Entre os ovo-lacto-vegetarianos verificou-se maior 

proporção de Firmicutes especialmente do gênero 

Faecalibacterium. Nos onívoros, houve super-representação do 

filo Proteobacteria comparados aos vegetarianos. Estes 

achados fortalecem a teoria de que a composição da microbiota 

intestinal pode ser alterada por meio de diferentes hábitos 

alimentares (MORAES, 2016). 

Evidências científicas apotam que os padrões 

alimentares da vida ocidental, marcado pelo elevado consumo 

de alimentos industrializados, ricos em carboidratos simples, 

gorduras e proteína, aliado a baixa ingestão de fibras há, 

concomitantemente, modificação na composição e atividade 

metabólica da microbiota intestinal, resultando na diminuição da 

diversidade de bactérias e consequente redução significativa da 

produção de ácidos graxos de cadeia curta, aumentando assim 

a susceptibilidade a diversas doenças (SONNENBURG et al., 

2016; ALOU; LAGIER; RAOULT, 2016). 

Em contrapartida, a ingestão de alimentos naturais como 

frutas, vegetais, legumes e fibras está associada à microbiota 

intestinal saudável. Os polifenóis abundantes em uvas, maçãs, 

peras, cerejas, bagas, também são encontrados em café, chá, 

feijão preto, cacau em pó, legumes e vinho (NAUMOVSKI, 

2015). 

Pesquisas revelam a associação positiva do consumo de 

fibras dietéticas na diversidade e metabolismo de bactérias 

colônicas (NA ZHANG; JU; TAO ZUO, 2018). Sonnenburg et al. 

(2016) avaliaram as consequências da falta de ingestão de fibra 

(referida como MACs) em camundongos colonizados com uma 

microbiota humana e os resultados mostraram que a dieta 
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proposta reduziu drasticamente a diversidade microbiota em 

três gerações. Além das fibras dietéticas, proteínas, polifenóis 

são considerados importantes à microbiota intestinal, uma vez 

que sua fermentação fornecem metabólitos chaves 

imprescindível à modulação de respostas imunes do 

hospedeiro (DANNESKIOLD-SAMSOE et al., 2018). 

Pesquisadores identificam que alimentos ricos em 

fenóis, como o bagaço da uva, chocolate com elevado teor de 

cacau, chocolate semi doce, romã entre outros alimentos 

podem melhorar a sobrevivência de cepas probióticas durante 

digestão gastrointestinal simulada (SUCCI et al. 2017). 

Dueña et al. (2015) afirma em sua revisão sistemática 

que os polifenóis presentes em vinhos podem contribuir para a 

manutenção da saúde intestinal através da modulação do 

equilíbrio microbiano intestinal através da estimulação do 

crescimento de bactérias benéficas e da inibição de bactérias 

patogênicas, exercendo efeitos semelhantes aos prebióticos. 

Jiao et al. (2019) investigaram o efeito do extrato de 

polifenol de mirtilo (EPI) na obesidade induzida por dieta 

hiperlipídica (HFD) em camundongos por meio modulação da 

microbiota intestinal. Neste estudo, os animais alimentados com 

HFD exibiram aumento do peso corporal, tecido adiposo e 

metabolismo lipídico desordenado.  

Em contrapartida, o EPI inibiu o ganho de peso corporal 

e retornou o metabolismo lipídico ao normal. Além disso, por 

meio do sequenciamento do gene 16S rRNA da microbiota fecal 

foi visto que o extrato alterou a composição da microbiota 

intestina e modulou bactérias específicas como Proteobacteria, 

Deferribacteres, Actinobacteria, Bifidobacterium, Desulfovibrio, 

Adlercreutzia, Helicobacter, Flexispira e Prevotella. Os 

resultados deste estudo sugerem que o EPI atua como 
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potencial agente prebiótico, influenciando positivamente na 

microbiota intestinal bem como na obesidade induzida por HFD 

em camundongos. 

Alterações genômicas do microbioma intestinal foram 

identificadas em ratos obesos tratados com chá verde (ricos em 

polifenóis). Além disso, verificou-se alterações de metabólitos 

que sugeriram a redução de carboidratos caloríficos, elevação 

da produção de vitaminas, diminuição dos constituintes biliares 

e padrão metabólico modificado de aminoácidos.  

Os autores deste estudo afirmam que as alterações no 

metabolismo associado à microbiota intestinal podem ser um 

dos principais contribuintes para a função anti-obesidade do 

chá verde, atestando assim os benefícios à saúde do consumo 

de chá verde (ZHOU et al., 2018).  

Sucos e tortas de cerejas induziram o aumento de 

Bifidobacterium e Bacteroides in vitro. O efeito prebiótico esteve 

associado a presença do pelo ácido clorogênico (MAYTA-

APAZA et al., 2018).  

Similarmente, Duarte et al (2017) atestou o efeito 

prebiótico do subproduto agroindustrial de caju (Anacardium 

occidentale L.) sobre diferentes linhagens probióticas 

(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei e Lactobacillus 

paracasei) em modelos experimentais in vitro. 

Pesquisadores identificam que alimentos ricos em 

fenóis, como o bagaço da uva, chocolate com elevado teor de 

cacau, romã outros alimentos podem melhorar a sobrevivência 

de cepas probióticas durante digestão gastrointestinal simulada 

(CAMPANELLA et al. 2017; SILVA et al. 2017; SUCCI et al. 

2017). 

 Além destes, os alimentos reconhecidamente funcionais 

como prebióticos (CHANG et al., 2016), probióticos e tem sido 
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estratégias terapêuticas bem sucecidas e por essa razão tem 

sido amplamente estudados. Os probióticos são definidos como 

microrganismos vivos que conferem benefícios à saúde do 

hospedeiro, quando administrados em quantidades adequadas 

(FAO/WHO, 2002).  

Os componentes essenciais finais resultantes do 

metabolismo de cepas probióticas são os ácidos graxos de 

cadeia curta, em particular, ácido acético, ácido propiônico e 

ácido butírico, os quais são utilizados pelo organismo 

hospedeiro como fontes de energia (RÍOS-COVIÁN el al., 

2016). 

Eles são caracterizados por conter menos de seis 

carbonos, existindo em linha reta e em conformação de cadeia 

ramificada. Os mais abundantes são o ácido acético (C2), ácido 

propiônico (C3) e ácido butírico (C4), representando 90% a 95% 

dos ácidos graxos de cadeia curta presentes no cólon (RÍOS-

COVIÁN el al., 2016). 

Além dos ácidos grxos, o lactato é produto do 

metabolismo bacteriano. Embora não seja considerado um 

ácido graxo de cadeia curta, também é produzido por alguns 

membros da microbiota, tais como bactérias do ácido lácticas, 

bifidobactérias e proteobactérias. Todavia, sob condições 

fisiológicas normais não se acumula no cólon, em razão de sua 

conversão à ácidos graxos de cadeia curta, realizada por 

espécies bacterianas (FLINT et al., 2015; RÍOS-COVIÁN et al., 

2016). 

As espécies probióticas pertencentes aos gêneros 

Lactobacillus e Bifidobacterium são consideradas cepas 

benéficas e amplamente utilizadas em aplicações comerciais 

em alimentos (RANADHEERA; NAUMOVSKI; AJLOUNI, 2018). 
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Essas cepas colonizam o intestino e conferem benefícios 

à saúde, a saber: manutenção da microbiota intestinal 

(TOSCANO et al., 2017); diminuição do colesterol (DING et al., 

2017), obesidade e diabetes mellitus (BAGAROLLI et al., 2017).  

Os prebióticos por sua vez estão disponíveis em 

abundância e são definidos como substâncias que induzem o 

crescimento ou atividade metabólica de microorganismos, 

contribuem para o bem-estar do hospedeiro (HUTKINS et al., 

2016). 

Trata-se de componentes naturalmente presentes em 

alimentos vegetais ou substâncias industrialmente produzidas. 

Eles são resistentes ao processo de digestão gastrointestinal e 

são tidos como substratos usados seletivamente pelos 

microrganismos presentes no colón (GIBSON et al., 2017). 

Os prebióticos mais conhecidos são inulina, 

frutooligossacarídeos, lactulose e galactooligossacarídeos. São 

amplamente comercializados e possuem evidência científica 

suficiente sobre suas propriedades positivas à saúde humana 

(CORZO et al., 2015).  

Os frutooligossacarídeos são reconhecidos como seguro 

(Generally Recognized as Safe- GRAS) e propiciam efeito 

benéfico à microbiota intestinal, visto que estimulam a atividade 

de certos grupos de bactérias do cólon e reduz a incidência de 

infecções gastrointestinais (MALTOS et al., 2016). 

 Um estudo desenvolvido por Ho et al. (2019) buscou 

avaliar os efeito da  administração de um prebiótico sobre a 

microbiota, permeabilidade intestinal e controle glicêmico em 

crianças diagnosticadas com Diabetes Mellitus tipo 1, durante 

12 semanas. Determinou-se o efeito da intervenção oral 

empregando-se a inulina enriquecida com oligofrutose em 

comparação com maltodextrina, o placebo em dose baixa. 
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Os resultados deste estudo apontaram que aos 3 meses 

de intervenção houve aumento do peptídeo C e melhora 

modesta, índice glicêmico na permeabilidade intestinal e 

abundância relativa de Bifidobacterium no grupo que recebeu o 

prebiótico, diferentemente do grupo que recebeu o placebo, o 

qual apresentou predominânciados genêros Streptococcus, 

Roseburia inulinivorans, Terrisporobacter e Faecalitalea 

durante o mesmo período. Assim, os autores afirmam que o uso 

de inulina pode ser uma estratégia de intervenção nutricional 

eficaz, barata e de baixo risco para pacientes com DM1. 

Outra fonte de prebiótico emergente é a pectina 

oligossacarídeo (POS). POS apresenta diversas propriedades 

funcionais, especialmente o regulamento da microbiota 

intestinal. Frações de oligossacarídeos de pectina (POS) 

obtidas pela degradação química controlada da pectina da 

casca de citros mostrou um aumento significativo do escore 

prebiótico para Bifidobacterium bifidum ATCC 29521 (0,92), 

atestando-se assim o seu potencial e promissor efeito  

prebiótico.  

 Contudo, a fermentação de carboidratos no cólon é um 

processo cooperativo que envolve um consórcio de espécies 

bacterianas. Mais estudos são necessários para estudar a 

interação entre POS e o trato gastrointestinal humano em 

diferen 

tes valores de pH e com diferentes enzimas (ZHANG et al., 

2018). 

Pesquisas envolvendo a aplicação de prebióticos e 

probióticos em alimentos tem sido amplamente desenvolvidas, 

como forma de aumentar o valor funcional dos produtos 

disponíveis no mercado. 
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 Por exemplo, os pesquisadores Bersanet et al. (2019) 

elaboraram um filme  comestível  de amido com adição de 

nistose sintetizada por Bacillus subtilis natto. O filme de amido-

nistose apresentou atividade prebióticas além do efeito de 

revestimento protetor, apresentado propriedades satisfatórias 

para aplicações em frutas e vegetais fresco, dispondo também 

de funcionais como fonte prebiótica. Apesar do grande número 

de estudos na area, verifica-se a necessidade de ampliar a 

investigação por meio de pesquisas que avaliem diferentes 

matrizes alimentares como fontes prebióticas alternativas e que 

busquem desvendar os complexos mecanismos moleculares e 

vias de sinalização existentes entre os eixos em comunicação 

com o intestino humano. 

 

CONCLUSÕES  

 

Por meio da revisão bibliográfica realizada, foi possível 

atestar que o estudo da complexa interação entre a fisiologia do 

hospedeiro e a microbiota intestinal ainda é bastante recente, 

contudo, é consenso entre os pesquisadores que a ampliação 

do conhecimento sobre essa interação proporcionará a criação 

de estratégias terapêuticas benéficas com vistas para melhorar 

a saúde humana. Verificou-se também que diversos alimentos 

tem sido estudados por meio de ensaios in vitro, in vivo e em 

humanos a fim de atestar os potenciais efeitos moduladores 

que estes podem desempenhar à saúde intestinal. Dentre 

estes, os alimentos funcionais como os probióticos e prebióticos 

efeitos comprovados. 

 Além destes, fontes de polifenóis tem destacável 

importância como fonte prebiótica frente a bactérias probióticas. 

Ante o exposto, pode-se afirmar que o estudo sobre a 
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microbiota intestinal está em constante evolução e os 

resultados publicados podem servir de modo efetivo para 

estratégicas dietoterápicas.  
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RESUMO: A obesidade é uma Doença Crônica não 

Transmissível (DCNT), caracterizada pelo acúmulo de gordura, 

que está associado a complicações metabólicas, como 

aumento da pressão arterial, dos níveis de colesterol e 

triglicerídeos e resistência à insulina. O presente estudo teve 

como objetivo descrever a atuação nutricional na assistência ao 

paciente com diagnóstico de obesidade e Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS). Trata-se de um estudo de caso do tipo 

descritivo. Para avaliação antropométrica foi utilizado peso, 

altura, IMC e circunferência do braço, e para avaliação de risco 

nutricional utilizou-se a ferramenta NRS (2002). O paciente 

apresenta quadro de HAS e seu estado nutricional atual é de 

obesidade classe II (IMC: 35 kg/m²). 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 
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aversões alimentares. A partir da conduta nutricional proposta, 

considerou-se a evolução positiva, já que o mesmo conseguiu 

reduzir 1 kg e 600 gramas de seu peso corporal no período de 

quinze dias. De acordo com o exposto fica notória a importância 

da atuação do nutricionista juntamente com uma equipe 

multiprofissional nessas situações afim de melhorar o estado 

nutricional e a qualidade de vida do paciente.  

Palavras-chave: Obesidade. Hipertensão. Reeducação 

Alimentar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os hábitos alimentares atuais estão sendo responsáveis 

por grandes transformações no estilo de vida do ser humano. A 

contemporaneidade com praticidade não trouxe apenas 

influência social e tecnológica, mas também no estilo de vida 

(OLIVEIRA, 2014). 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s) são 

doenças que acometem as pessoas em qualquer fase da vida 

e apresentam um período prolongado, são caracterizadas como 

um dos principais problemas de saúde pública no mundo, e 

atingem a maioria da população. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 63% das mortes no mundo estão 

relacionadas a estas doenças (BAUMGARTER et al., 2016). 

Dentre as principais DCNT estão o câncer, doenças 

metabólicas, respiratórias, cardiovasculares, hipertensão. 

Existem vários fatores que influenciam o desenvolvimento 

dessas patologias, entre estes estão à inatividade física, hábitos 

alimentares errôneos, tabagismo, o estilo de vida, a realização 

das refeições em horários inadequados. 
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A obesidade destaca-se dentre estas doenças crônicas 

sendo uma das principais causas de morte no Brasil, esta 

doença pode atingir todas as pessoas, independente da faixa 

etária que se encontra. Um dos métodos mais utilizados para o 

diagnóstico da obesidade em adultos é a avaliação do índice de 

massa corporal (IMC), onde com índice maior ou igual a 30 

kg/m2 é realizada sua classificação (SANTOS et al., 2012).  

Pesquisas mostram que mais da metade da população 

está com peso acima do recomendado totalizando cerca de 

18,9% dos brasileiros obesos. O excesso de peso passou de 

42,6% em 2006 para 53,8% em 2016, e a obesidade cresceu 

60% em 10 anos (VIGITEL, 2016). 

O excesso de peso tem como determinantes proximais o 

padrão alimentar e o dispêndio energético. O padrão alimentar 

atual, se caracteriza pelo elevado percentual de consumo de 

alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, trans e sal e 

pelo baixo consumo de carboidratos complexos e fibras (IBGE, 

2011). 

A distribuição da gordura corporal considera a sua 

localização. Existem duas características comuns nesse 

distúrbio: a da obesidade central (androide), em que o tecido 

adiposo localiza-se principalmente na parte superior do corpo, 

estando relacionada a altos riscos para doenças 

cardiometabólicas, e da obesidade periférica (ginecoide), 

predominantemente na parte inferior do corpo, quadril, nádega 

e coxa, associado a maiores riscos de artrose e varizes de 

membros inferiores (TAVARES; NUNES; DE OLIVEIRA 

SANTOS, 2010). 
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No tratamento da obesidade é fundamental que o plano 

alimentar seja de fácil adesão, promova perda de peso rápida, 

não cause sensação de fome, não origine transtornos 

metabólicos, preserve a massa magra do corpo, não 

desencadeie problemas psicológicos e crie novos hábitos 

alimentares. A maioria dos alimentos pode ser consumida, 

evitando-se frituras, biscoitos, doces, chocolates e balas. As 

refeições devem ser fracionadas e serem lentamente 

consumidas (CAVALCANTE; SAMPAIO; ALMEIDA, 2014). 

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 o interior dos vasos sanguíneos, podendo ocasionar 

lesões em órgão nobres como o coração, cérebro, rins e olhos 

(FILHO, 2015). 

Para tratamento, já é documentado a mudança de 

fatores dietéticos, como ingestão de sal, gorduras e álcool, e 

fatores relacionados a hábitos de vida como prática de atividade 

física com frequência e redução do peso (MAHAN; STUMP-

ESCOTT, 2016). 

Desta forma, é necessária a avaliação em conjunto com 

outras medidas de adiposidade abdominal, como circunferência 

da cintura (CC), relação cintura/altura (RCA) e relação 

cintura/quadril (RCQ), já que indivíduos com o mesmo IMC 

podem ter diferentes níveis de gordura visceral e possuir 

associação com a Síndrome Metabólica (SM). 
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Sendo assim, este trabalho objetivou apresentar os 

beneficíos da assistência nutricional no tratamento da 

obesidade e hipertensão arterial em paciente adulto e as 

perspectivas futuras visando à prevenção nutricional da SM. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

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

caráter descritivo, com abordagem qualitativa. Este tipo de 

estudo representa um método de pesquisa através do qual se 

torna possível uma descrição e análise intensiva de um 

indivíduo único, funcionando como uma fonte potencialmente 

rica de informações (SHAUGHNESSY; ZECHMEISTER; 

ZECHMEISTER, 2012). 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. 

O estudo foi desenvolvido no serviço de nutrição do 

Hospital e Maternidade Municipal de Cuité- PB. O município de 

Cuité situa-se na região centro-norte do Estado da Paraíba, 

Meso-Região Agreste Paraibano e Micro-Região Curimataú 

Ocidental. Limita-se ao norte com o Estado do Rio Grande do 

Norte, leste com Cacimba de Dentro, Damião e Barra de Ssnta 

Rosa, sul com Sossego e Barra de Santa Rosa, sul, com Barra 

de Santa Rosa e Sossego e oeste com Nova Floreta , Picuí, e 

Baraunas.  

O paciente procurou o serviço de nutrição do município 

em questão por iniciativa própria com o objetivo de reduzir peso 

corporal e melhorar seu estado de saúde atual na tentativa de 
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minimizar os efeitos decorrentes da HAS. Os dados foram 

coletados através de exames e avaliações nutricionais 

anexadas em prontuário, ao longo dos atendimentos realizados. 

Com vista a ampliar as discussões, utilizou-se ainda de 

levantamentos de dados teóricos, através de revisão da 

literatura de livros e artigos científicos. A avaliação nutricional 

foi realizada através de dados antropométricos, dietéticos e de 

exames bioquímicos.  

A antropometria envolve a obtenção de medidas físicas 

de um indivíduo e as relaciona a um padrão que reflita o 

crescimento e o desenvolvimento do indivíduo. Essas medidas 

físicas são outro componente da avaliação nutricional sendo 

úteis para avaliar a sobre ou a subnutrição. Podem ser usadas 

para monitorar os efeitos da intervenção nutricional (MAHAN; 

STUMP-ESCOTT, 2016). 

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). 

Posteriormente, com os dados obtidos referentes ao 

peso e estatura, foi feita uma análise do resultado desses 

parâmetros que resultará no IMC (peso/altura2 ), assim, a partir 

destes dados foi feita a classificação quanto ao grau de 

obesidade. Em seguida foi feita uma análise em relação aos 

dados obtidos da circunferência da cintura e do quadril, para 

identificar o risco cardiovascular em relação ao valor obtido, 
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sendo utilizado a relação de RCQ (circunferência da 

cintura/circunferência do quadril). 

 

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. 

 

 

Tabela 1 – Relação Cintura-Quadril para homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Physical test 5.0 citado por Da Silva & Navarro (2009). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Identificação do Paciente 

V. P. B., do sexo masculino, 28 anos de idade, solteiro e 

enfermeiro, reside em domicílio com cinco pessoas e relatou 

possuir uma renda média de aproximadamente sete salários 

mínimos. 

 

Antecedentes Pessoais 

O paciente é diagnosticado com Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), referiu alguns sintomas como pirose e 

cefaleia. Faz uso de bebidas alcoólicas e não é fumante, além 

de que apresenta passado cirúrgico com cisto pironidal. 

 

Quadro Clínico Atual 

V. P. B. apresenta quadro de Hipertensão arterial (HA) e 

seu estado nutricional atual é de obesidade classe II (IMC: 35 

kg/m²).  

Uso de Medicamentos 

O paciente faz uso de Moduretic®, farmáco para controle 

da pressão arterial. No entanto, não constava informações 

sobre a quantidade de miligramas presentes no medicamento 

em uso. 

 

Histórico Dietético 

A anamnese alimentar apresentada no prontuário foi 

adquirida por intermédio de inquérito nutricional. Segundo os 

dados analisados o paciente realiza seis refeições diárias 
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(desjejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e 

colação), sua dieta é composta basicamente por frutas e as 

principipais refeições eram substituídas por suco verde. 

Apontou preferência por frutas e verduras, enquanto que referiu 

aversão alimentar a beterraba e chuchu, e não apresenta 

nenhum tipo de intolerância e/ou alergia alimentar. 

O cardápio a seguir foi relatado pelo paciente através de 

anamnese alimentar realizada durante a consulta: 

 Fonte: Própria 

 

Antropometria 

A adiposidade abdominal tem sido considerada um dos 

melhores preditores de doenças cardiovasculares. No entanto, 

embora a técnica de diagnóstico por imagem seja o método 

mais eficiente, ele é limitado quando usado em estudos 
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epidemiológicos, devido ao seu alto custo e as dificuldades 

metodológicas. Portanto, marcadores antropométricos, como 

por exemplo, a circunferência da cintura e a relação cintura-

quadril, têm sido amplamente utilizados em estudos 

epidemiológicos conduzidos no mundo. 

 

Quadro 2 – Medidas antropométricas aferidas durante o 

atendimento ambulatorial. 

PESO ATUAL 109,3 kg 

ALTURA  1,76 cm 

CIRCUNFERENCIA DA CINTURA 116 cm 

CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL  118 cm 

CIRCUNFERENCIA DO BRAÇO 37 cm 

IMC  35 kg/m² 

RCQ 0,98 cm 

Fonte: Própria 

 

Segundo o IMC estimado 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 aumentado de 
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morbidade, pois apresenta valor superior a 102 cm. Quanto a 

relação cintura/quadril, foi encontrado um valor de 0,98cm, 

indicando que o paciente encontra-se com risco de 

desenvolvimento de doenças crônicas por este valor se 

aproximar de 1cm, que indica alto risco. 

 

Exames Bioquímicos 

 

Quadro 3 – Exames bioquímicos realizados em clínica 

particular pelo paciente em semana anterior ao atendimento 

ambulatorial. 

Exame  RESULTADO VALOR DE 
REFERÊNCIA 

(Homem) 

CLASSIFIC
AÇÃO 

Ácido 
Úrico 

5,7 mg/dL 2,5 – 6,0 
mg/dL 

Normal 

Colesterol 146 mg/dL Desejável < 
200 mg/dL 

Normal 

Creatinina 1,2 mg/dL 0,7 – 1,2 
mg/dL 

Normal 

Trigliceríde
os 

75 mg/dL Inferior a 150,0 
mg/dL 

Normal 
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Uréia 23 mg/dL 10,0 – 50,0 
mg/dL 

Normal 

HDL - c 33 g/dL > 40 mg/dL Baixo 

LDL - c 98 mg/dL < 130 mg/dL Normal 

Glicose 77 mg/dL 70 – 99 mg/dL Normal 

TGO 54 U/L 0 – 38 U/L Alto 

TGP 125 U/L 0 – 41 U/L Alto 

Fonte: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 

 

De acordo com a interpretação dos valores descritos no 

exame clínico, pode-se observar alteração nos valores das 

aminotransferases, o que pode indicar lesão hepática, levando-

se em consideração o auto consumo de bebidas alcoólicas pelo 

paciente. Também pode-se identificar alteração do HDL – c, 

onde a mesma encontra-se a baixo do esperado. 

 

Interação Droga – Nutriente 

 

O Moduretic® utilizado pelo paciente se apresenta na 

forma farmacêutica de comprimidos, o fármaco é composto 

pelas sustâncias hidroclorotiazida e cloridrato de amilorida. A 

hidroclorotiazida um medicamento que pertence ao grupo dos 
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diuréticos e o cloridrato de amilorida dos fármacos poupadores 

de potássio podendo ser considerada também um diurético 

fraco. As  interações encontradas na forma droga nutriente 

deste medicamento, está relacionada à redução da depuração 

de lítio, hipercalemia e a perda de apetite. O mecanismo de 

ação estabelecido age fazendo com que os rins permitam a 

passagem de mais água e sal e retenham mais potássio, essa 

ação ajuda a reduzir a pressão alta e algumas formas de 

inchaço. Uma dieta rica em lítio e potássio e a suplementação 

deve ser evitada nesses casos pois aumentar a quantidade de 

potássio e litio no sangue pode induzir toxicidade. 

Conduta Dietoterápica Recomendada 

A conduta dietoterápica recomendada para o paciente V. 

P. B. teve como base, inicialmente, o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), e a partir do diagnóstico nutricional 

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

de prover uma alimentação balanceada e a perda de peso. 

A necessidade energética foi determinada através da 

fórmula do VET e utilizou-se o peso ajustado (peso ideal – peso 

atual) x 0,25 + peso atual). O resultado do cálculo demostrou 

uma necessidade energética diária de 1600 Kcal e a 

distribuição dos macronutrientes foi feita segundo preconiza as 

recomendações da OMS, perfazendo os seguintes valores: 

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

lipídeos. Para o cálculo, utilizou-se a ficha geral de dieta. Foram 

designados 20% de proteína na dieta do paciente para conferir 

ao mesmo mais saciedade e, assim atingir a meta de perda de 

peso. 
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De acordo com a anamnese realizada, pode-se verificar 

alguns desajustes na alimentação do paciente no que tange a 

qualidade e quantidade dos alimentos consumidos, pois o 

mesmo estava substituindo as grandes refeições por suco 

verde, estando com uma alimentação bastante restrita. Foi 

recomendada a retirada deste suco das refeições assim como 

sugerimos uma dieta mais fracionada de modo que o paciente 

não ficasse por um longo período sem se alimentar, onde todos 

os grupos alimentares estivessem presentes nas refeições. 

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 contidos na lista de equivalentes como a pizza, 

macarronada, embutidos, queijos gordurosos, gordura 

saturada, refrigerantes, doces, açúcar e embutidos foram 

retirados, a fim de priorizar a qualidade da alimentação que será 

fornecida. 

No plano alimentar proposto incentivou-se o consumo de 

frutas e verduras, tendo em vista os inúmeros benefícios à 

saúde que estes alimentos proporcionam. Foi desencorajado o 

consumo de bebidas alcoólicas, pois o paciente apresentou 

alterações no exame bioquímico que indica lesão no fígado. O 

paciente foi orientado quanto à importância de adesão a dieta 

para a melhora da sua saúde de um modo geral e também a 

não ingerir líquidos concomitantemente as refeições. Falou-se 

ainda da importância de se alimentar de 3 em 3 horas para 
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evitar passar longos períodos em jejum e depois o organismo 

vir a armazenar na forma de gordura. 

Evolução Dietoterápica 

A reeducação alimentar foi iniciada em período anterior 

ao carnaval, porém, o mesmo cessou com as recomendações 

dietéticas no decorrer desse período. No entanto, a conduta 

nutricional foi mantida, pois não houve dificuldade na adesão ao 

tratamento e também ainda não havia atingido a meta. Segue 

abaixo as medidas antropométricas encontradas após a 

avaliação no momento do retorno do paciente. 

 

Quadro 4 – Medidas antropométricas aferidas antes e após 

aplicação da conduta dietoterápica. 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 1º Consulta Retorno 

Peso 109,3 Kg 107,7 Kg 

Circunferência da 

cintura 

116 112 cm 

Circunferência do 

quadril 

118 119 cm 

Circunferência do 

braço 

37 41 cm 
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CONCLUSÕES  

 

  A partir da realização da conduta nutricional proposta, a 

evolução dietoterápica no quadro do paciente apresentou-se 

positiva, fator este constatado pela redução de 1 kg e 600 

gramas de seu peso corporal no período de quinze dias.  

  Nesse sentido, foi observado uma diminuição de 

circunferência da cintura, em contrapartida houve aumento na 

circunferência do braço, o que se explica pelo processo de 

hipertrofia, já que o mesmo é praticante de atividades de 

musculação. Além disso, nota-se que houve uma boa adesão 

da dieta, com exceção do período carnavalesco, e por isso a 

mesma foi mantida.  

  Ademais, fica perceptível que a mudança no estilo de vida 

do paciente com a inclusão da prática de exercícios regulares, 

consumo de alimentos não industrializados e acompanhamento 

profissional, são fatores que melhoram a qualidade de vida, 

tanto na prevenção como no tratamento das DCNT’s. 
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RESUMO: Os organismos transgênicos ou geneticamente 
modificados são seres vivos que tiveram a introdução de 
características de outros seres em seu DNA. Visando tornar as 
plantas mais resistentes as adversidades como pragas, clima, 
bem como também mais produtivas, e assim, sendo uma opção 
viável para resolver, a demanda cada dia maior de alimentos 
necessários para alimentar a população mundial. Porém, sua 
utilização ainda é muito discutida tanto nacional como 
internacionalmente, devido as implicações de seu consumo 
para a saúde humana, como para a biossustentação agrícola e 
ambiental. As pesquisas sobre os efeitos de tais alimentos no 
organismo, não são conclusivas e constantemente entram em 
contradição. Mesmo assim, este tipo de cultivo vem sendo 
massivamente utilizado no Brasil e Estados Unidos da América, 
principalmente como matéria-prima para produção de alimentos 
industrializados e distribuído pelas empresas alimentícias. A 
priori, destaca-se a capacidade que a alimentação tem sobre a 
modulação gênica, sendo um fator que pode agir de forma 
positiva ou negativa na saúde do indivíduo. Portanto, o alimento 
consumido tem papel importante na expressão ou supressão de 
genes ligados à diversas doenças. O objetivo desse estudo é 
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relatar quais as principais implicações para a saúde humana da 
utilização dos alimentos transgênicos, de forma a esclarecer o 
processo produtivo e como esses alimentos interferem no setor 
social e econômico e no meio ambiente.  
Palavras-chave: Alimentação. Transgênicos. Saúde humana.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Os transgênicos também conhecidos como Organismos 

Geneticamente Modificados (OGM), são seres vivos (vírus, 

bactérias ou animais) manipulados em laboratórios, os quais 

podem ter introduzidas uma ou mais características 

encontradas naturalmente em outras espécies (SILVA, 2015). 

O mundo globalizado, desse século XXI, está marcado pelas 

rápidas e intensas transformações tecnológicas, e a cada dia 

estão mais avançadas. A tecnologia usada na área de produção 

de alimentos também se desenvolveu e ganhou espaço no 

mercado mundial (SOBRAL, 2015).  

Os alimentos transgênicos têm sua formação genética 

modificada, pela fusão das fitas de Ácido Desoxirribonucleico 

ou DNA os quais podem vir de diversas espécies sejam fungos, 

bactérias, plantas ou animais, em um único ser (FERMENT et 

al., 2015). Sendo tais alimentos comumente encontrados no 

Brasil em produtos à base de milho e soja (CIB, 2016). 

O consumo de alimentos transgênicos está cada dia 

mais comum e abrangente, tanto nacionalmente, bem como, no 

mundo inteiro. Como elucidado na pesquisa de opinião do 

International Food Information Council (IFIC), feita em 2014, 

com relação a biotecnologia usada nos alimentos, apenas 37%, 

das 1000 pessoas entrevistadas, sabiam que os alimentos 

transgênicos estavam à venda nos supermercados, e entre 
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elas, apenas a metade sabia identificar quais eram os alimentos 

geneticamente modificados. Levando assim, ao consumo 

inconsciente, por parte daqueles “desinformados”, ou mesmo à 

rejeição de tal alimento, por sentir-se inseguro quanto aos seus 

efeitos no organismo (IFIC, 2014). 

A aceitabilidade dos produtos transgênicos pelo mercado 

consumidor, ainda perpassam por resistência, devido pouca 

informação dos seus efeitos sobre à saúde, quando o consumo 

dos mesmos é prolongado (SILVA, 2015). Por isso, existe no 

Brasil a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, ela determina 

a inserção do símbolo   no rótulo de produtos com transgênicos 

na sua composição (BRASIL, 2018). Assim, disponibilizando ao 

consumidor o direito de saber a composição do alimento o qual 

se deseja consumir, oportunizando assim a escolha de 

consumi-lo ou não (DE MELO GONSALVES; CESTARI, 2014).  

A transgenia alimentar gera muita discussão, não só 

nacionalmente, mas em todas as nações. E isso vem 

acontecendo por diversos motivos, os quais perpassam desde 

os construtos socioeconômicos até os científicos. Fatores esses 

que interferem na percepção e aquisição de tais alimentos. 

Valendo ressaltar ainda, a divulgação e disposição de pouca 

informação sobre os efeitos à saúde do consumo prolongado 

dos mesmos. Desse modo, existindo ainda muitas dúvidas 

quanto à segurança alimentar de tais alimentos (MARIANO et 

al., 2015). 

Portanto, este estudo tem por finalidade relatar quais as 

principais implicações para a saúde humana da utilização dos 

alimentos transgênicos, de forma a esclarecer o processo 

produtivo e como esses alimentos interferem no setor social e 

econômico e no meio ambiente. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Para elaboração deste estudo bibliográfico, utilizou-se 

artigos científicos das bases de dados da PubMed, Scielo, 

Google acadêmico e os acervos da Biblioteca Nacional, 

publicados principalmente entre 2014 à 2018, com algumas 

execessões de textos pontuais e essenciais para discussão da 

temática, através dos descritores “Alimentação”, 

“Transgênicos” e “Saúde humana”.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante toda a história da humanidade os alimentos 

sempre foram uma prioridade essencial para a manutenção da 

vida. Desde então, muitos conhecimentos sobre plantações 

foram sendo adquiridos, meios de tornar maior a produção de 

alimentos vão sendo cada dia mais necessários, e devido a 

isso, muito se evoluiu nessa ciência agrônoma. Porém, desde 

meados do século XX e nesse século XIX, a população mundial 

cresceu bastante, e em consequência disso, aumentou também 

a demanda por alimentos (BORBA, 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Não obstante a produção existente, passa a não ser suficiente. 

Além das pragas que atacam e destroem as plantações, e do 

solo menos fértil devido ao seu uso constante, tornando o 

mesmo fraco e reduzindo cada vez mais a produção das plantas 

cultivadas (SOBRAL, 2015). 

De acordo com Borba (2017, p.13): 
 

A partir da segunda guerra mundial a agricultura 
passou por uma série de modernizações, 
resultando na chamada “Revolução Verde”. Este 
processo consistiu na intensificação das 
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monoculturas e no uso de máquinas em larga 
escala, além de insumos agrícolas e agrotóxicos 
que permitiram aumentar a produtividade do 
trabalho e da terra, alavancando todo o processo 
de globalização dos alimentos. 
 

Ao mesmo tempo da modernização do campo, as 

ciências biológicas também têm papel imprescindível no 

desenvolvimento de estratégias e métodos, baseados em 

achados científicos, eficientes para o aumento da produtividade 

agrícola.  Com “a descoberta do DNA, em 1944, [...] Em 1953 a 

descoberta da estrutura do DNA em dupla hélice e em 1970 a 

do DNA recombinante, trouxe à biotecnologia [...] a 

possibilidade da transformação genômica dos seres vivos e de 

outras espécies” (ROCHA; MARIN, 2011, p.3340).  

Assim cabe esclarecer, as plantas transgênicas são 

Organismos Geneticamente Modificados (OGM), ou seja, são 

seres vivos (vírus, bactérias ou animais) manipulados em 

laboratórios, os quais podem ter introduzidas uma ou mais 

características encontradas naturalmente em outras espécies 

(SILVA, 2015). 

Em 2003, os transgênicos foram legalizados 

provisoriamente pelo Decreto de Lei 10.688/2003 o qual 

“estabelece normas para a comercialização da produção de 

soja da safra de 2003 e dá outras providências”. E 

posteriormente, em 24 de março de 2005 foi aprovada a Lei de 

Biossegurança, Lei de N° 11.105/2005, a qual instaura as atuais 

normas e mecanismos de fiscalização das atividades 

envolvidas com os OGM e seus derivados, e também 

reestrutura e estabelece a CTNBio como Conselho Nacional de 

Biossegurança (BRASIL, 2005). 
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Contudo, apesar   de   serem   liberados, foram   

recebidos   com   certos   receios, e   até   rejeitados   baseando-

se   em   três   principais   argumentos:  

“A manipulação genética é antinatural e [...] perigosa. Os 

alimentos, matéria prima, são perigosos à saúde humana e 

animal. E os transgênicos são danosos ao ambiente” (SILVA, 

2015, p.17). 

Vale salientar que de acordo com Sanches (2015, p.49) 

a “Transgênese – é o processo de alteração do código genético 

de uma espécie pela introdução [...] dos de outra espécie, 

mediante o emprego de técnicas de engenharia genética”. 

Sendo necessário para se produzir uma planta transgênica, e 

esta vir a ser comercializada, passar por seis fases. Processo o 

qual será melhor explicado no quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1. Fases do processo produtivo de uma planta 

transgênica 

FASES DESCRIÇÃO 

1ª – Identificação e 

isolamento 

É a fase onde se identifica e seleciona 

o gene ou os genes de interesse em um 

ser, os quais conferem as 

características que se busca ter na 

planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse momento há a inserção do gene 

selecionado no genoma da planta, 

podendo ser feito de várias formas, as 

mais conhecidas são por biobalística 

(pequenas esferas de ouro ou 

tungstênio contendo material genético 

são disparadas em direção ao tecido do 
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2ª – Transformação 

organismo-alvo. O gene de interesse 

chega ao núcleo celular e é integrado 

ao genoma da célula vegetal), e 

também pela transferência de parte do 

DNA da bactéria Agrobacterium 

tumefaciens, que é passado 

naturalmente do solo para a planta, 

sendo selecionado o gene de interesse, 

este é inserido no gene de tal bactéria, 

que será uma espécie de ponte de 

passagem do gene de interesse para o 

do vegetal. 

3ª – A seleção 

É a parte de identificação das células 

modificadas, as quais receberam o 

gene de interesse. Para isso, as células 

vegetais são avaliadas em condições 

de cultivo; na fase posterior, a de 

Regeneração nesse estágio é onde se 

obtém a planta completa a partir da 

célula vegetal transformada. Este 

processo é realizado cultivando os 

fragmentos de tecido vegetal 

modificado. 

4ª – Regeneração 

Nessa fase se cultiva um pedaço do 

tecido modificado para conseguir a 

reprodução da planta transgênica. 

 

5ª – Os testes de 

biossegurança 

São realizados em todo processo de 

crescimento da planta, e no laboratório. 

Vão depois para as casas de vegetação 

e em seguida para os campos 
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experimentais, todos sob condições 

controladas. Nessa fase também são 

realizados testes para avaliar a 

segurança da planta transgênica para a 

saúde humana, animal e para o meio 

ambiente. 

6º - Aprovação 

Após passar por todos os testes de 

biossegurança, a planta transgênica 

passa a ser avaliada pelos órgãos 

reguladores de diferentes países, e só 

assim liberada para ser comercializada. 

No Brasil, o órgão responsável por essa 

avaliação é a Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio). 

Fonte: CIB.org.br (2017) 

 

Impactos socioeconômicos e ambientais do uso de plantas 

transgênicas  

A utilização das sementes transgênicas tem sido muito 

defendida no Brasil como “alternativa fundamental” para suprir 

as necessidades de produtividades de alimentos, assim 

aumentando a produção e reduzindo os gastos e diminuindo a 

utilização dos agrotóxicos nas lavouras, como o principal 

objetivo de tentar combater a fome no mundo (SOBRAL, 2015).  

Segundo De Mello Gonçalves e Cestari (2014), o Brasil já é o 

segundo maior produtor mundial de soja transgênica, semente 

trazida inicialmente da Argentina. Hoje, a maior empresa que 

disponibiliza a venda de sementes transgênicas no país é a 

empresa Monsanto. 

As culturas transgênicas mais utilizadas no Brasil 

atualmente são as de milho, soja e algodão, as quais 
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representam segundo o Conselho de Informações sobre 

Biotecnologia - CIB (2017) soja 96,5%, milho 88,4% e algodão 

78,3%, ou seja, em números gerais 93,4% do território agrícola 

cultivável de todo o país. 

Com a rapidez que os transgênicos têm sido 

propagandeados está diretamente relacionada ao fato de, no 

plano de marketing e de bens de consumo, os produtos da 

biotecnologia compõem um dos ramos mais promissores do 

capitalismo atual (GARCIA, 2015). Hoje em dia os quatro 

maiores cultivos de transgênicos sendo plantados e 

comercializados e exportados no mundo todo são a soja, milho, 

algodão e canola. Esses são uma pequena parte do 

desenvolvimento das indústrias de biotecnologia, que contêm a 

produção de sementes, agrotóxicos e fármacos que comandam 

uma gigantesca parte do mercado mundial, que foram feitos 

para resistir a herbicidas e/ou matar insetos (CARVALHO, 

2015). 

De acordo com análise feita por 50 cientistas e publicada 

em 17 de maio de 2016, pela Academia Nacional de Ciências 

dos Estados Unidos (DE CASTRO, 2016) relata que os 

transgênicos desenvolvidos até hoje não são mais produtivos 

que os convencionais, também não representam um risco à 

saúde dos consumidores, e a utilização de plantas Bt levou a 

redução de inseticidas, porém as resistentes a herbicidas 

elevaram ao maior consumo de agrotóxicos.  

Os estudos científicos realizados aqui no Brasil já 

apontavam estes resultados, tal qual os encontrados no 

trabalho de Bendlin et al. (2014) com a soja convencional e 

transgênica, em que pôde se perceber uma ambivalência 

produtiva, pois o rendimento da espécie transgênica vai de 

menor a igual comparada a da espécie convencional (não 
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transgênica). Porém, a lucratividade com a plantação 

transgênica é menor, como explicitado na tabela 1. Isso ocorre 

devido os altos preços cobrados pela semente modificada 

geneticamente, e além disso, as mesmas precisam de mais 

agrotóxicos com concentrações bem superiores, por provocar 

nas pragas uma resistência maior. 

Isto posto, cabe então se avaliar as desvantagens do uso 

de plantas transgênicas sob outros aspectos, vide o quadro 2 

seguinte. 

 

Quadro 2. Potencias desvantagens do uso de plantas 

transgênicas 

POTENCIAIS DESVANTAGENS 

SAÚDE 
HUMANA 

- A transferência de genes advindos da 

planta transgênica com o sistema digestivo 

pode levar a desenvolver resistência contra 

antibióticos, criação de novos vírus e 

toxinas; 

- Efeitos genômicos diversos, resultantes da 

expressão gênica, criação de fenótipos 

patogênicos, expressão de toxidade ou 

silenciamento de genes; 

- Bioacumulação de toxinas; 

- Reações alérgicas; 

- Probabilidade maior a erros fisiológicos no 

organismo. 

AGRICUL- 
TURA 

- Elevar o consumo de agrotóxicos, pois as 

pragas vão se tornando tolerantes, e cada 

vez mais se aumenta as quantidades de 

veneno para combate-las; 
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- E assim tornar os produtores dependentes 

das empresas que os fabricam; 

- Fertilização cruzada entre as plantas 

transgênicas e as convencionais; 

- Produzir alimentos de menor qualidade; 

- Maior custo de produção devido ao custo 

das sementes e a condições ótimas de plantio 

necessárias para esse tipo de plantação, 

recurso este inviável para os pequenos 

agricultores; 

- Redução do ciclo de rotação de culturas nos 

terrenos, empobrecendo o solo. 

MEIO 
AMBIENTE 

- Contaminação das plantas por polinização 

cruzada ou por disseminação de sementes 

pelo vento, entre as espécies transgênicas e 

as convencionais. Podem criar alimentos 

insalubres para o organismo humano e 

extinguir os espécimes nativos; 

- Risco de plantas transgênicas se tornarem 

ervas daninhas e destruírem as plantações e 

a flora natural do lugar; 

- Redução da biodiversidade; 

- Agir contra insetos importantes para a 

polinização, como as abelhas; 

- Contaminação do ciclo da cadeia alimentar; 

- O gene transgênico persistente no solo, 

mesmo após a colheita; 

- Modificação do solo e da água. 

Fonte: Dias (2014) 
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No entanto, como estas plantas transgênicas são 

exploradas economicamente por grandes firmas, e pessoas 

com grande poder econômico, existem estudos financiados 

pelos mesmos evidenciando a grande rentabilidade e 

produtividade de tais plantas (DIAS, 2014). Como mostra as 

pesquisas desenvolvidas pela International Service for 

Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA, 2018, p.16): 
 

Os cultivos desenvolvidos por meio da biotecnologia 

são adotados globalmente devido aos comprovados 

benefícios ambientais, socioeconômicos e para a 

saúde humana e animal. A contribuição global das 

culturas transgênicas nos últimos 21 anos (de 1996 

a 2016) atingiu 186.1 bilhões de dólares para cerca 

de 17 milhões de agricultores (mais 90% deles em 

país em desenvolvimentos).  

 

O uso de plantas transgênicas, desde sua liberação para 

comercialização e consumo, gera diversos debates onde são 

postos em pauta tanto as desvantagens, como também as 

vantagens de sua utilização (OLIVEIRA, 2015). Entre as 

vantagens, dispostas no quadro 3, pode-se apontar: 

 

Quadro 3: Possíveis vantagens do uso de plantas transgênicas 

POTENCIAIS VANTAGENS 

SOCIOECONO- 
MICA 

- Socioeconomicamente, pode ajudar na 
redução da pobreza extrema; 

- Na qualidade da saúde humana; 

- E no crescimento econômico dos países 
em desenvolvimento. 

AGRICULTURA 
- Plantas com maior resistência à pragas, 
agrotóxicos e doenças; 



COMPROMETIMENTO DA SAÚDE HUMANA: TRANSGENIA ALIMENTAR UMA 

DAS POSSÍVEIS CAUSAS? 

102 
 

- Produção com menos gastos, devido a 
redução de mão-de-obra e tempo de 
colheita; 

- Maior rendimento; 

- Maior eficácia dos herbicidas sem 
danificar a planta; 

- Resistência a ambientes e climas 
adversos; 

- Permite uma maior sustentabilidade ao 
produtor, pois corrobora com a proteção da 
biodiversidade, água e solo, mesmo com a 
crescente demanda alimentar. 

INDÚSTRIA 
DE 

ALIMENTOS 

- Melhoria dos aspectos sensoriais dos 
alimentos (sabero, textura, aroma, etc); 

- Melhoria da qualidade dos alimentos, 
como remoção de substâncias 
alergênicas; 

- Aumeto do teor nutricional (vitaminas e 
minerais); 

- Produção de novos fármacos e/ou 
melhorados; 

Mais facilidade na produção de alimentos 
processados ou com químicos; 

- Os microrganismos derivados são mais 
fáceis de se criar em cultutas, e 
biodegradáveis reduzindo o impacto 
ambiental; 

- Novas possibilidades alimentares, e 
desenvolvimento de melhores técnicas e 
mais produtivas. 

Fonte: Dias(2014) 
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Portanto, torna-se imprescindível a realização de mais 

análises, metodologicamente bem aprofundadas e de longo 

prazo, haja vista a necessidade de se calcular os riscos 

decorrentes do uso desta nova tecnologia biológica de 

produção de alimentos, pois é indispensável identificar os 

possíveis riscos à saúde humana, animal e ambiental “do ponto 

de vista nutricional e toxicológico, e manter um sistema de 

vigilância pós-comercialização ativo e funcional, bem como, um 

sistema de rastreabilidade eficaz para a resolução de qualquer 

situação o mais rapidamente possível” (DIAS, 2014, p. 25). 

 

Aspectos nutricionais relacionados aos alimentos 

transgênicos 

Conforme as elucidações de Duarte et al. (2011) e Silva 

(2015) os alimentos transgênicos são substancialmente 

equivalentes, no que se refere aos aspectos nutricionais. 

Porém, ambos apontam que devido ao processo de transgenia, 

pelo qual a planta foi produzida, existem vários receios quanto 

ao seu consumo diário, principalmente pelas possíveis 

consequências à saúde, haja vista à prováveis interações 

genômicas danosas ao organismo. 

Existem primordialmente três principais tipos de 

características nas plantas transgênicas: as plantas resistentes 

a herbicidas, as Bt (que tiveram inseridos em seu código 

genético genes de uma bactéria, chamada Bacillus thuringiensi) 

para o controle de insetos, e as que tem ambas características. 

(FERMENT et al., 2015) 

E os principais riscos associados ao consumo diário dos 

Organismos Geneticamente Modificados – OGM são 

justamente os relacionados a função da molécula transgênica 
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no organismo, e os efeitos não desejados como alterações 

metabólicas, as quais resultariam em uma síntese de novas 

proteínas, com potencial tóxico ou alérgico (COELHO CAMARA 

et al., 2009; LIRA, 2016). 

Quando ingerido o alimento convencional, como por 

exemplo a soja ou milho, existem fitoquímicos, os quais podem 

agir de forma direta ou indireta na prevenção de diversas 

doenças, a exemplo do câncer. Pois, essa substância atua 

como antioxidante, tendo assim uma ação protetora, como 

segundo Lima (2014) esclarece, isso acontece pelo elevado 

teor de isoflavonas que os fitoquímicos apresentam. Esteves e 

Monteiro (2001) esclarecem ainda que a genisteína, uma das 

duas mais importantes isoflavonas da soja, devido sua 

potencialidade anti-estrogênica, mas também porque inibe 

várias enzimas envolvidas em processos de carcinogênese.  

Conforme as análises realizadas por Esteves e Monteiro 

(2001), em seu estudo com camundongos fêmeas Sencar, 

relataram ainda que, a genisteína inibiu de forma significativa o 

câncer de pele induzido pelas substâncias 7, 12-

dimetilbenzoantraceno (DMBA) e 12-O-tetradecanoil-phorbol-

13-acetato (TPA), as quais eram aplicadas, 10 μmol de DMBA 

e 4 μg de TPA, duas vezes por semana, e usado 10 μmol de 

genisteína também nessa posologia. O resultado observado foi 

a redução da incidência e multiplicidade dos tumores de pele 

iniciados pelo DMBA em aproximadamente 20% e 50% pelo 

TPA, respectivamente. E em outro experimento analisados 

pelos mesmos autores, com o uso de 20 μmol de 

genisteína/2.μg de TPA e 10 nmol de DMBA, com a mesma 

espécie de camundongo e aplicações duas vezes na semana, 

mostrou que a genisteína teve uma inibição considerável da 

promoção de tumor de pele induzido por TPA, pela redução da 
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multiplicidade dos tumores em aproximadamente 60 e 75%, 

respectivamente.  

Desta maneira, pôde se observar que os resultados 

sugeridos por estas análises indicam assim, a genisteína tem 

implicações anti-iniciais e anti-promocionais na carcinogênese 

de pele, possívelmente pela inibição do desenvolvimento de 

alterações no DNA, grau de metilação do mesmo e inibição de 

eventos oxidativos e inflamatórios in vivo.  

Visto isso, para melhor compreensão, deve-se saber que 

as mensagens codificadas no DNA são orientações para a 

produção de proteínas, as quais vão, por sua vez, orientar as 

funcionalidades e características de todo organismo. Para 

essas orientações serem transmitidas ao DNA passa por um 

processo de “recodificação” em que ele é transcrito para uma 

outra molécula conhecida como Ácido Ribonucleico 

mensageiro (RNAm), o qual tem a função de “traduzir” a 

mensagem do DNA em proteínas (FERMENT et al., 2015).  

Assim, como referido anteriormente os alimentos 

transgênicos, os quais tiveram seu DNA modificado, não vão ter 

as mesmas respostas gênicas dos alimentos convencionais. 

Um exemplo é o da proteína tóxica conhecida como Cry 

produzida nas plantas Bt, as quais podem ter potencial de 

serem alergênicas nos mamíferos, como visto na pesquisa de 

Mesnage et al.(2013). 

O estudo de Mesnage et al. (2013) avaliou as proteínas 

pela primeira vez Cry1Ab e Cry1Ac Bttoxinas (10 ppb a 100 

ppm) na linha celular de rim embrionária humana 293, bem 

como suas ações combinadas com Roundup (agrotóxico 

herbicida), dentro de 24 h, em três biomarcadores de morte 

celular: medidas de succinato desidrogenase mitocondrial, 
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liberação de adenilato quinase por alterações de membrana e 

induções de caspase 3/7.   

O resultado com a proteína Cry1Ab causou morte celular 

de 100 ppm. Para Cry1Ac, não se observou nenhum efeito. O 

Roundup testado sozinho de 1 a 20 000 ppm é necrótico e 

apoptótico a partir de 50 ppm, que nas diluições agrícolas são 

de 50% de concentração, ou seja, 57,5 ppm de letalidade. O 

único efeito combinado medido foi que Cry1Ab e Cry1Ac 

reduziram as ativações de caspases 3/7 induzidas pelo 

Roundup; podendo atrasar a ativação do apoptose. Portanto, os 

mesmos argumentaram que as toxinas, produzidas pela 

proteína Cry das plantas Bt, não são inativas nas células 

humanas e podem apresentar efeitos colaterais combinados 

com outros resíduos de pesticidas específicos para plantas 

transgênicas. Mas vale ressaltar que se reações imunológicas 

são contínuas no organismo com o tempo, podem vir a 

desencadear em reações alergênicas ou inflamatórias no 

organismo. 

Nas análises de Mezzomo et al. (2013) realizadas com 

ratinhos albinos suíços, sobre a hematotoxicidade e a 

genotoxicidade de quatro cristais de esporos Bt geneticamente 

modificados, para expressar individualmente Cry1Aa, Cry1Ab, 

Cry1Ac ou Cry2A, foi visto que associação das plantas que tem 

característica Bt e anti-herbicida ao mesmo tempo, podem 

possuir risco citotóxico, mas não genotóxico, ou seja, são 

seguras para os mamíferos. 

Ambas refletem as duas vertentes do uso de OGM na 

alimentação, por um lado é visto grande potencial alergênico 

advindo da proteína Cry (MESNAGE et al., 2013), e por outro 

diz que essa é irrelevante por perder potência no organismo de 
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seres superiores como os mamíferos, não sendo prejudicial à 

saúde (MEZZOMO et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES  

 

Conclusa as asserções supracitadas, vale elucidar que 

existem ainda muitos estudos a se desenvolverem nesse 

campo dos alimentos transgênicos, haja vista a segurança 

alimentar ser imprescindível nesses casos de modificações 

gênicas. Hoje já se sabe, através dos estudos nutrigenômicos, 

a enorme influência da alimentação na expressão dos genes, 

refletindo assim diretamente no processo saúde-doença. 

Cabendo ao nutricionista, o total inteiramento sobre as 

discussões sobre tais alimentos, e suas possíveis implicações 

para a saúde humana. 

Sobre as implicações econômicas do uso de sementes 

transgênicas no campo, pôde-se esclarecer que os cultivos de 

transgênicos não é uma solução eficaz contra a problemática 

da demanda e oferta de alimentos, nem tão pouco visa a 

redução da fome no mundo, mas está implicada aí valores 

puramente econômicos. E também tem o fato de quanto mais 

uma planta for resistente a agrotóxicos, mais desses produtos 

serão derramados nas plantações, gerando as empresas que 

os vendem mais lucro. 

Não obstante os perigos genéticos envolvendo os 

alimentos transgênicos, estes ainda são produzidos com o 

auxílio de agrotóxicos, por vezes proibidos, devido em sua 

maioria oferecerem diversos riscos à saúde. Sendo os mesmos 

responsáveis por inúmeras intoxicasões e mortes humanas por 

ano. 
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RESUMO: O transtorno caracterizado como Compulsão 
Alimentar, é identificado no indivíduo quando há um consumo 
excessivo de alimentos em um curto espaço de tempo, 
apresentando ausência do controle em relação a quantidade 
ingerida. Observou-se como problemática, o crescente 
aumento da Compulsão Alimentar nos dias atuais, acometendo 
os diversos ciclos da vida, tornado maior a prevalência de 
indivíduos obesos e portadores de doenças crônicas. A 
compreensão e entendimento dos fatores e condições que 
induzem um indivíduo a compulsão alimentar, permite uma 
melhor visão do problema, explorando o ser como um todo, 
observando suas individualidades, para assim aproximar-se de 
um tratamento mais eficaz e um possível controle de tal 
distúrbio. A pesquisa teve como objetivo geral, identificar os 
fatores e condições que podem desencadear a compulsão 
alimentar na contemporaneidade. Bem como, os aspectos e 
manifestações do distúrbio no indivíduo portador, e os recursos 
terapêuticos utilizados no tratamento daqueles que lidam com 
este reanstorno. Desta forma, o presente estudo trata-se de 
uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa e de caráter 
exploratório, compreendendo como conclusão que a 
compulsão alimentar é um distúrbio extremamente presente no 
nosso cotidiano e vem se instalando nos diversos ciclos da vida, 
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alcançando as pessoas através principalmente de fatores 
externos como as mídias sociais e a própria sociedade 
adoecida. Notou-se também a assiduidade da compulsão nos 
quadros de obesidade e excesso de peso, principalmente no 
sexo feminino e durante a adolescência, evidenciando a 
vulnerabilidade dos indivíduos obesos aos transtornos 
alimentares. 
Palavras-chave: Compulsão alimentar. Transtorno alimentar. 

Distúrbio.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O transtorno caracterizado como Compulsão Alimentar 

(CA), é identificado no indivíduo quando há um consumo 

excessivo de alimentos em um curto espaço de tempo, 

apresentando ausência do controle em relação a quantidade 

ingerida (PIVETTA; SILVA, 2010). De acordo com Vitolo, 

Bartolini e Horta (2006), a CA torna-se uma síndrome 

denominada Transtorno Compulsivo Alimentar Periódico 

(TCAP), quando os incidentes de compulsão ocorrem pelo 

menos 2 vezes na semana, por um período de no mínimo 6 

meses, adicionado da falta de controle com ausência do 

interesse em perda de peso. 

Segundo Klobukoski (2017), pode haver uma variação 

em relação a incidência de CA, de acordo com o método de 

investigação definido. Um dos métodos mais vistos, é a Escala 

de Compulsão Alimentar Periódica (ECAP), que consiste em 

um questionário traduzido e validado para o Brasil, que pode 

ser respondido pelo próprio individuo investigado. O ECAP 

verifica a CA e seus diversos sintomas, observando a gravidade 

do quadro e o estágio que se encontra.  



COMPULSÃO ALIMENTAR NA CONTEMPORANEIDADE: FATORES E 

CONDIÇÕES QUE PODEM DESENCADEAR TAL DISTÚRBIO 

113 
 

A CA pode ocorrer em indivíduos normais e obesos. 

Estudos mostraram que no Brasil, cerca de 15% a 22% dos 

pacientes que buscavam acompanhamento para o 

emagrecimento, já apresentavam o transtorno derivado da CA, 

o TCAP. Em relação aos pacientes obesos inseridos no neste 

mesmo grupo de acompanhamento, observou-se uma 

incidência de TCAP em 30% deles, enquanto 46% 

encontravam-se CA (FREITAS et al., 2001). 

O número de pessoas com sobrepeso no Brasil 

ultrapassa 50% de sua população, sem mencionar os quadros 

de obesidade em adultos, que compreende cerca de 20% dos 

brasileiros. O aumento na proporção de indivíduos com 

sobrepeso e obesidade é uma preocupação mundial, visto que 

só na Europa houve uma elevação dos percentuais daquela 

região, de 10% a 40% na maioria dos paíse europeus 

(MARÇAL; JÚNIOR, 2018).  

Em vista disso, observou-se como problemática o 

crescente aumento da CA nos dias atuais, acometendo os 

diversos ciclos da vida, tornado maior a prevalência de 

indivíduos obesos e portadores de doenças crônicas. Diante do 

exposto, tal aumento tem conduzido vários pesquisadores a 

impulsionar suas pesquisas neste campo de estudos, buscando 

entender mais sobre os fatores, condições, tratamento e danos 

causados por este transtorno, incluindo as perdas no âmbito 

social e estudantil dos que são acometidos por tal desordem 

(SOUZA et al., 2017).  

A compreensão e entendimento dos fatores e condições 

que induzem um indivíduo a CA, sejam eles internos ou 

externos, permite uma melhor visão do problema, possibilitando 

entender o individuo como um todo, observando suas 

individualidades físicas e psicológicas, para assim aproximar-



COMPULSÃO ALIMENTAR NA CONTEMPORANEIDADE: FATORES E 

CONDIÇÕES QUE PODEM DESENCADEAR TAL DISTÚRBIO 

114 
 

se de um tratamento mais eficaz e um possível controle de tal 

distúrbio. 

Deste modo, a pesquisa teve como objetivo geral, 

identificar os fatores e condições que podem desencadear a CA 

na contemporaneidade. Bem como, os aspectos e 

manifestações do distúrbio no indivíduo portador, e os recursos 

terapêuticos utilizados no tratamento daqueles que lidam com 

este transtorno. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica narrativa, com caráter exploratório. Seu processo 

de formulação se deu mediante a busca nas literaturas 

científicas, encontradas no Banco de Dados SciELO – 

ScientificElectronic Library Online, Google Acadêmico e na 

base de dados da Literatura Latino-America e do Caribe 

(LILLACS), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 

2019. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes 

descritores: Compulsão alimentar, transtorno alimentar e 

distúrbio. 

Como critérios de exclusão, considerou-se os artigos 

publicados antes do ano 2000, bem como os estudos que não 

apresentaram aspectos que contribuíssem com o objetivo desta 

pesquisa. Assim como,  foram inseridos como critérios de 

inclusão,  os artigos publicados do ano de 2010 até os dias 

atuais, com excessão para aqueles que enunciaram alta 

relevância para a construção deste estudo, e são consideradas 

referências clássicas na literatura.  

Ao final da pesquisa realizada nas bases de dados 

citadas nesta metodologia, obteve-se um total de 43 artigos 
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selecionados. Para a elaboração desta revisão bibliográfica, 

utilizou-se 24 artigos que correspondiam com os critérios de 

inclusão, excluindo 19 publicações, por não atenderem aos 

objetivos necessários para a construção deste estudo.  

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Compulsão Alimentar e seus Segmentos 

 

A alimentação vai muito além do ato de comer, ela 

compreende aspectos biológicos, fisiológicos, metabólicos e 

ambientais, incorporados em um ciclo circadiano, onde a raça 

humana tem por herança os hábitos alimentares diurnos. Toda 

via, a agitação da sociedade contemporânea ultrapassa a rotina 

diurna e se estende a hábitos noturnos extensos, lesionando os 

horários, a quantidade e qualidade das refeições ingeridas 

(HARB et al., 2010). 

A Síndrome do Comer Noturno (SCN), é um dos 

segmentos da CA e se diferencia pela quebra do padrão 

alimentar, onde os indivíduos ocasionam um atraso na sua 

rotina da alimentação, aderindo a hábitos de maior ingestão 

calórica (valor superior a 50% da ingesta diária) após as 18 

horas. Pesquisas mostram uma possível conexão entre a SCN 

e doenças como obesidade e diabetes, interferindo diretamente 

no processo saúde-doença do indivíduo (HARB et al., 2010). 

Assim como a SCN, o TCAP é um transtorno derivado da 

CA e caracterizado por atos de impulsividade e excessos 

relacionados a comida, sem sinais de comportamentos de 

compensação, muito comuns na anorexia nervosa e bulimia. O 

TCAP tem relação importante com a obesidade, visto que o 

transtorno conduz o indivíduo a ingerir grandes quantidades de 
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comida, possibilitando e induzi-o a condição de obeso. Desta 

forma, pode-se associar ao TCAP as comorbidades 

relacionadas a obesidade, com ênfase a depressão, o 

transtorno de personalidade, entre outras condições 

psiquiátricas (COSTA; MACHADO; CORDÁS, 2010). 

Em vista disso, a alimentação emocional inserida no 

contexto da CA, vem sendo frequentemente estudada, com o 

objetivo de entender melhor as individualidades na 

predisposição ao aumento do peso corpóreo, dos indivíduos 

que aderem a este hábito alimentar. Tal ganho de peso se dá, 

pela prática de comer em resposta as emoções negativas e 

intensas, bem como, aos vários estados de humor do indivíduo 

(triste, deprimido, entediado, confuso etc.). O ato de comer 

diante de tais emoções, é utilizado como uma forma de fuga e 

camuflagem dos sentimentos, compensando aquela dor ou 

angustia, com o prazer momentâneo estimulado durante a 

alimentação (MARQUES, 2013). 

Descrita como uma Perturbação de Ingestão Compulsiva 

(PIC), e a princípio intitulada de Síndrome de Hiperalimentação 

Patológica, a PIC se difere da alimentação emocional, por seus 

portadores realizarem preferentemente, uma ingestão 

significativa de alimentos calóricos e ricos em gorduras 

(exemplo de sobremesas e petiscos no geral), com um baixo 

percentual de proteínas e sem priorização de horário ou 

estados de humor. Estes indivíduos, ingerem uma quantidade 

de calorias diária, superior até mesmo que a ingerida por 

obesos em sua rotina habitual de alimentação (MARQUES, 

2013). 
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Comorbidades Relacionando Obesidade e Compulsão 

Alimentar 

 

A obesidade é uma doença causada pelo acumulo de 

gordura corporal, que excede os indicadores de normalidade 

utilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

parâmetros para o diagnóstico. Este excesso de gordura, 

resulta em possíveis comprometimentos a saúde do indivíduo 

obeso, ocasionando prejuízos como os distúrbios alimentares, 

alterações metabólicas, respiratórias e do aparelho locomotor. 

Além disso, encontrar-se no quadro de risco quanto algumas 

patologias que são geralmente associadas: dislipidemias, 

doenças cardiovasculares, diabetes metilos e câncer 

(WANDERLEY; FERREIRA, 2010). 

De acordo com Wanderley e Ferreira (2010), para 

diagnóstico da obesidade e seu respectivo grau, utiliza-se como 

ferramenta, um método estabelecido pela OMS, que consiste 

em um cálculo a partir da relação entre o peso corpóreo (kg) e 

a estatura (m) do indivíduo, resultando em seu Estado 

Nutricional (EN). Este método é chamado de Índice de Massa 

Corporal (IMC), e classifica como obeso aqueles que obtiverem 

o IMC maior ou igual a 30kg/m², como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação do IMC para adultos.  

BAIXO 

PESO 

< 18,5 kg/m² 

PESO 

ADEQUADO 

≥ 18,5 e ≤ 25 

kg/m² 

SOBREPESO 

≥ 25 e ≤ 30 

kg/m² 

OBESIDADE 

≥ 30 kg/m² 

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde - MS, 2019. 

  

 Observada a alta prevalência de obesidade desde o final 

do século passado, o campo cientifico identificou a necessidade 

de novas pesquisas relacionando o excesso de peso aos 

distúrbios psiquiátricos. Estes estudos, buscam entender se há 

uma perturbação no comportamento alimentar dos obesos, 

transformando a forma de se alimentar em algo patológico. E 

como resultado, observou-se que os indivíduos que se 

encontram em um quadro de obesidade, demostram 

depauperamento no seu psicológico e emocional, resultante de 

fatores externos, como os padrões impostos pela sociedade, 

aumentando suas chances de desenvolverem CA e outros 

transtornos (MARQUES, 2013). 

 De cordo com Soares (2019), a Compulsão por alimentos 

é um fator ambiental para o desenvolvimento da obesidade. 

Afetando cerca de 6% dos obesos e mais de 50% dos 

indivíduos em obesidade mórbida. A perca do controle durante 

a insgestão dos alimentos, é caracterizada como um distúrbio 

químico resultante de um desequilíbrio entre a saciedade e a 

fome.  

 Estudos mostram que indivíduos obesos tem maior 

probabilidade para o desenvolvimento do TCAP, dificultando a 

realização do tratamento e perda de peso. Os obesos que não 

desenvolveram o transtorno, apresentam diferentes 

características daqueles que  sofrem com a compulsão. Tais 
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pacientes desenvolveram a obesidade precocemente, 

apresentam inúmeras oxilações no seu peso e composição 

corporal, alto nível de ansiendade e maior probabilidade a 

depressão (QUADROS; BRUSCATO; FILHO, 2006).  

 Quadros, Bruscato e Filho 2006, apresentam ainda, que 

a CA está diretamente associada a produção de serotonina, 

neurotransmissor que atua no cérebro como regulador do 

humor, bem estar e outras sesações imprescindíveis para o ser 

humano. A baixa produção desta substância, causada por 

estresse, ansiedade, depressão, alimentação extremamente 

rígida e com baixo teor de carboidratos e ademais situações de 

fadigamento psicológico, podem causar e/ou aumentar a CA. 

Para redução dos episódios de compulsão é indicado a prática 

de atividade física, que estimula a produção da serotonina, 

liberando uma sensação de prazer e satisfação aos pacientes 

que sofrem com o transtorno.  

 Abordando o assunto por um olhar metabólico, a 

obesidade trata-se de um processo inflamatório causado no 

corpo do indivíduo, que pode ser associado a síndrome 

metabólica e as doenças cardiovasculares. Em razão disto, 

estudos analizaram diversos biomarcadores inflamatórios, para 

identificar os ricos do desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares em obesos. A respeito destes biomarcadores, 

destacaram-se a leptina e a adiponectina, que apresentarm 

relevância quando comparadas em indiviuos obesos e obesos 

com TA (SILVA et al., 2015).   

 De acordo com Silva e colaboradores (2015), leptina foi 

encontrada em maior acumulo nos obesos portadores do TA, o 

que representa uma maior resistência a insulina nestes 

indivíduos. Em relação a adiponectina (hormônio protéico 

modulador), que age de forma negativa para a obesidade, 
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foram obeservados baixos níveis de secreção nos obesos 

acometidos de TA. 

  

Fatores e Condições que induzem a Compulsão Alimentar 

 

 A CA e os Transtornos alimentares (TA), são comumente 

descritos como patologias do vazio, relacionando tais 

comportamentos alimentares aos transtornos mentais 

ocasionados por picos de estresse durante situações críticas. 

Observou-se também, que na sociedade atual há um aumento 

dos casos de TA e uma associação ao índice de mortalidade, 

com uma relação intima as exigências de padrões 

estabelecidos, ocasionando em perturbações patológicas, 

fisiológicas e psíquicas aqueles que forem acometidos (SILVA, 

2018). 

 Manifestações ou traços de ansiendade durante a 

infância, pode ser considerado como fator de risco para o 

desenvolvimento da CA ou transtornos relacionados a 

alimentação. A ansiedade associada a angustia e derivada de 

uma isatisfação com próprio corpo, são condições de extrema 

relevância a se considerar no processo de diagnóstico da CA, 

visto que tais condições aumentam a pré disposição aos 

transtornos alimentares (SOARES, 2019).  

 Toda via, os fatores que acarretam em uma CA ou TA, 

excedem as categorias sociais e psicológicas, abrangendo 

também o convívio familiar, a aceitação individual e os padrões 

socioculturais. A falta de aceitação individual e no convívio 

familiar, envolve comportamentos negativos como a baixa 

autoestima, pensamentos obsessivos e perfeccionistas. 

Enquanto os padrões socioculturais, consistem em um 

estabelecimento de padrões geralmente ligados a imagem 
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corporal e status sociais, propagados pela mídia e seus meios 

de comunicação, que induzem o indivíduo ao processo de 

autonegação, caso esteja fora destes padrões, gerando espaço 

para transtornos e compulsões como forma de compensação a 

falta de êxito em se encaixar no padrão “modelo” (FERREIRA, 

2018). 

 Uma característica relevante a se observar em pessoas 

com CA, é a raiva desordenada. Trata-se de um aspecto 

psicopatológico que contribui para continuidade do transtorno, 

principalmente através do uso de métodos compensatórios 

como a indução de vômitos, uso de medicamentos diuréticos, e 

excesso de atividade física. Tais comportamentos são utilizados 

como artifícios para alivio das emoções, dificultando o controle 

da raiva persistente (D’AUGUSTIN, 2017). 

 Araújo e Maynard (2018), indicam que a utilização de 

métodos inadequados para manunteção ou perca de peso, 

pode ser um dos fatores que desencadeam transtornos e CA 

nos indivíduos. De acordo com o manual Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition (DSM5), que 

descreve os diversos sintomas dos distúrbios mentais 

estudados pela literatura, expõe a compulsão por alimentos, a 

anorexia nervosa e a bulimia, como transtornos distintos e que 

podem se desencadear, ou não, de alguma desordem mental. 

 A anorexia nervosa é um Transtorno que causa no 

individuo resistência alimentar, em consequência de uma busca 

continua pela perca de peso. O individuo acometido por este 

distúrbio, realiza rituais de alimentação com baixo ter calórico e 

tem sua imagem distorcida quando refletida em um espelho, se 

enxergando obesa quando na maioria dos casos, se encontra 

em baixo peso ou até mesmo desnutrição (ARAÚJO; 

MAYNARD, 2018).  
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 Diferente da anorexia, a bulimia nervosa apresenta como 

características principais, a alta ingestão de alimentos e 

descontrole em relação a quantidade, acompanhados de 

comportamentos de compensação como vômitos induzidos, 

uso de diuréticos e laxantes, períodos logos em jejum, entre 

outros. Tais comportamentos são realizados com o objetivo de 

perder o peso adquirido no momento da compulsão ou 

episódios bulímicos como também são conhecidos. Um aspecto 

de extrema relevância a se observar, é que diferentemente da 

anorexia, no quadro bolímico não há obrigatoriamente a perda 

de peso, dificultando na maioria dos casos, o diagnóstico do 

transtorno no indivíduo (NUNES; SANTOS; SOUZA, 2017).  

 De acordo com Bolognese e colaboradores (2018), a 

adolescência também corresponde a um dos fatores de risco 

para compulsão e seus diversos transtornos, em virtude do 

autoconhecimento e aceitação do adolescente neste período. O 

sexo feminino encontra-se como o mais acometido por tal 

distúrbio neste ciclo da vida. As adolescentes iniciam muito 

cedo sua busca pelo corpo perfeito, que é exposto com 

frequência e naturalidade pelas mídias, como modelo de beleza 

ideal. A mulher propende ser mais ansiosa e pragmática em 

relação a sua imagem corporal, acarretando, diferentemente 

dos homens, em uma maior vulnerabilidade aos TA. 

 

Terapia Nutricional nas Compulsões Alimentares 

 

 A terapia nutricional na CA e seus transtornos, é 

realizada pelo Nutricionista, profissional técnico capacitado a 

acompanhar e orientar o paciente no processo de adesão e 

adaptação aos novos comportamentos alimentares. O 

tratamento é dividido em dois estágios, adicionado de uma 
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anamnese inicial detalhada e uma avaliação antropométrica 

completa. A primeira etapa a ser trabalhada é a educação 

nutricional, seguida da experimental, onde são elencados os 

benefícios de uma alimentação saudável e balanceada, a 

importância dos alimentos acerca da sua composição rica em 

nutrientes, o equilíbrio sem proibições e excessos, e outros 

pontos observados através da individualidade de cada um. Por 

fim, a relação paciente/alimento é trabalhada com maior 

intensidade, evidenciando a importante ligação de bem-estar 

que o corpo tem para com os alimentos e sua pluralidade 

(LATTERZA, 2004). 

 Segundo Mendes e colaboradores (2019), para uma 

maior familiarização com os alimentos, o paciente com TA pode 

útilizar a pirâmide alimentar como referência. Ela determinar 

quais alimentos são mais indicados de acordo com cada 

objetivo, ressaltando a quantidade para cada grupo de 

alimentos. Além disso, a pirâmide também inclui a promoção a 

prática de atividades físicas, com ênfase em uma vida mais 

saudável, previnindo o desenvolvimento de doenças e 

distúrbios. A pirâmide alimentar brasileira foi adaptada da 

versão americana e destaca os alimentos em níveis agrupados, 

de acordo com as porções recomendadas e o valor nutricional 

de cada um, como mostra a seguir a ilustração da figura 1.  
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Figura 1. Pirâmide Alimentar Brasileira.  

                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Mendes et al. (2019) 

  

 Além da terapia nutricional, é indicado ao paciente com 

compulsão ou/e transtorno alimentar, a Terapia Cognitivo-

Comportamental (TCC). Esta terapia tem por objetivo, 

incentivar o controle comportamental do paciente em relação a 

alimentação, auxiliando nas mudanças de atitude acerca dos 

hábitos alimentares e a autoestima, realçando o corpo e a 

imagem corporal como algo íntimo e individual. Ademais, o 

aprendizado quanto a visualização de todos os progressos 

conquistados, e discernimento acrescentado de sabedoria para 

a resolução dos problemas que surgirão. Para se iniciar um 

tratamento como a TCC, o paciente deve ter como prioridade o 

engajamento e a responsabilidade do comprometimento a 
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terapia, dispondo de boas expectativas e visualizando sempre 

bons resultados (WILLHELM, 2015). 

 Além do tratamento ofertado ao paciente portador de 

algum TA, deve-se incluir também neste acompanhamento e 

processo de reabilitação, os familiares. A família muitas vezes 

encontra-se perdida e não compreende a maioria dos 

comportamentos do indivíduo com transtorno, necessitando de 

orientação e suporte para entender que aquele parente 

acometido está em processo de aceitação e descobertas. 

Muitas vezes, os pais entram em negação e resistem ao 

tratamento para si e para o filho diagnosticado, temendo não 

conseguir êxito. Mas o tratamento famíliar consiste em 

fortalecimento dos vínculos e reafirmação dos objetivos da 

terapia, mostrando a melhor forma de conduzir o ambiente de 

convivu da familia, sem haver mudanças no afeto e 

relacionamento (INÁCIO; CORREIO; FERREIRA, 2018).  

 Assim sendo, a detecção de transtornos como a CA deve 

ser prioridade da Atenção Primaria à Saúde (APS), considerada 

como porta de entrada para o acolhimento do usuário, 

expandindo um olhar minuncioso, principalmente sob aqueles 

que realizam acompanhamento para perca ou manutenção do 

seu peso. Realizando esta busca ativa, melhorias significativas 

serão observadas na comunidade assistida, pois o diagnóstico 

precoce e tratamento das compulsões, minimizam os casos de 

indivíduos obesos, visto que a cessação dos hábitos 

compulsivos, diminuem as chances de ganho excessivo de 

peso, proporcionando mais saúde a esta comunidade 

(KLOBUKOSKI, 2017). 
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CONCLUSÕES  

 

Observou-se ao final desta pesquisa, que a compulsão 

alimentar é um distúrbio extremamente presente no nosso 

cotidiano e vem se instalando nos diversos ciclos da vida, 

alcançando as pessoas através principalmente de fatores 

externos como as mídias sociais e a própria sociedade 

adoecida, que utiliza como doutrina o retrógado pensamento de 

que existe um padrão a ser seguido. Notou-se também a 

assiduidade da compulsão nos quadros de obesidade e 

excesso de peso, principalmente no sexo feminino e durante a 

adolescência, evidenciando a vulnerabilidade dos indivíduos 

obesos aos transtornos alimentares. 

Desta forma, é notória a necessidade de programas de 

rastreamento e intervenção aos grupos de risco, assim como 

terapias e tratamentos alternativos e multidisciplinares para 

aqueles que já são portadores da compulsão alimentar e seus 

transtornos. Objetivando buscar sempre uma melhor qualidade 

de vida e oportunidade de uma visão mais ampla, sobre o tão 

prazeroso e incrível mundo dos alimentos, sem culpa e 

desfrutando de uma liberdade alimentar saudável, imensa e 

equilibrada. 
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RESUMO: A terapia nutricional (TN) para pacientes 

ventilados mecanicamente é essencial, pois esses pacientes 

estão gravemente enfermos e incapazes de utilizar a via oral. 

Essa população de pacientes está frequentemente em um 

estado catabólico com um nível elevado de estresse metabólico 

secundário a uma resposta inflamatória sistêmica. Eles têm 

risco aumentado de desenvolver complicações, incluindo 

infecções, falência de órgãos, hospitalização prolongada e 

morte. O objetivo desse estudo é relatar as principais 

recomendações sobre o ínicio precoce da TN na unidade de 

terapia intensiva (UTI), bem como as condições clínicas e 

principios gerais descritos na literatura, que contraindicam e/ou 

exigem cautela no inicio seguro da terapia nutricional. Foi 

analisada a literatura relevante de pesquisas do Medline, 

Biblioteca Virtual de Saúde, Cochrane e Pubmed, 

preferencialmente os artigos que abordavam aspectos de 

aplicabilidade prática, na forma de revisões, ensaios clínicos e 

metanálises. Os resultados desta revisão sugerem a TN no 

pacientes da UTI deve ser feita de forma precoce (24 a 48 horas 
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da admissão). A maioria dos pacientes podem usar TN precoce, 

sob certas precauções, uma vez que existem condições clínicas 

que contraindicam e/ou exigem cautela para o ínicio da TN, 

como instabilidade hemodinâmica, com necessidade altas 

doses de drogas vasoativas. Uma abordagem individualizada 

deve ser tomada para que a TN possa ser realizada de forma 

precoce  e monitorar sinais de intolerância alimentar. 

Palavras-chave: Terapia Nutricional; Paciente Crítico; Terapia 
Intensiva. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A terapia nutricional (TN) para pacientes ventilados 

mecanicamente é essencial, pois esses pacientes estão 

gravemente enfermos e incapazes de utilizar a via oral. Essa 

população de pacientes está frequentemente em um estado 

catabólico com um nível elevado de estresse metabólico 

secundário a uma resposta inflamatória sistêmica. Eles têm 

risco aumentado de desenvolver complicações, incluindo 

infecções, falência de órgãos, hospitalização prolongada e 

morte (ALLEN, 2019). 

O início precoce da terapia nutricional enteral(TNE) visa 

à manutenção da integridade funcional e trofismo do trato 

gastrointestinal (TGI). Mantém o fluxo sanguíneo local e a 

liberação de hormônios e agentes endógenos (colecistocinina, 

gastrina, ácidos biliares, etc.); impede a quebra de barreira e o 

aumento da permeabilidade das células epiteliais; mantém o 

funcionamento do tecido linfoide intestinal e a liberação de IgA; 

reduz o hipermetabolismo e catabolismo associados à resposta 

inflamatória sistêmica e pode atenuar a gravidade da doença 

crítica (BRASPEN, 2018). 
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Oinício precoce da nutrição enteral, ou seja, dentro de 24 

a 48 horas após a admissão naunidade de terapia intensiva 

(UTI) pode melhorar esses efeitos benéficos e diminuir as taxas 

de mortalidade (KHALID et al., 2010). No entanto, instabilidade 

hemodinâmica, hipoperfusão gastrointestinal e gastroparesia 

são comuns na terapia intensiva, aumentando o risco de 

intolerância gastrointestinal e pneumonia associada à 

ventilação mecânica e no extremo da gravidade (BLASER et al., 

2014). E no extremo da gravidade, a nutrição enteral também 

foi associada à isquemia intestinal em pacientes criticamente 

doentes com choque (THIBAULT et al., 2011).  

O início da terapia nutricional em momento inadequado 

pode ser responsável por piora na oferta de oxigênio a outros 

tecidos vitais, além de isquemia e hipoperfusão. Em condições 

ideais, esta decisão deveria basear-se em parâmetros globais 

e regionais de perfusão. Mas, tendo em vista a pouca 

disponibilidade de parâmetros regionais de perfusão 

gastrointestinal à beira leito, a avaliação da macro e da micro-

hemodinâmica global do doente crítico torna-se a principal 

ferramenta de decisão para o ínicio da dieta enteral (TOLEDO 

& CASTRO, 2015). 

Assim , o objetivo desse estudo érelatar asprincipais 

recomendações sobre o ínicio precoce da terapia nutricional na 

unidade de terapia intensiva, bem como as condições clínicase 

principios gerais descritos na literatura, que contraindicam e/ou 

exigem cautela no inicio seguroda terapia nutricional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A revisão da literatura fora realizada entre o período de 

junho e setembro de 2019, na qual se realizou pesquisa nas 

seguintes bases de dados bibliográficas: Medline, Biblioteca 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ventilator-associated-pneumonia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ventilator-associated-pneumonia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ischemia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gut
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/shock
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Virtual de Saúde (BVS), Cochrane e Pubmed. Os artigos estão 

em língua espanhola e inglesa. Os termos de pesquisa 

utilizados na busca foram terapia nutricional, paciente crítico e 

terapia intensiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O início oportuno da terapia nutricional é importante para 

limitar o processo catabólico e minimizar eventos adversos, 

como prolongamento ventilação mecânica, permanência 

prolongada na UTI e aumento do risco de morte. 

Estudos demonstram que a desnutrição no paciente 

hospitalizado é subestimada, está associada a piores 

desfechos e incorre em maior custo do que pacientes bem 

nutridos (MOGENSEN et al., 2015). Nos doentes críticos, a 

desnutrição parece ser relativamente comum e está associada 

a estadias mais prolongadas na UTI e a maiores taxas de 

complicações (MOGENSEN et a., 2018).  

As diretrizes para provisão e avaliação da terapia de 

suporte nutricional no paciente adulto crítico da Sociedade de 

Medicina Intensiva (SCCM) e Sociedade para Nutrição 

Parenteral e Enteral (ASPEN) (2016), bem como a Diretriz 

Brasileira de Terapia Nutricional em Paciente Grave, da 

Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional Parenteral e Enteral 

(BRASPEN) (2018), recomendam que a nutrição enteral (NE) 

seja iniciada dentro de 24 a 48 horas de internação para todos 

os pacientes críticos.  A A Sociedade Europeia de Nutrição 

Parenteral e Enteral (ESPEN) (2019) recomenda que a terapia 

nutricional deve ser considerada para todos os pacientes que 

permanecem na unidade de terapia intensiva, principalmente 

por mais de 48h. 
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Estudos relatam a importância da utilização de 

protocolosde terapia nutricional para pacientes em unidades de 

cuidados intensivos. Dependendodo protocolode terapia 

nutricional, os pacientes são alimentados precocemente  

apresentam menos intolerância à dieta (MCCLAVE et al., 2016). 

A nutrição enteral também tem sido associada a 

melhoriasresultados clínicos, incluindo redução de 

complicações infecciosase diminuição do tempo de internação 

e custos (MERCHAN et al., 2017).Embora haja recomendações 

a respeito da nutrição enteral precoce na maioria dos pacientes 

gravemente enfermos,ainda existe controvérsia quanto ao 

momento ideal e seguro para efetivamente administrar a NE em 

pacientes que recebem vasopressores durante o choque 

séptico (YANG et al., 2014).  

A instabilidade hemodinâmica e metabólica é comum no 

paciente gravemente enfermo. Nas primeiras 24 a 48 horas 

após um insulto significativo (evento de trauma, episódio de 

aspiração, parada cardiopulmonar, etc.), os pacientes entram 

na fase "hipofluxo/refluxo" da resposta metabólica, associada a 

hipovolemia, choque e hipóxia tecidual. Essa fase é 

caracterizada por menor perfusão tecidual, menor consumo de 

oxigênio e menor taxa metabólica (LAWRY & PEREZ, 2006).  

O início da terapia nutricional na unidade de terapia 

intensiva depende de uma macro-hemodinâmica estável, ou 

seja, adequadamente ressuscitado, com dose de drogas 

vasoativas estáveis ou decrescentes e parâmetros adequados 

de perfusão tecidual (KHALID et al., 2010; BRASPEN, 2018). 

A lógica para retardar a NE em pacientes necessitando 

de suporte vasopressor em altas doses é evitar isquemia 

mesentérica, que está associada a uma taxa de mortalidade de 

80% (MERCHAN et al., 2016).Entretanto, a incidência 

observada de isquemia mesentérica em pacientes sob NE e 
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vasopressores é pouco frequente, variando de 0,3% a 3,8% 

(MERCHAN et al., 2017). 

Em situações de estresse, o trato gastrointestinal 

desempenha um importante papel na regulação do volume 

sanguineo circulante. Frente a uma situação de hipovolemia, 

cerca de 800ml de sangue podem ser autotransfundidos para a 

circulação sistêmica em segundos, proporcionado a 

manutenção do fluxo para órgãos vitais como coração e cérebro 

(TOLEDO & CASTRO, 2015). 

A hipoperfusão relativa do TGI é um fenômeno fisiológico 

no estado hemodinamicamente instável, destinado a desviar o 

fluxo sanguíneo para órgãos essenciais centrais (PANCHAL et 

al., 2016). O uso de drogas vasoativasutilizadas no manejo da 

instabilidade hemodinâmica acentua essa resposta, causando 

vasoconstricção esplâncnica adicional (PANCHAL et al., 

2016). No entanto, o uso de vasopressor, não contraindica o 

início da terapia nutricional. As principais diretrizes 

recomendam que ao alcançar estabilidade macro e micro-

hemodinâmica, drogas vasoativas estáveis, a terapia nutricional 

pode ser iniciada, considerando o TGI como via preferencial, se 

o mesmo estiver integro (BRASPEN, 2018; MACCLAVE et al., 

2016; SINGER et al., 2019). 

A nutrição enteral tem sido preferida à nutrição parenteral 

(NP) quando o TGI está funcionante, visto que foi associada 

com à integridade da mucosa gastrointestinal , da função 

imune , e resposta da reparação de tecidos, que se traduziu em 

diminuições de infecções nosocomiais, tempo de de 

hospitalização e de unidade de terapia intensiva, e os custos 

com cuidados em saúde (REIGNIER, et al., 2018). 

A nutrição parenteraltorna-se o método preferido para o 

terapia nutricional em pacientes que precisam de suporte 

nutricional e têm contraindicações para a NE ou que não podem 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/gastrointestinal-mucosa
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atender suas necessidades apenas com a NE. Por exemplo, em 

pacientes com íleo prolongado, vômito ou diarréia ou 

sangramento gastrointestinal persistente, a NE pode não ser 

uma opção (MACCLAVE et al., 2016).  A NE também pode ser 

contraindicada em pacientes com obstrução intestinal, isquemia 

gastrointestinal significativa ou fístula de alto débito 

(MACCLAVE et al., 2016).  Para esses pacientes desnutridos, 

a NP pode ser necessária para evitar déficits de proteína e 

energia, especialmente para aqueles que estão gravemente 

enfermos. 

A nutrição parenteral deve ser em pacientes não podem 

utilizar o trato digestório, devendo ser feita de maneira precoce, 

em pacientes de alto risco nutricional ou desnutridos que 

(ASPEN, 2016; BRASPEN, 2018) e em até 7 dias nos pacientes 

de baixo risco nutricional (ASPEN, 2016). Devendo ainda, 

considerar o inicio suplementar da nutrição parenteral após 5 a 

7 dias em pacientes que não conseguiram atingir aporte 

calórico proteico > 60% por via digestiva. (BRASPEN, 2018). 

No presente estudo, listamos as principais condições 

clínicas encontradas na literatura, que limitam a terapia 

nutricional precoce na UTI. 

 

CONTRAINDICAÇÕES GERAIS PARA TERAPIA 

NUTRICIONAL  

 

A terapia nutricional está contraindicada em pacientes 

que não atingiram estabilidade hemodinâmica, até que eles 

estejam adequadamente ressuscitados. De forma que 

constituem contraindicações (REITAM et al., 2017; SINGER et 

al., 2019):  
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I. Fase aguda (fase de hipofluxo ou refluxo, “ebb 

fase”) durantes as primeiras horas após trauma, cirurgia ou 

aparecimento de infecção grave; 

II. Choque descontrolado; 

III. Pacientes que estão iniciando droga vasoativa ou 

a dose de droga vasoativa está em ascensão; 

IV. Se as metas de perfusão tecidual não forem 

atingidas: 

a. Hipoxemia, hipercapnia ou acidose 

descontrolada, com risco de vida: 

i. PaO2< 50 mmHg 

ii. pH< 7,2 

iii. Lactato > 3 mmol/L 

 

No choque descontrolado, a preocupação diz respeito à 

aplicação da Terapia Nutricional quando são necessárias doses 

muito elevadas de vasopressores e a persistência da 

hiperlactatemia ou a presença de outros sinais de hipoperfusão 

do órgão terminal (REINTAM et al., 2017). 

No entanto, a hiperlactatemia persistente é 

particularmente difícil de interpretar no contexto clínico. Além da 

hipoperfusão, a produção de lactato aeróbio com ação 

adrenérgica e a depuração do lactato hepático prejudicada têm 

sido sugeridas como importantes contribuintes (GARCIA-

ALVARES, etal., 2014). Reconhecendo um padrão clínico de 

hiperlactatémia relacionada-hipoperfusão aparece como 

altamente relevante, uma vez optimizar o fluxo sanguíneo 

sistémico nesta configuração poderia reverter hipoperfusão em 

curso e melhorar o prognóstico (CECCONI et al., 2014). 

A causa mais comum de aumento do lactato é a má 

perfusão sistêmica: a redução na oferta e/ou captação de 

oxigênio nos tecidos favorece o metabolismo celular anaeróbio, 
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com maior produção do ácido lático. Desse modo, o lactato é 

importante marcador de gravidade e prognóstico na sepse e é 

hoje um dos critérios para definir choque séptico (lactato > 2 

mmol/L após reposição volêmica) (HERNANDEZet al., 2019).  

Na prática clínica, acredita-se que a mudança nos níveis 

de lactato ao longo do tempo reflita principalmente uma 

mudança na produção. Como os níveis aumentados são 

geralmente associados à disfunção circulatória, muitas vezes 

vemos uma diminuição nos níveis de lactato como associada a 

uma melhora no estado circulatório e hipotetizamos (mas não 

podemos provar) diminuição da produção. No entanto, como a 

depuração verdadeira em pacientes sépticos estáveis e choque 

séptico é significativamente menor nos estados de choque, a 

hiperlactatemia contínua ou mesmo um aumento nos níveis de 

lactato pode refletir diminuição da depuração, ao invés de um 

aumento na produção de lactato (TAPIA et al., 2015). Isso é 

tipicamente visto na presença de choque com hepatite 

isquêmica associada. Além disso, o complexo metabolismo 

inter e intracelular do lactato torna o nosso entendimento da 

fisiologia do lactato em choque extremamente limitado. 

Contudo, há outras causas de aumento do lactato, pois 

mesmo sendo menos comuns, não são raras o suficiente a 

ponto de serem negligenciadas (HERNANDEZ et al., 2014; 

ALEGRIA et al., 2017): 

• Hipoxemia crônica, como um paciente com fibrose 

pulmonar avançada; 

• Depuração do lactato prejudicada (hepatopatia 

grave, aguda ou crônica); 

• Disfunção mitocondrial limitando o metabolismo 

do piruvato(mitocondriopatia); 

• Glicólise aeróbica induzida por estresse 

adrenérgico – em teoria, o uso de aminas em doses altas e por 
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tempo prolongado favorece o metabolismo glicêmico 

anaeróbio. 

• Glicólise anaeróbica em territórios 

hipoperfundidos, especialmente na presença de anormalidades 

microcirculatórias graves. 

Assim, um monitoramento de perfusão multimodal 

poderia auxiliar na identificação de um contexto de 

hipoperfusão. Alegríaet al., (2017) aponta como solução prática 

para avaliar ocorrência de hipoperfusão,a utilização do lactato 

no contexto de outros marcadores de perfusão, em especial: 

• Saturação venosa central de O2(ScvO2) 

• Gradiente veno-arterial central de CO2[P(cv-a) 

CO2] 

• Tempo de Enchimento Capilar (TEC) 

Assim, o cenário de hipoperfusão é definido como 

hiperlactatemia associada a baixos valores de ScvO2 (< 70%), 

ou alto gradiente veno-arterial central de P(cv-a) CO2 (≥ 6 

mmHg), ou altos valores de Tempo de Enchimento Capilar - 

TEC (≥ 4 s) e alertam que os mesmos exibem uma disfunção 

circulatória mais grave com aumento da morbidade (ALEGRÍA 

et al., 2017; HERNANDEZ et al., 2014). De fato, a ScvO2 pode 

ser normal no quadro de anormalidades microcirculatórias 

graves (HERNANDEZ et al., 2014; VALLÉE et al., 2008), P(cv-

a) CO2 pode ser normal nos estados hiperdinâmicos, mesmo na 

presença de hipóxia tecidual (OSPINA-TASCÓN et al., 2013), e 

a perfusão periférica pode ser difícil de avaliar em algumas 

circunstâncias.No entanto, quando os três são normais em 

pacientes hiperlactâmicos, a mortalidade e a morbidade são 

muito baixas e, portanto, a presença de hipóxia tecidual como 

causa de hiperlactatemia parece improvável nesse cenário, 

embora, é claro, não possa ser determinada completamente 

fora (ALEGRÍA et al., 2017). 
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Na dúvida sobre a perfusão, considerar cenário de 

hipoperfusão se houver quadro de hiperlactatemia associado a: 

• ScvO2 < 70% (gasometria venosa) ou 

• P(cv-a) CO2 ≥ 6 mmHg (PaCO2 gasometria 

venosa - PaCO2 gasometria venosa) ou 

• TEC ≥ 4s 

 

CONTRAINDICAÇÕES PARA TERAPIA NUTRICIONAL 

PARENTERAL  

 

Além das contraindicações mencionadas anteriormente, 

conferem impedimentos para a terapia nutricional parenteral 

(ASPEN, 2007; CALIXTO-LIMA, 2010): 

I. Edema agudo de pulmão; 

II. Anúria sem diálise. 

 

CONTRAINDICAÇÕES PARA TERAPIA NUTRICIONAL 

ENTERAL  

 

Além das considerações anteriormente mencionadas 

anteriormente, são consideradas como contraindicações à 

nutrição enteral (REITAM, 2017; BRASPEN, 2018; SINGER et 

al., 2019):  

I. Pacientes com hemorragia digestiva alta ativa; 

II. Pacientes com isquemia intestinal evidente;  

III. Pacientes com fístula intestinal de alto débito, se 

o acesso enteral confiável distal à fístula não for viável 

IV. Pacientes com Síndrome Compartimental 

Abdominal - SCA (Hipertensão Intra abdominal> 25mmHg); e 

V. Resíduo gástrico for superior a 500 ml/6h. Nesse 

caso, lembrar que um único volume grande de aspirado gástrico 

deve desencadear a administração de procinéticos e 
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reavaliação, mas não a retenção prolongada de nutrição 

enteral. 

 

CONDIÇÕES QUE EXIGEM CAUTELA NO USO DA 

NUTRIÇÃO PARENTERAL  

 

Canada et al., 2015 destaca condições clínicas que 

aumentam o risco de complicações metabólicas ao iniciar a 

nutrição parenteral (tabela 1). Em cada caso, o curso da ação 

variará de acordo com a anormalidade 

presente. Anormalidades graves de eletrólitos devem ser 

corrigidas antes do início da nutrição parenteral. Estratégias 

adicionais para evitar complicações metabólicas podem incluir 

ajuste no volume e no conteúdo de nutrientes da formulação 

inicial da nutrição parenteral (por exemplo, menor dose de 

dextrose para evitar hiperglicemia) e uma abordagem mais 

conservadora no avanço das metas. O monitoramento 

laboratorial vigilante com intervenção imediata, conforme 

necessário, minimizará o risco de desenvolver complicações. 

Tabela 1. Condições clínico-laboratoriais que justificam o uso 

cauteloso da NP 

CONDIÇÕES                           CRITÉRIOS SUGERIDOS 

Hiperglicemia                           Glicose > 300mg/dL 

Azotemia                                     *BUN > 100mg/dL 

HiperosmolaridadeOsmolaridade sérica > 350 mOsm/kg 

Hipernatremia                               Na> 150 mEq/L 

Hipocalemia                                         K < 3 mEq/L 

Hipofosfatemia                                    P < 2 mg/Dl 

Acidose metabólica hiperclorêmica Cl > 115 mEq/L 

Alcalose metabólica hipoclorêmica      Cl < 85 mEq/L 

*BUN Nitrogênio ureico. Fonte: CANADA et al, 2015.  
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CONDIÇÕES QUE EXIGEM CAUTELA NO USO DA 

NUTRIÇÃO ENTERAL  

 

 O início da tereapia nutrcional enteral deve ser feito, mas 

com cautela, ou seja, com doses baixas, nas seguintes 

condições(KHALID et al., 2010; FLORDELÍS, 2015; REITAM, 

2017; BRASPEN, 2018; MACCLAVE et al., 2019): 

 

I. Assim que o choque for controlado com líquidos e 

vasopressores/inotrópicos (pacientes recentemente 

ressuscitados), permanecendo vigilante para sinais de 

isquemia intestinal; 

II. Em pacientes ainda em uso de droga vasoativa, 

monitorando-se os sinais de intolerância gastrointestinal 

(distensão abdominal, refluxo gastroesofágico, diarreia, 

ausência de eliminações de flatos ou fezes, ausência de ruídos 

hidroaéreos e piora da acidose metabólica); 

III. Hipoxemia estável, hipercapnia permissiva e acidose 

compensadas; 

IV. Hemorragia digestiva alta, desde que sangramento tenha 

parado e não se observe sinais de ressangramento (em 12h); 

V. Em pacientes recebendo hipotermia terapêutica e 

aumentando a dose após o reaquecimento; 

VI. Em pacientes com hipertensão intra-abdominal – HIA (> 12 

mmHg) sem Síndrome Compartimental Abdominal, enquanto 

redução temporária ou descontinuação da TNE deve ser 

considerada quando os valores da pressão intra-abdominal 

aumentam ainda mais com a TNE (devido à preocupação com 

a perfusão intestinal prejudicada e a tolerância da TNE. O 

monitoramento de HIA e tolerância da TNE são essenciais); e 

VII. Em pacientes com insuficiência hepática aguda, quando 

distúrbios metabólicos agudos, imediatamente letais, são 
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controlados com ou sem estratégias de suporte hepático, 

independentes do grau de encefalopatia. 

 Na última década, foram identificadas técnicas inovadoras 

para colocar e proteger dispositivos de acesso enteral, avaliar 

o intestino delgado e visualizar a localização de dispositivos de 

acesso entérico por meios menos invasivos (BECHTOLD et al., 

2014). Essas abordagens ajudaram a reduzir os atrasos na 

colocação de dispositivos de acesso entérico adequados e a 

promover o uso mais amplo da NE. No entanto, se o acesso 

enteral for considerado inseguro, a NP é uma alternativa para o 

fornecimento da terapia nutricional adequada.  

 

CONCLUSÕES  

 

A terapia nutricional é um aspecto importante do pacientes 

criticamente enfermos, fazendo parte dos cuidados gerais do 

paciente e pode fornecer tanto benefícios quanto possíveis 

danos, se não prescritos adequadamente. Consequências 

adversas podem ser vivenciadas por pacientes gravemente 

enfermos, que são subnutridos durante sua permanência na 

unidade de terapia intensiva. Dessa forma, a terapia nutricional 

enteral deve ser inicada de forma precoce na UTI, ou seja, entre 

24 a 48 horas de admissão. A maioria dos pacientes podem 

usar terapia nutricional precoce, sob certas precauções, uma 

vez que existem condições clínicas que contraindicam e/ou 

exigem cautela para o ínicio da terapia nutricional, como 

instabilidade hemodinâmica, com necessidade altas doses de 

drogas vasoativas. Uma abordagem individualizada deve ser 

tomada para que a terapia nutricional possa ser realizada de 

forma precocee monitorar sinais de intolerância alimentar.  
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RESUMO: O diâmetro abdominal sagital é um novo método de 
avaliação da adiposidade visceral ainda pouco estudado em 
pacientes em hemodiálise. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar a correlação entre o diâmetro abdominal sagital e o 
método absortometria radiológica de dupla energia na avaliação 
da gordura corporal total, andróide e ginóide nesta população. 
Foram avaliados 345 pacientes dos 5 centros de hemodiálise 
da capital maranhense. Foram avaliados o peso corporal seco, 
altura e DAS. Posteriormente o índice de massa corporal foi 
calculado, para fins de avaliação do estado nutricional dos 
pacientes. Também foram consideradas variáveis descritivas 
como renda (em reais), cor e local de residência. A normalidade 
dos dados foi avaliada pelo teste Shapiro Wilk e a correlação 
através do Teste de Correlação de Pearson ou Spearman. 
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Houve correlação positiva forte entre o diâmetro abdominal 
sagital e o índice de massa corporal (r=0.8150; p<0.0001), 
moderada entre o diâmetro abdominal sagital e o percentual de 
gordura andróide (r=0.6468 p<0.0001) e baixa com o diâmetro 
abdominal sagital e o percentual de gordura ginóide (r=0.3436; 
p<0.0001). O diâmetro abdominal sagital parece ser um método 
promissor para se avaliar a obesidade refletida pelo padrão 
androide de distribuição da gordura corporal. Mais estudos são 
nescessários para avaliar sua acurácia, sensibilidade e 
especificidade na avialiação desse compartimento corporal em 
pacientes sob tratamento dialítico. 
 
Palavras-chave: Adiposidade. Avaliação nutricional. 
Insuficiência renal crônica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) é definida como 

anormalidade da estrutura ou função renal, presente por mais 

de três meses, com implicações para a saúde (KDIGO, 2017). 

O censo brasileiro de DRC revela que o número de pacientes 

aumentou cerca de 29,7% de 2012 a 2017 (THOMÉ et al., 

2018). 

Segundo as diretrizes sobre DRC da KDIGO (2012), é 

recomendado classificar a doença na taxa de filtração 

glomerular (TFG) e na albuminúria. É destacada, também, a 

importância de se estabelecer a causa da DRC para se decidir 

qual será o tratamento específico (KIRSZTAJN et al., 2013). 

Os estágios da DRC são baseados na taxa de filtração 

glomerular (TFG) e suas principais características quanto ao 

risco, além das categorias de albuminúria.   
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 No estágio 5, faz-se necessário a implementação de uma 

TRS, que correspondem os tratamentos utilizados em 

pacientes nos quais a função renal esteja reduzida a ponto de 

impedir a manutenção adequada da homeostase (CUPPARI et 

al., 2012).  

Os métodos de terapia de substituição da função renal 

disponíveis, incluem tratamentos dialíticos como a HD e 

Diálise peritoneal (DP), sendo a HD a TRS de primeira escolha 

mundial, com o Brasil acompanhando essa 

realidade (PEREIRA et al., 2016).  

Contrariando o paradoxo da obesidade, em que uma 

maior adiposidade parece produzir efeito protetor frente a 

mortalidade (KALANTAR-ZADEH et al., 2017), têm-se 

demonstrado associações entre a obesidade e o aumento das 

taxas inflamatórias (ALVES, 2017).  

As controvérsias relacionadas ao papel da adiposidade 

nesses pacientes podem ser explicadas pelo uso constante do 

índice de massa corporal (IMC) como indicador de adiposidade 

corporal, pois este não reflete com precisão a adiposidade geral 

e não distingue a gordura visceral, associada a resultados 

adversos, da gordura subcutânea, que pode ser protetora 

contra desperdício e catabolismo no cenário da DRC terminal, 

principalmente quando ocorrem doenças intercorrentes 

(JOHANSEN & LEE, 2015). A gordura central, por sua vez, tem 

sido associada a resistência à insulina, síndrome metabólica, 

risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, aterosclerose, 

dislipidemia, hipertensão e doença cardíaca (ZHOU et al., 

2018).  

São vários os métodos que podem ser utilizados na 

avaliação da gordura subcutânea e visceral. Atualmente, os 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalantar-Zadeh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28439569
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padrões de referência são a Tomografia Computadorizada (TC) 

abdominal ou Ressonância Magnética (RM), as quais 

necessitam de equipamentos clínicos avançados (PELETEIRO 

et al., 2019). 

A absortometria radiológica de dupla enerdia (DEXA) tem 

a vantagem de medir com alta precisão a composição corpórea 

com baixa exposição de raios-X, e curto tempo de digitalização 

da imagem (PELETEIRO et al., 2019). Além disso, o DEXA é o 

método recomendado pela National Kidney Foundation (NKF, 

2000) e, embora não avalie a gordura visceral, é capaz de 

analisar os padrões andóide e ginóide de distribuição da 

gordura corporal (GC). 

O diâmetro abdominal sagital (DAS) é um método 

relativamente novo, que foi validado por Sampaio et al. (2007) 

como uma medida simples e não invasiva de avaliação da 

gordura visceral, com base no fato de que, para indivíduos em 

decúbito dorsal, qualquer aumento no acúmulo de gordura 

visceral mantém a altura do abdômen na direção sagital, 

enquanto a gordura subcutânea reduz a altura do abdome 

devido à força da gravidade.  

Autores estudando o DAS na população em HD 

encontraram maior acúmulo de gordura abdominal avaliada 

pelo DAS em indivíduos que apresentavam síndrome 

metabólica. Além disso, pacientes com maiores medidas de 

DAS apresentaram três vezes mais chances de ter a proteína 

C reativa aumentadas (>0,5 mg/dL), do que pacientes com 

menores medidas de DAS (VOGT et al., 2015; ALVES, 2017). 

Dessa forma, devido a importância da avaliação da 

gordura visceral no paciente em HD, este estudo tem como 

objetivo avaliar o DAS em pacientes renais crônicos submetidos 
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à HD e verificar sua correlação com a gordura corporal total 

(GCT), androide (GA) e ginoide (GG), avaliadas pelo método de 

referência DEXA. Assim, poderá ser elucidado esse novo 

método de avaliação da gordura visceral e tais resultados 

poderão dar subsídio para criação de novos protocolos de 

avaliação adequada deste componente corporal. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, tendo como 

participantes os pacientes portadores de DRC de 5 centros de 

HD do município de São Luís – MA a saber; Serviço de 

Nefrologia do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Maranhão (HUUFMA), Centro de Nefrologia do Maranhão 

(CENEFROM), Clínica de Rim, Centro de Tratamento das 

Doenças Renais do Hospital Carlos Macieira e Instituto 

Maranhense do Rim. 

A população em estudo foi composta por 1.080 pacientes 

em HD nos cinco centros de HD existentes na capital 

maranhense, selecionados por amostragem aleatória 

estratificada. O tamanho da amostra foi calculado considerando 

que o coeficiente de correlação entre as variáveis é de, no 

mínimo, 0.2 com nível de significância de 0,05 e poder de 0,80 

para detectar correlação linear. Dessa forma, o tamanho 

mínimo necessário seria de 195 pacientes. 

A amostra estudada foi composta por 345 pacientes 

regularmente cadastrados no programa de diálise, em terapia 

renal substitutiva há, no mínimo, três meses, que realizavam 

pelo menos três horas de sessão dialítica, de ambos os sexos, 

com idade igual ou superior a 18 anos, que assinaram o Termo 
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de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos 

pacientes gestantes, amputados, portadores de doenças 

neurológicas ou sequelas de acidente vascular encefálico, 

doenças autoimunes e infecciosas, câncer e síndrome da 

imunodeficiência adquirida. Este trabalho foi submetido ao 

Comitê de Ética do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão em cumprimento aos requisitos exigidos 

pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 e 

suas complementares para pesquisas envolvendo seres 

humanos, obtendo sua aprovação por meio do parecer 

consubstanciado nº 275.351, sendo o estudo aprovado pelo 

Comitê de Ética do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão (CAEE: 34934514.5.0000.5086) 

Os dados da presente pesquisa foram coletados no 

período de fevereiro a dezembro de 2016. Uma equipe 

devidamente treinada avaliou os pacientes nos centros de 

diálise após a sessão de HD intermediária da semana (quarta 

ou quinta-feira). Todas as medidas foram realizadas após a 

sessão de HD conforme orientação do National Kidney 

Foundantion (NKF, 2000). Informações como sexo, idade, cor, 

renda e local de residência foram coletados no prontuário 

clínico e por entrevista individual com o paciente. A renda foi 

categorizada em >1 SM, 1≤SM≥4 e >4SM, de acordo com o 

Critério de Classificação Econômica do Brasil (CCEB) da 

Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2015). 

Foram avaliadas seguintes medidas: peso seco (kg), 

altura(m) e DAS. A aferição do peso corporal foi realizada com 

o auxílio de uma balança calibrada (Filizola®, Brasil) e a 

estatura obtida com o auxílio de um estadiômetro portátil 

(Alturexata®, Brasil). Para avaliação do DAS, foi utilizado um 
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caliper abdominal (Holtain Kahn Abdominal Caliper®) de haste 

móvel e subdivisão de 0,1 cm (figura 1). 

 

Figura 1. Caliper abdominal 

 
Fonte: Holtain Kahn Abdominal Caliper®). 

Para o cálculo do IMC foram utilizados o peso corporal 

seco (kg) e o quadrado da estatura (m) e, para classificação do 

IMC, foram adotados os pontos de corte recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde para adultos (1998) e Lipschitz 

(1994) para idosos (quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação do Índice de Massa Corporal de 

adultos. 
CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Obesidade  >ou =30 

Sobrepeso 25-29,9 

Eutrofia 18,5-24,9 

Desnutrição grau I < ou = 18,4 

Fonte: World Health Organization, 1997. 

 

O DAS foi aferido no ponto médio entre a última costela 

e a crista ilíaca e classificado segundo Sampaio et al. (2007); 

20,5 cm para homens e 19,3 cm para mulheres. 
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A composição corporal foi avaliada através do método 

DEXA, baseado em enCORE (modelo Lunar Prodigi – marca 

GE Healthcare®) (figura 2).  O aparelho foi calibrado 

diariamente, antes do início das medidas, a fim de verificar a 

garantia de qualidade das varreduras seguindo as 

recomendações do fabricante. Para a presente pesquisa foram 

consideradas as seguintes variáveis: gordura corporal total 

(GCT), gordura andróide (GA) e gordura ginoide (GG), em 

percentual. Para determinar a obesidade através do %GCT 

foram utilizados os valores sugeridos por Lohman (1992) 

(quadro 2), para homens e mulheres, respectivamente. 

No momento da avaliação pelo método DXA, todos os 

indivíduos utilizaram roupas leves, permaneceram descalços e 

estavam isentos de qualquer acessório ou objeto de metal. Eles 

permaneceram em decúbito dorsal durante todo o exame, se 

mantendo imóveis durante um tempo aproximado de 15 

minutos. O posicionamento no equipamento foi feito de modo 

que a linha sagital demarcada nessa área, de modo que 

passasse sob o centro do crânio, da coluna vertebral, da pélvis 

e das pernas (ISCD, 2013). 
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Figura 2. DEXA. 

 

 
Fonte: GE Healthcare® 

 

Quadro 2. %GC para homens e mulheres e a relação com o 

risco de problemas à saúde segundo Lohman, 1992.  

   %GC  

Risco nutricional  Homens  Mulheres  

Risco de doenças e distúrbios associados à 

desnutrição  ≤ 5  ≤ 8  

Abaixo da média  6 a 14  9 a 22  

Média  15  23  

Acima da média  16 a 24  24 a 31  

Risco de doenças associadas à obesidade  ≥ 25  ≥ 32  

 

As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de 

frequências e porcentagens e as numéricas por meio de média 
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e desvio padrão (média ± DP). A normalidade das variáveis 

numéricas foi avaliada pelo teste Shapiro-Wilk.   Para avaliar a 

correlação entre o DAS e o método de referência DEXA, foi 

utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson para variáveis 

coma distribuição normal e o Coeficiente de Correlação de 

Spearman, quando estas apresentavam-se com distribuição 

não normal. O programa estatístico utilizado foi o Stata 14.0, 

assumindo um nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 reflete as características descritivas da 

amostra. Houve predomínio do sexo masculino (n=214), com a 

maioria dos pacientes apresentando idade entre os 40 e 60 

anos (47,67%), residentes na capital do estado (68,22%), com 

cor da pele autoreferida parda (73,04%). 

Na tabela 2 são apresentadas as medidas 

antropométricas e de composição corporal dos pacientes. Uma 

vez que não existe um ponto de corte específico para a 

obesidade considerando a avaliação através do IMC na 

população em HD, optou-se por utilizar o que é recomendada 

pela OMS (1998) e Lipschitz (1994). No que tange à 

classificação do estado nutricional a partir do IMC, 54,49% 

encontravam-se eutróficos, seguidos de 13,62% desnutridos e 

31,88% com sobrepeso e obesidade. 
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Tabela 1. Características descritivas de pacientes renais 

crônicos em hemodiálise. São Luís, 2016. 

VARIÁVEIS 

TOTAL 

n=345 

HOMENS 

n=214 

MULHERES 

n=131 
 n % n % n % 

Idade       

<40 79 22.90 43 20.09 36 27.48 

≥40 e <60 161 46.67 91 42.52 70 53.44 

≥40 105 30.43 80 37.38 25 19.08 

Renda       

>1 SM 115 33.82 69 32.86 46 35.38 

1≤SM≥4 196 57.65 118 56.19 78 60.00 

> 4 SM 29 8.53 23 10.95 6 4.62 

Residência       

Capital 234 68.22 144 67.92 90 68.70 

Interior 109 31.78 68 32.08 41 31.30 

Cor       

Branco 27 7.83 21 9.81 6 4.58 

Negro 53 15.36 29 13.55 24 18.32 

Pardo 252 73.04 153 71.50 99 75.57 

Amarelo/Oriental 4 1.16 4 1.87 - - 

Indígena 1 0.29 1 0.47 - - 

Não sabe 8 2.32 6 2.80 2 1.53 

SM – salário mínimo *Dados apresentados em frequência %. 

 

A Desnutrição Proteico-Energética (DPE) é muito 

comum em pacientes com doença renal crônica (DRC), 

principalmente entre aqueles que fazem HD, e está associada 

ao aumento da morbidade e mortalidade dessa população 

(SILVA et al., 2016). Em contraste a isso, mais da metade dos 

nossos pacientes foram classificados como eutróficos 

(54,49%).  

Resultado semelhante foi encontrado por Sampaio et al. 

(2017), ao avaliarem 73 indivíduos adultos do Hospital 
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Universitário presidente Dutra, em São Luís, identificaram 

55,6% de eutrofia entre os pacientes.  

 

Tabela 2. Características antropométricas e de composição 

corporal de pacientes em hemodiálise. São Luís, 2016. 

VARIÁVEIS 

TOTAL 

n=345 

HOMENS 

n=214 

MULHERES 

n=131 

IMC – n (%)   
    

Desnutrição 47 (13.62) 32 (14.95) 15 (11.45) 

Eutrofia 188 (54.49) 122 (57.01) 66 (50.38) 

Sobrepeso e Obesidade 110 (31.88) 60 (28.04) 50 (38.17) 

DAS – n (%) 
      

Normal 278 (80.58) 198 (92.52) 80 (61.07) 

Elevado 67 (19.42) 16 (7.48) 51 (38.93) 

GCT – n (%) 
      

Baixo - - - - - - 

Abaixo da média 30 (8.70) 24 (11.21) 6 (4.58) 

Média 5 (1.45) 5 (2.34) - - 

Acima da média 95 (27.54) 69 (32.24) 26 (19.85) 

Elevado 215 (62.32) 116 (54.21) 99 (75.57) 

%GG - média ± (DP) 344 (±31.85) 214 (±26.47) 130 (±40.7) 

%GA - média ± (DP) 344 (±32.9) 214 (±29.3) 130 (±38.7) 

IMC – índice de massa corporal; DAS – diâmetro abdominal sagital; GCT – 

gordura corporal total; GA – gordura androide; GG – gordura ginóide.  

*Dados apresentados em frequência (%) e média (± DP). 
 

Apesar de universalmente aceito para classificação do 

estado nutricional, resultados do IMC podem se comportar de 
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maneira conflitante. De acordo com a International Society of 

Renal Nutrition and Metabolism (ISRNM), o IMC<23kg/m² é um 

indicativo de desnutrição, devendo pacientes em HD manterem 

um IMC acima do proposto (FOUQUE, 2008). Entretanto, entre 

os pacientes com DRC, o IMC pode não refletir com precisão a 

gordura corporal total, já que além de “mascarar” os resultados 

em situações de edema, este indicador também não é sensível 

para detectar depleção proteica ou aumento de gordura visceral 

(KAMIMURA & CUPPARI, 2009).  

Em consonância ao supracitado, apesar de apenas 

31,88% da nossa amostra ser classificada como sobrepesados 

e obesos segundo o IMC, na tabela 2 podemos observar que a 

maioria dos pacientes apresentaram percentuais elevados de 

GCT (62,32%) avaliada pelo método de referência DEXA, 

segundo a classificação por Lohman (1992), sendo isto mais 

frequente entre as mulheres (75,57%).  

Baseada na medida de três componentes corporais 

(densidade mineral óssea, gordura corporal e massa livre de 

gordura), o DEXA foi inicialmente destinado a mensuração da 

densidade mineral óssea e do conteúdo mineral ósseo. Mas, 

devido aos avanços tecnológicos, esse método permite também 

a estimativa dos componentes corporais, dando condições para 

uma análise total ou de sua distribuição nos segmentos 

corporais (membros superiores, inferiores e tronco (RECH et. 

al, 2007).  

Em nosso estudo, as mulheres apresentaram maiores 

valores médios tanto de %GA, quanto de %GG, ambas 

avaliadas pelo DEXA (Tabela 2). Da mesma forma, a avaliação 

pelo DAS revela que 19,42% dos pacientes apresentavam esse 
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parâmetro elevado, com uma maior frequência entre as 

mulheres (38,93%). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Freitas 

et al. (2013), que ao avaliarem a prevalência e os fatores 

associados à obesidade abdominal em pacientes em HD, 

encontraram maiores percentuais de obesidade abdominal 

entre as mulheres, embora esta tnha sido avaliada pela 

circunferência da cintura (CC). 

A despeito do paradoxo da obesidade, estudos relatam 

que o excesso de gordura corporal está relacionado à uma serie 

de complicações ao paciente em HD, desde o aumento do risco 

cardiovascular,  estresse oxidativo, diabetes, síndrome 

metabólica, diminuição da qualidade de vida, até o aumento da 

taxa inflamatória, constantemente associada à casos 

relacionados à desnutrição (PONTES et al., 2014; ALVES, 

2017).   

A importância da avaliação da distribuição da gordura 

corporal se dá pelo fato de que a gordura que se distribui na 

região abdominal (obesidade tipo andróide), representa maior 

risco que a gordura depositada nas nádegas e nas coxas 

(obesidade tipo ginóide), pois a deposição abdominal de 

gordura relaciona-se com processos que causam doença 

cardíaca (MELO, 2011 apud AIRES, 2015). Dessa forma, 

métodos que avaliem adequadamente a distribuição desse 

compartimento corporal, são de suma importância na prática 

clínica. 
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Tabela 3. Coeficiente de Correlação entre o DAS com variáveis 

antropométricas e de composição corporal por sexo, para 

mensuração da gordura visceral de pacientes em hemodiálise. 

São Luís, 2016. 

VARIÁVEIS 

DAS 

TOTAL 

n=345 

HOMENS 

n=214 

MULHERES 

n=131 

r p-valor r p-valor r p-valor 

IMC 0.8150 <0.0001 0.7982 <0.0001 0.8631 <0.0001 

GCT (%) 0.5095 <0.0001 0.6812 <0.0001 0.7203 <0.0001 

GA(%) 0.6468 <0.0001 0.7140 <0.0001 0.7406 <0.0001 

GG (%) 0.3436 <0.0001 0.6065 <0.0001 0.5509 <0.0001 

IMC – índice de massa corporal; DAS – diâmetro abdominal sagital; GCT – 

gordura corporal total; GA – gordura androide; GG – gordura ginoide; r – 

coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman. 
 

Nesse contexto, a tabela 3 apresenta o coeficiente de 

correlação entre o DAS e variáveis antropométricas e de 

composição corporal considerando estratificação por sexo. 

Houve correlação positiva forte entre o DAS e o IMC (r=0.8150; 

p<0.0001) e moderada entre o DAS e a GA (r=0.6468 

p<0.0001). Quanto a GG, esta obteve coeficiente de correlação 

baixa com o DAS (r=0.3436; p<0.0001). 

Quando correlacionada com a GCT, o DAS apresentou 

coeficiente de correlação moderado na amostra total (r=0.5095; 

p<0.0001). Entretanto, ao estratificarmos por sexo, o mesmo 
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apresentou coeficientes de correlação forte para as mulheres 

(r=0.7203; p<0.0001). 

Em nossa pesquisa bibliográfica, não foram encontrados 

estudos que avaliassem a correlação do DAS com o DEXA na 

população em HD, considerando a GCT e sua distribuição.  

Em nosso estudo a correlação positiva moderada entre 

o DAS e o %GA avaliado pelo DEXA sugere que tal método 

pode ser promissor para se avaliar a obesidade visceral 

refletida pelo padrão androide de distribuição da gordura 

corporal.   

O IMC se destaca com uma correlação positiva forte e 

superior ao encontrado com o %GA. Cuppari e Kamimura 

(2009) ressaltam que, nos pacientes com DRC, apesar de o 

IMC ser conhecido como um bom marcador de gordura 

corporal, os valores podem ficar “mascarados” em situações de 

retenção hídrica que são relativamente frequentes. Além disso, 

o fato de o IMC não ser sensível para detectar depleção proteica 

e também para identificar o aumento da gordura visceral reforça 

a ideia de que indivíduos com os mesmos valores de IMC 

podem estar expostos a riscos de forma diferente.  

Lee et al. (2013), avaliando o DAS por radiografia 

abdominal lateral na população em diálise peritoneal (DP), 

concluíram que o método é um preditor independente 

significativo da mortalidade por todas as causas e 

cardiovascular em pacientes com DP incidentes.  Tal estudo 

encontrou correlação positiva forte entre o DAS e o IMC 

(amostra total r=0,64; P <0,001 / Homens r= 0,59; P <0,001 / 

mulheres r=0,68; P <0,001), inferior aos nossos achados. 

Reforçamos que mais estudos são necessários para 

avaliar a acurácia, sensibilidade e especificidade do DAS na 
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avaliação da gordura visceral em pacientes sob tratamento 

dialítico. 

Como limitação do estudo, destacamos o fato de se tratar de 

um estudo transversal, impossibilitando a análise de 

causalidade e efeito. O DEXA, apesar de ser um método de  alta 

precisão e avaliar a distribuição da GC, não é capaz de 

mensurar a adiposidade visceral. Além disso, o fato de não 

haver estudos com objetivo semelhante ao investigado na 

presente pesquisa impossibilita a comparação dos nossos 

achados. Apesar disso, este estudo destaca-se por investigar 

um método pouco estudado em uma amostra expressiva nos 

cinco centros de HD funcionantes na capital maranhense no 

ano de 2016. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo encontrou correlações positivas entre 

o DAS e a GCT, GA e GA estimada pelo método DEXA. 

Destacam-se as correlações positivas com coeficientes maiores 

quando o DAS foi correlacionado com o %GA, em comparação 

ao %GG.  Supreendentemente, identificamos coeficientes de 

correlação ainda maiores do que o DAS em relação ao %GA 

quando o DAS foi correlacionado com o IMC. Como não foram 

encontrados estudos que avaliassem a sensibilidade e 

especificidade do DAS para avaliar gordura visceral em 

pacientes sob tratamento dialítico, mais estudos são 

necessários para investigação deste método, uma vez que a 

gordura visceral tem sido associada a resultados adversos 

nesta população.  
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Por fim, destacamos a importância dos nossos achados 

por investigar um método pouco avaliado que parece ser 

promissor na avaliação da gordura visceral no paciente em HD. 

Entretanto, mais estudos são necessários para avaliar a 

sensibilidade, especificidade e acurácia de tal método no 

cenário da HD. 
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RESUMO: O paciente crítico é definido pela desordem de pelo 
menos um dos principais sistemas do organismo, necessitando 
de assistência contínua e especializada. A Terapia Nutricional 
tem o papel de minimizar as consequências catabólicas 
decorrentes da cirurgia no paciente crítico, reduzindo a 
vulnerabilidade a infecções oportunistas, melhorando 
cicatrização tecidual e mantendo ou atenuando a perda da força 
motora. O presente trabalho tem como objetivo descrever o 
cuidado nutricional prestado a uma paciente no pós-operatório 
de uma cirurgia de ressecção de um tumor intracraniano 
internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), com a 
finalidade de contribuir cientificamente na área na nutrição 
clínica. Para isso, foram abordados os momentos mais 
importantes de sua trajetória no internamento na UTI e as 
diferentes estratégias nutricionais tomadas. 
 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intentiva; Neurologia; 

Terapia Nutricional 
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INTRODUÇÃO 

 

         Os tumores cerebrais malignos são caracterizados pela 

multiplicação das células do sistema nervoso de forma 

acentuada (Barros et al., 2012). Tumores cerebrais são vistos 

como uma das doenças mais agressivas ao corpo humano, 

sendo considerada a segunda causa de morte relacionada às 

doenças neurológicas. Essa neoplasia é classificada em graus 

de I até IV, que ilustra o grau de crescimento e invasão das 

células cancerosas (CONTRERAS, 2017).   

A sintomatologia clínica da doença depende da 

localização do tumor, agressividade, aspectos 

comportamentais celulares e taxa de crescimento da massa 

tumoral. As principais queixas são cefaléias, ataxia, náuseas e 

vômitos associados principalmente a hidrocefalia e ao aumento 

da pressão intracraniana (AQUILINA, 2013). A ressecção é a 

forma primária de tratamento para os tumores cerebrais, e tem 

como objetivo remover a massa tumoral sem predispor danos 

nas funções neurológicas (FLOWERS, 2000). 

A unidade de terapia intensiva (UTI) provê um sistema 

de monitoramento contínuo para pacientes que se encontram 

gravemente enfermos, podendo ser classificados como 

pacientes críticos, ou que estão em risco de vida, e são 

admitidos para estabilização desse quadro (URIZZI et al., 

2017). O paciente crítico é definido pela desordem de pelo 

menos um dos principais sistemas do organismo. Geralmente 

cursam com estresse fisiológico, decorrente da resposta 

inflamatória sistêmica, o que acarreta em alterações 

metabólicas e hormonais, que, por sua vez, predispõem à 

resistência à insulina e ao catabolismo protéico, dentre outras 
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consequências. Devido a essa gama de alterações 

metabólicas, o paciente crítico necessita de assistência 

contínua e especializada e, ainda assim, pode evoluir com altas 

taxas de morbidade infecciosa, disfunção de múltiplos órgãos, 

tempo de hospitalização prolongada e elevada taxa de 

mortalidade (ASPEN, 2016). 

O termo consciência é utilizado para definir a capacidade 

do indivíduo de reconhecer a si mesmo e aos estímulos do 

ambiente. A desorientação têmporo-espacial até a um estado 

de coma profundo são dois extremos que podem ocorrer 

quando há rebaixamento do nível de consciência (RNC), 

necessitando de respiração artificial.  

A ventilação mecânica (VM) trata-se de um método de 

suporte respiratório destinado aos pacientes que se encontram 

com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, 

substituindo parcialmente ou totalmente a ventilação 

espontânea, reduzindo o esforço muscular necessário para a 

respiração e assim diminuindo a demanda metabólica. A VM é 

classificada em não invasiva, por meio de uma interface 

externa, ou invasiva, a partir de um tubo endotraqueal ou cânula 

de traqueostomia (CARVALHO; TOUFEN JUNIOR; FRANCA, 

2007). Alterações de nível de consciência, que podem ser 

causadas por tumores cerebrais, é um dos fatores que podem 

gerar a necessidade de suporte ventilatório (URIZZI et al., 

2017). Um estudo de coorte prospectivo, realizado com 169 

pacientes submetidos eletivamente à cirurgia intracraniana, 

concluiu que 71,5% da amostra apresentaram necessidade de 

VM devido ao RNC (HAYASHI et al., 2013).  

A avaliação e a interpretação do estado nutricional no 

paciente crítico devem ser efetuadas com cautela, visto que 

muitos dos métodos empregados na prática clínica hospitalar 
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apresentam limitações decorrentes de fatores como a restrição 

do paciente ao leito, múltiplos acessos de monitoramento e 

administração de medicações, presença de edema, retenção 

hídrica e alteração dos marcadores bioquímicos pelo estado 

inflamatório (albumina, pré-albumina e transferrina, por 

exemplo), entre outros aspectos (ASPEN, 2016).  

Os déficits nutricionais são complicações da doença 

crítica (SINGER et al., 2009), e suas consequências ocasionam 

fraqueza muscular, vulnerabilidade à infecções oportunistas, 

aumento do tempo de dependência da VM e da taxa de 

mortalidade (ALBERDA et al., 2009). Desse modo, a terapia 

nutricional (TN) é fundamental para minimizar as 

consequências catabólicas, reduzindo a vulnerabilidade a 

infecções oportunistas, melhorando cicatrização tecidual e 

mantendo ou atenuando a perda da força motora (TOLEDO; 

CASTRO, 2015; ROSENFELD, 2014).  A TN deve atender às 

individualidades do paciente, sendo suas necessidades 

energéticas e proteicas estimadas conforme a sua realidade, a 

partir de métodos subjetivos e objetivos para avaliação do 

estado nutricional, com intuito de minimizar os riscos de 

complicações provenientes do suporte dietoterápico e o 

aumento da morbimortalidade associada à desnutrição 

(BESERRA et al, 2011; ASPEN, 2016). 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o 

cuidado nutricional prestado a uma paciente no pós-operatório 

de uma cirurgia de ressecção de um tumor intracraniano 

internada em uma unidade de terapia intensiva, com a 

finalidade de contribuir cientificamente na área na nutrição 

clínica. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, com 

abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na Unidade de 

Terapia Intensiva 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 no mês de dezembro de 2018 a 13 de janeiro 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.  

 A análise dos parâmetros bioquímicos foi feita a partir da 

coleta dos dados em prontuários e os valores de referência 

utilizados foram os preconizados pelo 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 

           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 aferida 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 

calculado a partir da mensuração do ultimo peso real e altura 

aferida durante o internamento da paciente na enfermaria de 

neurologia 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 é 

recomendado para o paciente crítico (ESPEN, 2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

M.V.S.S., 25 anos, sexo feminino, casada, nulípara, natural 

de Recife - Pernambuco. 

 

• HISTÓRIA DA DOENÇA 

Paciente com história de ressecção de tumor intracraniano 

em 2010, apresentando déficit motor que foi superado com 

auxílio de acompanhamento fisioterápico. Evoluiu com cefaleia, 

sendo evidenciado em exame de imagem novo processo 

expansivo, próximo ao 3º ventrículo.  

Paciente foi admitida na enfermaria de neurologia do 

HC/UFPE, sendo então submetida à ressecção de tumor 

cerebral em 04/12/18, cirurgia ocorreu sem intercorrências. 

Chega à unidade de recuperação cirúrgica sem uso de droga 

vasoativa e em respiração espontânea. 

A paciente apresentou boa evolução após a cirurgia, porém, 

no 5º dia pós-operatório (DPO), evoluiu com episódios eméticos 

e convulsões, sendo optado pela realização de tomografia de 

emergência que evidenciou hemorragia cerebral e hidrocefalia. 

Após o exame, a paciente evoluiu com RNC, necessitando de 

VM e início de droga vasoativa. Foi reabordada em 23/12/18 

para implante de cateter intracraniano, evoluindo para estado 

de coma vigil. 

Devido ao RNC e intubação, optou-se pelo início precoce de 

a terapia nutricional via sonda nasoenteral (SNE). No entanto, 

a paciente evoluiu com intolerância à dieta, necessitanto de 

abertura da sonda nasogástrica para drenagem de conteúdo 

gástrico, conduta de rotina para evitar a broncoaspiração pelos 
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vômitos. Seguiu com alto retorno pela sonda nasogástrica e 

picos febris, sendo diagnosticada com abdome agudo. Foi 

submetida à laparotomia exploradora (LE) em 28/12/18, onde 

evidenciaram perfuração de intestino delgado a cerca de 60 cm 

do ângulo de Treitz, sendo realizada uma enterectomia e 

entero-entero anastomose. Neste mesmo procedimento, 

realizou-se colectomia direita com confecção de ileostomia e 

fístula mucosa secundária à perfuração de ceco. Evoluiu com 

peritonite fecal, sendo realizado toalete cavitário (TC) em 

31/12/18. Em 03/01/19 evoluiu com novo abdome agudo, 

necessitando ser reabordada de urgência. Foi então 

evidenciado peritonite purulenta secundária a deiscência de 

anastomose realizada em 28/12/18, sendo a mesma ressecada 

e confeccionada jejunostomia e fístula mucosa. 

A paciente não apresentou melhora de quadro clínico e do 

estado de coma, evoluindo com quadro geral grave e falência 

intestinal (alta drenagem por sonda nasogástrica e 

sangramentos em grande quantidade em abdome, que 

apresentava aspecto globoso e distendido), apresentando 

quadro clínico e laboratorial sugestivos de infecção de foco 

abdominal. 

Diante do quadro clínico da paciente, foi declarado falência 

terapêutica no dia 12/01/19, em conjunto e concordância com 

familiares. Nesse momento, a paciente passou a ser conduzida 

pela comissão de cuidados paliativos, devido ao mal 

prognóstico. Paciente evolui ao óbito em 13/01/2019. 

 

• DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 

 

Paciente em estado de coma vigil, pós operatório tardio de 

ressecção de tumor intracraniano intraventricular (04/12/18), 
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ressecção de tumor cerebral primário (2010), PO de LE + TC 

por peritonite fecal (31/12/18), isquemia transmural em 3 áreas 

de intestino delgado, POI de LE + colectomia direita + 

enterectomia + entero-entero anastomose + confecção de 

ileostomia e fístula mucosa por abdome agudo (perfuração de 

ceco e intestino delgado) (28/12/18) + pós operatório (PO) de 

LE + TC + jejunostomia a Brooke + fístula mucosa (03/01/19). 

 

• TRIAGEM NUTRICIONAL 

 

A triagem nutricional (NRS-2002) indicou presença de 

risco nutricional desde o momento da admissão. 

 

• AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

 

Devido aos fatores citados anteriormente, que limitam a 

realização da antropometria de forma adequada no paciente 

crítico, a avaliação antropométrica restringiu-se aos valores 

obtidos enquanto encontrava-se na enfermaria (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros Resultados 

Peso atual 46,2 kg 

Altura 1,57 m 

IMC 18,74 kg/m2 

Fonte: autoria própria 

       Com base nos parâmetros apresentados, a paciente 

recebeu o diagnóstico nutricional de eutrofia, de acordo com a 

classificação do IMC.  
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• EXAMES BIOQUÍMICOS  

 

  A Tabelas 5 apresenta os resultados dos exames 

bioquímicos realizados ao longo do internamento. 

Tabela 5: Resultados de exames bioquímicos dos meses de 

dezembro de 2018 a janeiro de 2019. 

 4/12 9/12 14/12 19/12 24/12 29/12 04/01 09/01 

Ur 13,9 46,5 52,8 100 79,1 77,5 108 193 

Cr 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0 

Na 137,

5 

136,

1 

135,9 136,8 145 157,6 145 146,0 

K 4,2 4,0 3,5 3,7 4,1 3,1 2,9 3,2 

Ca 9,7 8,5 8,0 8,7 -- -- 7,1 8,2 

Ht 33,1 27,4 22,4 28,2 26,1 37,3 19,4 17,2 

Hb 11,6 9,25 7,95 9,83 8,77 13,1 6,2 7,5 

VCM 85,4 85,9 85,7 -- 93 -- 85 -- 

HCM 30 29,0 30 -- 31 -- 27 -- 

Leuc

o 

9080 9.91

0 

2000

0 

21.50

0 

15.10

0 

18.00

0 

20.10

0 

24.30

0 

Alb -- -- -- -- -- -- -- -- 

PCR -- -- -- -- 18 39,9 43,6 27,0 

Mg 1,8 2,0 2,0 2,2 -- 1,9 1,7 1,5 

P 5,4 -- 2,9 3,1 -- 2,9 1,8 6,5 

BT/B

D 

-- 0,3/- -- -- -- 1,5/-- -- -- 

BI 
 

--  -- -- -- -- -- 

TGO -- -- -- -- -- -- -- 28,0 

TGP -- -- -- -- -- -- -- 37,0 

Ur: Ureia; Cr: Creatinina; Na: sódio; K: Potássio; Ca: Cálcio; Ht: 

Hematócrito; Hb: Hemoglobina; VCM: volume corpuscular 

médio; HCM: Hemoglobina Corpuscular Média; Leuco: 

Leucócitos; Alb: Albumina; PCR: Proteína C Reativa; Mg: 

Magnésio; P: Fósforo; BT: Bilirrubina total; BD: Bilirrubina direta; 
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BI: bilirrubina indireta; TGO: Transaminase glutâmico 

oxalacética; TGP: Transaminase glutâmico – pirúvica; 

A paciente, ao longo do tempo de internamento 

apresentou anemia normocrômica e normocítica, evidenciada 

pelos valores reduzidos de hemoglobina e hematócrito, e 

valores normais de VCM e HCM. Já os leucócitos, bem como a 

PCR, eleva-se a partir do dia 14, mostrando um possível quadro 

infeccioso. Concomitantemente, observa-se uma elevação 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 algumas medicações, como diuréticos 

de alça (medicação anti-hipertensiva), tendo em vista que 

alguns podem ser espoliadores de potássio, como é o caso do 

hidroclorotiazida, mas esta hipocalemia pode também estar 

associada ao fato de que paciente possuía perdas insensíveis 

por ileostomia, em alguns dias apresentação aumento no 

débito, 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.  

Os resultados dos exames mostram o quadro de 

inflamação sistêmica e falha de órgãos vitais que são 

comumente encontrados entre pacientes críticos. 



CUIDADO NUTRICIONAL À PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO DE RESSECÇÃO 

DE TUMOR INTRACRANIANO EM UTI: ESTUDO DE CASO 

178 
 

A gasometria corresponde a um conjunto de exames 

bioquímicos específicos para pacientes com agravamento da 

doença. Nela, parâmetros como o pH sanguíneo e as dosagens 

de lactato, dióxido de carbono e bicarbonato sérico são 

mensuradas, servindo como auxílio no que diz respeito à 

avaliação do equilíbrio orgânico.  

Ao avaliar os resultados da gasimetria (tabela 6), é 

possível observar alteração nos níveis de lactato. Na primeira 

coleta, apresentou hiperlactatemia, secundário o processo de 

anaerobiose celular, sendo uma das características 

bioquímicas da doença crítica, configurando-se como um dos 

parâmetros definidores da instabilidade hemodinâmica, o que 

impossibilita a alimentação do paciente nesse contexto, pois 

apresenta risco aumentado de desenvolver isquemia intestinal 

e celular, inibindo qualquer via de alimentação.  

Com o passar do tempo, observa-se melhora nos níveis 

de lactato, indicando melhora clínica e viabilização para início 

de terapia nutricional.  

Avaliando o ph, observa-se inicialmente um processo de 

acidose metabólica, com dimuição dos valores de bicarbonato 

e tentativa de compensação orgânica do quadro acidótico a 

partir da diminuição dos valores de gás carbônico.  
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Tabela 6: Resultados dos exames de gasometria. 

 04/12 09/12 17/12 27/12 05/01 12/01 

Lactato 
(mmol/l) 

6,4 1,8 2,0 1,3 2,4 3,6 

pH 7,35 7,30 7,48 7,50 7,43 7,44 

CO2 (mmHg) 32,4 41,1 39,7 38,4 35,2 16,8 

HCO3 (mmol/l) 18,8 22,9 29,1 29,2 23,4 14,8 

 

• TERAPIA NUTRICIONAL (TN) E NECESSIDADES 

NUTRICIONAIS 

 

No 1º DPO da ressecção do tumor foi iniciado dieta por via 

oral (V.O.) de consistência branda, normossódica, hipercalórica 

e hiperproteica. Suas necessidades nutricionais foram 

estimadas em 30 kcal/kg/dia e 1,5 g de proteína/kg/dia de 

acordo com o recomendado pelo projeto ACERTO (Aceleração 

da Recuperação Total Pós-operatória). Apresentou boa 

aceitação da dieta, porém no 5º dia de internamento (08/12/18) 

iniciou dieta por sonda nasoenteral em posição gástrica por 

RNC. 

Suas necessidades nutricionais foram então reestimadas de 

acordo com a BRASPEN (2018) para pacientes críticos, porém 

foram mantidas as estimativas de caloria e proteína 

(30kcal/kg/dia e 1,5g de proteína/kg/dia). Iniciou-se a TN com 

aporte reduzido e com progressão rápida conforme tolerância 

da paciente. A fórmula utilizada tinha características 

hipercalórica e hiperproteica, polimérica e isenta em fibras, de 

acordo com recomendações da BRASPEN (2018). Paciente 

atingiu meta calórica e proteica no 3º dia após início de terapia 

nutricional enteral. 
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No dia 17/12/18, após cerca de 24h de establização clínica 

de retirada de drogas vasopressoras, a fórmula enteral foi 

modificada, sendo optada por uma com fibras solúveis e 

insolúveis já que paciente apresentou poucas 

evacuações/trânsito lento até esse ponto. Seguia com boa 

tolerância da dieta, até 24/12/18, quando apresentou episódios 

eméticos e foi optado por zerar dieta para passagem de sonda 

nasogástrica para drenagem de conteúdo gástrico, que 

apresentou um débito de 3.500ml em 24h, classificado como 

elevado. Após diminuição do débito por SNG, a mesma foi 

fechada e a dieta foi reiniciada com baixa vazão (20ml/h), sendo 

optado por progressão lenta (10ml/h a cada 24h), conforme 

protocolo interno do hospital. Todavia, evoluiu com sinais de 

intolerância gástrica, sendo mais uma vez aberta SNG para 

dreno, apresentando retorno gástrico elevado (1150ml/24h), 

indicando mais uma vez pausa na terapia nutricional enteral, 

24º dia de internamento (27/12/18). 

A paciente continuou a apresentar alto débito pela sonda 

nasogástrica (>500ml/12h), mesmo após abordagem cirúrgica 

e confecção de ileostomia, contraindicando o uso do trato 

gastrointestinal (TGI). Diante disto, em 30/12/18 (27º dia de 

internamento) foi optado por iniciar nutrição parenteral total 

(NPT) por acesso central. 

A NPT foi iniciada com 30% das necessidades 

nutricionais, e teve progressão para 50% no dia seguinte, 

atingindo meta no 3º dia após início da NPT, como mostra o 

quadro abaixo. 

  



CUIDADO NUTRICIONAL À PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO DE RESSECÇÃO 

DE TUMOR INTRACRANIANO EM UTI: ESTUDO DE CASO 

181 
 

 

Quadro 1: Progressão de aporte calórico via NPT 

Data 
Porcentagem de adequação 

da NPT 

30/12/18 30% 

31/12/18 50% 

01/01/19 100% 

 

Quando em aporte pleno, paciente recebia 1495 kcal/dia 

(30kcal/kg/dia) e 92,4g de proteína/dia (2g ptn/kg/dia), foi 

optado por aumentar sua meta proteica como forma de auxiliar 

na cicatrização e manutenção de massa magra, já que passou 

por diversas cirurgias e ao exame físico apresentava sinais de 

depleção. 

Diariamente eram analisados exames de eletrólitos, 

escórias nitrogenadas, glicemia e gasometria 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, 

necessitando de suplementação de alguns nutrientes 

específicos como cloro, cálcio e magnésio. Eventualmente 

também se fazia necessário a restrição de fósforo na NPT já 

que paciente apresentou hiperfosfatemia em alguns momentos. 

Apesar do sucesso da terapia nutricional parenteral, 

paciente não apresentou melhoras clínicas e continuava com 

alto débito pela sonda nasogástrica e distensão abdominal, 

impossibilitando o uso do TGI. Após várias reabordagens 

cirúrgicas à nível intestinal e tentativas de manejo clínico, 

equipe médica declarou falência terapêutica e, juntamente à 

família, foi decidido a paliação exclusiva em 12/01/19, visando 

medidas para conforto da paciente e de sua família. No dia 
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13/01/19, após 41 dias de internamento na UTI, paciente 

evoluiu à óbito por falência múltipla dos órgãos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A terapia nutricional em uma unidade de terapia intensiva 

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 três 

terapias nutricionais distintas adequado às diferentes condições 

clínicas que objetivaram minimizar as perdas proteicas e 

nutricionais causadas pela criticidade. 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: O presente estudo busca relatar o acompanhamento 
nutricional de um paciente com um complexo diagnóstico que 
necessitou passar por multiplos tratamentos cirurgicos. Trata-
se de estudo descritivo, tipo relato de experiência, desenvolvido 
durante o rodízio no setor de Cirurgia Geral em um programa 
de Residência Uniprofissional em Nutrição Clínica. Paciente do 
sexo feminino, com diagnóstico de síndrome pilórica, isquemia 
intestinal, seguido de abdome agudo. Foi submetido à triagem 
nutricional pela Nutritional Risk Screening (NRS – ESPEN, 
2002) tal como avaliação antropométrica semanal (peso e suas 
variações, IMC) e circunferência do braço e sua adequação em 
percentual com base no percentil 50 (quinzenalmente). Foram 
avaliados os parâmetros bioquímicos para acompanhamento 
do estado nutricional e também consumo de medicamentos e 
possíveis interações. Na triagem, paciente obteve pontuação 3 
e apresenta % de perda de peso de 9% em 2 meses anteriores 
à admissão. Foi submetido à conduta dietoterápica de 

mailto:jarsoncostap@gmail.com
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característica hipercalórica e hiperproteica, para repleção do 
estado nutricional, associada a suporte nutricional oral 
especializado, rico em imunonutrientes. Paciente evolui com 
melhora dos parâmetros antropométricos durante 
hospitalização, ressaltando a importância da terapia nutricional 
no perioperatório.  
Palavras-chave: Cirurgia. Terapia Nutricional. Dietoterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A estenose pilórica hipertrófica é a principal causa de 

obstrução intestinal, acometendo 2 a 5 por 1000 nascidos vivos, 

prevalentemente acometendo mais a população pediátrica, 

apresentando diagnóstico característico de vômito por projétil 

após a ingestão alimentar, sendo tratada durante as primeiras 

semanas de vida. Diferente das crianças, em adultos esse 

distúrbio é raro, porém bem estabelecido, apresentando-se em 

dois tipos: idiopático, sem nenhum fator predisposto e 

secundário caracterizado por úlceras, inflamação e tumores. 

Podendo também ser classificada como difusa ou por hipertrofia 

focal do músculo pilórico (HASSAN et al., 2018). 

Devido a sua raridade, a identificação é limitada e por 

formar uma lesão nodular na saída gástrica tende a ser 

confundida com tumores subepiteliais malignos e benignos; 

(BAYRAMOğLU et al., 2019). Apresentando a piloromiotomia 

como tratamento cirúrgico, a mesma pode cursar com 

perfuração da mucosa e infecção da ferida, porém segue com 

baixa taxa de mortalidade (JOBSON; HALL, 2016). Dentre as 

complicações do tratamento cirúrgico o paciente pode evoluir 

com perfuração do intestino delgado, condição rara, na qual os 
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pacientes apresentam sinais e sintomas de abdome agudo, 

todavia esta é uma complicação incomum (HINES et al., 2012). 

Segundo Hines et al. (2012), a perfuração livre secundária ao 

intestino delgado isquêmico é uma complicação incomum do 

intestino isquêmico e também é uma causa relativamente 

incomum de perfuração do intestino delgado. Podendo ser 

decorrente de uma obstrução mecânica ou por um evento 

vascular primário, sendo caracterizado por espessamento da 

parede intestinal, aumento do intestino diminuído ou ausente, 

pneumatose e gás venoso portal / mesentérico. 

Por esta feita, é importante considerar o fato de que 

grandes cirurgias do trato gastrointestinal podem prejudicar a 

função do sistema imunológico e aumentar a probabilidade de 

complicações infecciosas no pós operatório (HAMZA et al., 

2015). Mesmo com novos avanços sendo desenvolvidos no 

tratamento perioperatório, a morbidade destes pacientes ainda 

está elevada, encontrando-se entre 40 e 50% (SUZUKI et al., 

2010; SILVESTRI et al., 2016). 

A prática cirúrgica aumenta a liberação de cortisol e 

glucagon, levando a diminuir a captação periférica de glicose, 

resultando em hiperglicemia pós-operatória e resistência à 

insulina (SOOP et al., 2001). Dito isto, uma má prática 

nutricional no pré-operatório está associada à resistência à 

insulina e altos níveis de mediadores inflamatórios, que podem 

retardar a cicatrização e aumentar as complicações pós-

operatórias infecciosas e não-infecciosas e o tempo de 

internação hospitalar (SADA et al., 2014; SON et al., 2016).  

Estudos sugerem que a imunonutrição no período 

perioperatório, podendo ser um suplemento enriquecido com 

arginina, ácidos graxos, omega-3 e nucleotideos, juntamente 

com uma dieta hiperproteica, estão associados a melhora da 
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cicatrização de feridas e redução das complicações pós-

operatórias (HAMZA et al., 2015). 

Também conhecida como imunomodulação, a 

imunonutrição possui o cargo de melhorar a função do sistema 

imunológico. Sendo um aminoácido associado ao reparo 

tecidual e à cicatrização de feridas, a arginina atua como um 

substrato metabólico essencial para as células imunes, 

necessário para função linfocitária adequada. Da mesma forma, 

os ácidos graxos ômega, n-6 e n-3, demonstraram atenuar a 

produção de compostos inflamatórios e reduzir a citotoxicidade 

das células inflamatórias (HEGAZI et al., 2014). 

Para esta feita, o mercado brasileiro atualmente 

disponibiliza um produto que atende as necessidades 

requeridas. O IMPACT Advanced Recovery é um suplemento 

comum de imunonutrição usado em ensaios clínicos, contendo 

4,2 g de arginina, 1,1 g de ácido eicosapentaenóico e ácido 

docosa-hexaenóico e 430 mg de nucleotídeos na dieta. A dose 

eficaz de imunonutrição prévia à cirurgia, descrita na literatura, 

consiste em 3 suplementos de imunonutrição (até 750 mL) por 

dia, durante 5 a 7 dias antes e apos a cirurgia (ESPEN, 2017). 

 Ainda tratando do periodo perioperatório, o consumo 

proteico, assim como a imunonutrição, exerce papel 

fundamental no processo de recuperação. Pacientes 

metabolicamente saudáveis apresentam entre 40 e 80 g de 

nitrogênio após operações abdominais abertas, o que equivale 

a 1,2 a 2,4 kg de músculo esquelético úmido (AUSTIN et al., 

2009). Se falando de pacientes com resistência à insulina, eles 

podem experimentar 50% maior de proteína (SCHRICKER et 

al., 2005). 

Vendo a importância da terapia nutricional no periódo 

perioperatório, o presente estudo buscou relatar a experiência 
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clínica de acompanhamento nutricional a um paciente cirúrgico, 

relacionando aspectos fisiopatológicos da doença, suas 

implicações físico-funcionais e a terapia 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 

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. 

 

• História Clínica  

 

Paciente MBMS do sexo feminino, 45 anos, admitida no 

serviço hospitalar no dia 09/09/2018. Com diagnóstico de 

síndrome pilórica, artrite reumatóide, transtorno do humor 

depressivo benzodiazepinico-dependente. Foi submetida à 

procedimento cirúrgico para tratamento de tal síndrome 

supramencionada (antrectomia + reconstrução em Y de roux 

(04/01/16), no entanto, em seu pós operatório tardio (Jan/2018), 

evoluiu com algumas complicações clínicas, apresentando 

quadro agudo de vômitos, dor e distensão abbdominal, onde foi 

urgentemente abordada realizando laparotomia exploratória 

(LE), sendo encontradas bridas cirúrgicas na válvula íleo cecal, 

que promoveram torção de mesentério, desencadeando quadro 
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de isquemia intestinal. Necessitou realizar enterorrafia devido 

perfuração intestinal secundária a isquemia, seguido de 

enterectomia e confecção de ileostomia. Em seu último 

internamento, evoluiu com abdome agudo, sendo mais uma vez 

abordada, realizada nova LE para enterectomia seguimentar, 

colectomia seguimentar, ileotransverso anastomose latero-

lateral. Readmitida no serviço para reconstrução de trato 

intestinal (RTI).  

 

• Procedimentos desenvolvidos  

 

Paciente foi triada pela Nutritional Risk Screening (NRS, 

2002), sendo ferramenta de triagem padrão para o paciente 

hospitalizado, pois leva em consideração a combinação de 

diversos fatores que atestam o risco ou estado nutricional do 

indivíduo, como perda de peso, alteração na ingestão alimentar, 

IMC, a presença de doenças crônicas e comorbidades, 

gravidade de doença, levando em consideração a realização de 

procedimentos cirurgicos, sendo fundamental para a condução 

da terapia nutricional (ORELL-KOTIKANGAS, 2015). 

A paciente foi acompanhada semanalmente com relação 

ao histórico nutricional e dietético, função gastrintestinal, no que 

diz respeito ao padrão evacuatório, presença ou ausência de 

edema/ascite, capacidade de mastigação e deglutição, 

presença de náuseas e vômitos, ingestão alimentar e aceitação 

do suporte nutricional ofertado. Também foi submetida à 

avaliação antropométrica, com aferição da altura, peso 

(semanalmente), Índice de Massa Corpórea (IMC) (quadro 1)  e 

Circunferência do Braço (CB) (quadro 2) (quinzenalmente), com 

adequação de acordo com o percentil 50 da CB para mulheres 
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de sua idade (30,1cm), de acordo com o preconizado pela OMS 

(WHO, 1995).   

 

Quadro 1. 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; 

 

Quadro 2. Classificação da adequação de circunferência do 

braço (CB).  

 

Desnutrição 

Grave 

Desnutrição 

Moderada 

Desnutrição 

Leve 

Eutrofia Sobrepeso Obesidade 

<70% 70-80% 80-90% 90-

110% 

110-

120% 

>120% 

Fonte: Blackburn e Thornton, 1979. 
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Quadro 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 10 >10 

Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini, 1977. 

 

Foram avaliados, também semanalmente, os parâmetros 

bioquímicos, que compreendem o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 

leucócitos, escórias nitrogenadas (ureia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), albumina, proteína 

C reativa (PCR) e transferrina.  

Assim como o uso de medicamentos e suas prováveis 

interações nutricionais, tal como os efeitos gastrintestinais que 

pudessem influenciar no processo de oferta e aceitação 

dietética.  

 

• Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 

proteicas do ACERTO, 2016. (30-35kcal/kg/dia e 1,2g-2g de 

proteína/kg/dia), assim como para oferta do suporte nutricional 

oral rico em imunonutrientes (AGUILAR-NASCIMENTO et al., 

2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela NRS 2002, a paciente obteve 

score 3 que indica risco, fomentando a necessidade de 

intervenção dietética para melhoria do estado nutricional e 

evitar o agravamento do risco.  

Referiu peso habitual de 33,4kg no período que 

compreende 2 meses precedentes à admissão, e peso na 

admissão aferido de 30,4kg, o que resulta em perda de peso de 

3kg, configurando % de perda de peso (%PP) de 9%, sendo 

esta perda grave, considerando os parâmetros de referência 

dispostos no quadro 3, principalmente para o paciente com um 

quadro de desnutrição já instalado e que irá se submeter a 

procedimento cirúrgico.  

No que tange o histórico nutricional e dietético, paciente 

evoluiu semanalmente com manutenção na função evacuatória, 

com ileostomia funcionante na maior parte do internamento, no 

entanto, em uma semana apresentou débitos anormais 

(maiores) de ileostomia quando comparado com o seu padrão 

evacuatório, considerado pela equipe de tratamento um 

processo diarreico, iniciado assim o tratamento medicamentoso 

e nutricional. Evoluiu com melhora, apesar de baixa aceitação 

da dieta constipante, sendo então modificada para uma dieta 

normal e apresentou boa tolerância. Paciente evoluiu com 

rápida melhora da função intestinal posterior ao procedimento 

de RTI, apresentando evacuação de consistência pastosa logo 

no segundo dia pós operatório. Preservou sua capacidade 

mastigatória e de deglutição, sem se queixar de episódios de 

náuseas e/ou vômitos. No tocante ao apetite, nos primeiros dias 

de hospitalização apresentou anorexia, onde foi iniciado o 
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suporte nutricional oral especializado rico em imunonutrientes, 

evoluindo posteriormente com melhora do apetite e da 

aceitação, vide quadro 4. 

 

Quadro 4. Histórico Nutricional e Dietético.  

 
DATA 09/09/2018 17/09/2

018 

24/09/20

18 

01/10/20

18 

08/10/20

18 

15/10/20

18 

TGI (ileost.) Normal Normal Normal Normal Normal Pastosa 

(sem ileo) 

M/D Normal Normal Excesso Normal Normal Normal 

N/V - - - - - - 

APETITE Baixo Normal Normal Normal Normal Normal 

INGEST. 

ALIMENTAR 

INICIADA 

OFERTA 

100% 100% 100% 100% 100% 

SUPORTE 

NUTRICION

AL 

INICIADO 

DIA 24/06 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

No tocante aos dados antropométricos, na primeira 

semana de internação hospitalar, evoluiu com discreta perda de 

peso, não sendo grave, mas significativa. Já na semana 

seguinte, evolui com perda grave (2,3% em 1 semana), 

apresentando peso corporal de 29,2kg e IMC de 11,4kg/m², o 

que configura desnutrição grave. Todavia, nas semanas 

posteriores, onde foi modificada/aumentada oferta calórica para 

melhor aceitação dietoterápica e melhor oferta energética, 

paciente passa a demonstrar melhora nos aspectos 

nutricionais, apresentando ganho ponderal de 1,8kg, livre de 

edema, nas duas semanas consecutivas, tendo importante 

melhora nutricional ainda no tempo pré-operatório, tal como 
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evoluiu com manutenção na adequação da CB, vide quadro 5. 

Após procedimento de RTI, paciente foi reavaliada 

antropometricamente, apresentando peso atual de 38kg, no 

entanto, não é possível inferir sobre o estado nutricional, pois 

apesar de não aparente, poderia se tratar de um edema 

subclínico, tendo em vista que é uma das consequências do 

trauma pós operatório. 

 

Quadro 5. Evolução antropométrica. 
 

09/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 

Peso 

(kg) 

30,4kg 29,9kg 29,2kg 29,8kg 31kg 38kg 

Altura 

(m) 

1,60  

IMC 

(kg/m²) 

11,8kg/m² 11,6kg/m² 11,4kg/m² 11,6kg/m² 12,1kg/m² ANASARCA 

CB (cm) - - 15,5cm 

(51%) 

 
15,8cm 

(52%) 

- 

%PP  - 1,6% 2,3% - - - 

  

No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos (quadro 

6), é possível observar que a paciente evolui com processo 

anêmico, normocítico e normocrômico, o que é característico de 

doença crônica, também conhecida como anemia de doença 

crônica (ADC), que pode ocorrer em um contexto agudo ou 

processo inflamatório crônico. Isso pode ocorrer devido ao fato 

de que o processo inflamatório, independente de sua fase, 
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possui capacidade de aumentar a produção de citocinas pró-

inflamatórias, incluindo IL-6, que media a síntese de hepcidina, 

que por sua vez relaciona-se com a diminuição da absorção 

intestinal do ferrro, resultando em reduzida eficiência de 

reciclagem do ferro das células vermelhas do sangue (LEE et 

al., 2019). 

No que diz respeito ao leucograma, paciente apresentou 

níveis séricos de leucócitos normais durante a maior parte do 

internamento, no entanto, em uma semana apresentou 

leucopenia, que pode estar associado principalmente ao seu 

quadro importante de desnutrição.  

Com relação às escórias nitrogenadas, apresenta 

valores aumentados, tanto de ureia, quanto creatinina desde 

admissão, podendo justificar um quadro de IRA pré-renal, tendo 

em vista que paciente apresentava importante grau de 

desidratação, no entanto, pode refletir também uma sobrecarga 

renal dado ao consumo de diferentes medicacamentos que 

possuem esse potencial lesivo, e também pode-se justificar por 

um quadro agudo de desnutrição, tendo em vista que são 

escórias catabolizadas pelos músculos e escretadas pelos rins. 

(KASHANI, et al., 2017). Todavia, conforme paciente foi se 

estabilizando clinica e nutricionalmente, com a melhora dos 

parametros antropométricos e dietéticos, foi apresentando 

significativa redução de escórias, normalizando os valores de 

ureia. Avaliando o ionograma, observa-se constante quadro de 

hiponatremia e um episódio de hipocalemia e estes podem ser 

justificado pelas perdas insensíveis promovidas pelo débito de 

ileostomia, tal como um dos efeitos adversos da medicação 

antidepressiva (escitalopram) pode ser a hiponatremia, como 

disposto no quadro 7. No que diz respeito à albumina, paciente 

apresenta hipoalbuminemia, no entanto não é possível inferir 
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sobre o estado nutricional, tendo em vista que se trata de uma 

proteína de fase aguda negativa, apresentando níveis 

diminuídos durante processo inflamatório, necessitando-se da 

avaliação da PCR para aferir o estado inflamatório, todavia o 

exame não foi disponibilizado. 

 

Quadro 6. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 
 

21/09 27/09 08/10 15/10 21/09 

HB/HT ↓8,9  ↓26 ↓11  ↓34 ↓9  ↓28 ↓7,2 ↓22 ↓8,9  ↓26 

VCM/HCM 87,2/29,5 92/29 94,2/29,3 88/28 87,2/29,5 

LEUCO 4950 6870 3020↓ 5840 4950 

UR/CR 70,6↑ 1,9↑ 54↑/ 1,8↑ 28,3/1,8↑ 35,8/1,4↑ 70,6↑ 1,9↑ 

NA/K 131↓ 4,5 131↓ / 4,7 131↓/ 4,2 131,5↓/3,2↓ 131↓ 4,5 

CL/CA 107/ 104,5/ 104,7/ 106/ 107/ 

ALB/PCR 3,3↓/ 4/ 
   

Ferritina 149↓     
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Quadro 7. Medicamentos e interações medicamentosas. 

 
MEDICAMENTO INDICAÇÃO  INTERAÇÃO EFEITOS 

Omeprazol Antiácido  ↓B12 e Fe Dor 

abdominal, 

cefaleia, 

tontura e 

tosse. 

Escitalopram Antidepressivo ↓B2 ↑↓Glicemia 
↑TGO/TGP 

↑Ur e Cr 

Hiponatremia, 

aumento de 

apetite. 

Plasil Antiemético ↑TGO/TGP 
↑Ur e Cr 

Xerostomia, 

pode alterar 

insulina. 

Loperamida Antidiarreico  ↑TGO/TGP 
↑Ur e Cr 

Constipação 

Dipirona AINES ↑TGO/TGP 
↑Ur e Cr 

Desconforto 

gástrico 

Clonazepam Anticonvulsivante  - - 

Captopril Antihipertensivo - 
↓Na ↑K ↑FA e 

ác. úr. 

Disgeugia, 

xerostomia, 

úlcera 

péptica, 

↓peso. 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

 

Por esta feita, considerando o quadro de desnutrição da 

paciente, foi desenvolvida conduta nutricional que objetivasse 

promover o ganho de peso e repleção do estado nutricional da 

mesma, tendo em vista o seu significativo quadro catabólico, 

assim como a importância da terapia nutricional no 

perioperatório. A paciente passou por diversos processos que 
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modificaram a oferta dietoterápica. Em sua admissão, foi 

ofertada dieta via oral de consistência normal, de característica 

hipercalórica, hiperproteica, com aumento de líquido, em 

decorrência do quadro de desidratação, fracionada em 6 

refeições/dia, associada a suporte nutricional oral hipercalórico, 

hiperproteico, rico imunonutrientes por 14 dias. Durante o 

período que apresentou maiores débitos pela ileostomia, foi 

modificada a oferta, para uma de característica constipante, 

sem lactose e iniciado módulo de fibra solúvel para manejo. 

Paciente apresentou baixa aceitação, mas apresentou melhora 

do débito da ileostomia, tal como da consistência das fezes, que 

eram mais líquidas e tornaram-se pastosas. Assim, logo retorna 

para dieta normal, sendo modificado o suporte nutricional oral 

(SNO), para um padrão normocalórico e hiperproteico 3x/dia, 

mantendo o módulo de fibra solúvel. Foi submetida ao 

procedimento cirúrgico e rapidamente foi progredida sua dieta 

para consistência branda, fracionada em 6 refeições/dia, 

permanecendo o SNO, evoluindo com boa aceitação e 

tolerância,  perfazendo oferta calórica de 3058 kcal/dia, 116g de 

proteína/dia e 36g de fibras. Foram considerados também 

micronutrientes que possuem importante atividade antioxidante 

no organismo, como Vitamina A, C, D, E, Zinco, Selênio e 

também micronutrientes fundamentais para regulação 

orgânica, como Cálcio e Ferro, onde todos se apresentaram 

adequados com valores entre RDA e UL, com exceção da 

vitamina D, com valores inferiores à RDA. 

 

CONCLUSÕES 

 

Com base nas constatações e evoluções observadas, 

ressalta-se a importância da terapia nutricional no paciente 
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durante o perioperatório, tendo em vista que a mesma é 

fundamental para prevenir e/ou corrigir a desnutrição, melhorar 

a resposta imune e, consequentemente, obter uma melhor 

resposta na recuperação pós procedimento realizado.  

Todavia, verifica-se a limitação das recomendações 

calóricas e proteicas dispostas na literatura, observando que 

em determinadas situações faz-se necessário exceder tais para 

conseguir promover reestabelecimento do estado nutricional 

por meio do ganho de pesoe aspectos bioquímicos, 

considerando então que a literatura serve como uma condução 

de condutas, mas que cada paciente deve ser tratado 

individualmente dentro de suas necessidades específicas, 

tendo em vista a melhoria do seu status de saúde e qualidade 

de vida.  
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RESUMO A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 

enfermidade crônica, de categoria clínica ocasionada por 

diversos fatores e, por isto, o controle se torna difícil e 

duradouro. Uma das formas prática, com baixo custo e eficaz, 

que vem sendo utilizada para reduzir a pressão arterial e 

melhorar o desempenho físico é a ingestão do suco de 

beterraba (SB), pois parece atuar de forma positiva no sistema 

endotelial devido aumentar o plasma sanguíneo e aumentar a 

produção de oxido nítrico. Este trabalho teve como objetivo 

desscrever os efeitos da ingestão do suco de beterraba na 

pressão arterial. Foram pesquisados artigos originais e de 

revisão, publicados de 2008 a 2019 nas seguintes bases de 

dados: Pubmed, Google Escolar e Scielo, sendo utilizados os 

seguintes descritores: hipertensão, pressão arterial, suco de 

beterraba, hipotensão. Existem evidências científicas de que o 

óxido nítrico (NO), obtido através de sua produção exógena 

pelo caminho nitrato-nitrito-NO, apresenta papel importante 

como cardioprotetor, atuando principalmente em lesão de 
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isquemia-reperfusão. Assim, a suplementação dietética com 

SB, contendo aproximadamente 5-8 mmol de nitrato inorgânico 

(NO3), aumenta a concentração plasmática de nitrito (NO2), 

reduz a pressão arterial e pode influenciar positivamente as 

respostas fisiológicas ao exercício. Portanto,  conclui-se que a 

ingestão dietética do suco de beterraba parece ser importante 

para redução da pressão arterial.  

 
Palavras-chave: Hipertensão. Pressão Arterial. Suco de 

Beterraba. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 

enfermidade crônica, de categoria clínica ocasionada por 

diversos fatores e, por isto, o controle se torna difícil e 

duradouro. Além disso, espera-se aumentar os casos de 

doenças em 60% em 2025, devido ao aumento e 

envelhecimento da população (RODRIGO et al., 2017).  

 Diversas formas de intervenções nutricionais e no 

estilo de vida vem sendo utilizadas com objetivo da prevenção 

primária ou até mesmo no tratamento da HAS, como adjuvantes 

em terapias farmacológicas para reduzir o risco cardiovascular 

(SBC, 2016). 

  Uma dessas formas bem prática, com baixo custo e 

eficaz, que vem sendo utilizada para reduzir a pressão arterial 

e melhorar o desempenho físico é a ingestão do suco de 

beterraba (SB), pois parece atuar de forma positiva no sistema 

endotelial devido aumentar o plasma sanguíneo e aumentar a 

produção de oxido nítrico (OCAMPO et al., 2018).  

 Assim, a suplementação dietética com SB, contendo 

aproximadamente 5-8 mmol de nitrato inorgânico (NO3), 



EFEITO DO SUCO DE BETERRABA NA PRESSÃO ARTERIAL 

203 
 

aumenta a concentração plasmática de nitrito (NO2), reduz a 

pressão arterial e pode influenciar positivamente as respostas 

fisiológicas ao exercício (WYLIE et al., 2013).  

 Adicionalmente, ao verificar a literatura pertinente, 

observa-se que não existem um consenso sobre a importância 

do suco de beterraba na pressão arterial.  

             Diante do exposto, o objetivo dessa revisão e descrever 

os efeitos da ingestão do suco de beterraba na pressão arterial. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado por meio de uma 

revisão de literatura. Foram pesquisados artigos originais e de 

revisão, publicados de 2000 a 2019, escritos em português e 

inglês, nas seguintes bases de dados: Pubmed, Google Escolar 

e Scielo, sendo utilizados os seguintes descritores: hipertensão, 

pressão arterial, suco de beterraba, hipotensão. 

Adicionalmente, adotou-se como critério de inclusão o 

artigo ser original e de revisão de pesquisa desenvolvida com 

seres humanos, publicado em periódico indexado nas bases 

utilizadas e que avaliassem as alterações agudas e crônicas 

promovidas pela ingestão do SB na pressão arterial. Não foram 

incluídos artigos de ponto de vista/opinião de especialistas, 

capítulos ou livros, estudos de validação, monografias, 

dissertações e teses. 

Para triagem foi realizada a leitura do título e resumo dos 

artigos identificados. Assim, os estudos em que o título e o 

resumo apresentaram informações suficientes foram obtidos. 

Todos os artigos foram lidos na íntegra. Foi realizada uma 

revisão nas referências desses artigos com intuito de identificar 

algum estudo potencialmente relevante que não havia sido 

identificado na busca eletrônica. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser 

caracterizada como uma enfermidade crônica que pode ser 

originada por diversos fatores (RODRIGO et al., 2017). Para  os 

DeCS (2019) a HAS é a pressão arterial sistêmica 

persistentemente alta. Com base em várias medições, a 

hipertensão é atualmente definida como sendo a pressão 

sistólica repetidamente maior que 140 mm Hg ou a pressão 

arterial distólica de 90 mm Hg ou superior.  

Por outro lado, a útima Guidiline apresenta uma nova 

classificação para o controle da pressão arterial de pessoas 

adultas (WHELTON et al., 2018), conforme pode ser visto na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1.  Classificação da pressão arterial em adultos 

Categorias da 
PA 

PAS  PAD 

Normal <120 mm Hg e < 80 mm Hg 

Elevada 120-129 mm Hg e < 80 mm Hg 

Hipertensão    

Estagio 1 130-139 mm Hg ou 80-89 mm Hg 

Estagio 2 ≥140 mm Hg ou ≥90 mm Hg 

PAS = Pressão arterial sistólica, PAD = Pressão arterial 

diastólica. 

Fonte: Whelton et al.  (2018). 
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  A HAS é uma doença preocupante que se tornou uma 

pandemia por vários anos, sendo o principal fator de risco 

relacionado a muitas mortes em países de renda média. Além 

disso, é o segundo fator de risco que causa anos de vida 

ajustados pela incapacidade (OMS, 2009). A quantidade de 

adultos com pressão elevada cresceu de 594 milhões em 1975 

para 13 bilhões em 2015, salientando que esse crescimento  

ocorreu em países de baixa e média renda (Zhou et al., 2017). 

Assim, quando analisado o último relatório da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), no ano 2013, a HAS foi responsável 

por  aproximadamente 45% dos óbitos por doenças do coração 

e 51% dós óbitos por derrame, o que representa um total de 9,4 

milhões de mortes anualmente (OMS, 2013).   

 Assim, as alterações na pressão arterial são consideradas 

um grande problema de saúde pública no mundo (FISHER, 

2001). A HAS é um dos principais fatores de risco para doença 

do coração e a redução dos níveis da pressão arterial mesmo 

em sujeitos normotensos é um importante fator para a 

prevenção de enfermidade do coração (VASAN et al., 2001).  

 Nesta direção, os profissionais da saúde vêm utilizando o 

consumo de suco de beterraba (WYLIE et al., 2013), e o 

exercício resistido (ER) como estratégia para o controle e 

manutenção de níveis normais de pressão arterial (FISHER, 

2001; SIMÃO et al., 2005). A American Heart Association 

recomenda o ER para indivíduos portadores de 

comprometimentos cardiocirculatórios, já que uma menor 

frequência cardíaca (FC) durante os mesmos provocaria 

menores elevações no duplo produto (DP) do que o exercício 

aeróbio de intensidade moderada a alta (POLLOCK et al., 

2000). 

 Adicionalmente, esse posicionamento aponta que o 

desenvolvimento e a manutenção da força, da resistência 
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muscular localiazada, da potência e da hipertrofia muscular em 

sujeitos com doença do coração, são fatores imprescindíveis 

para qualidade de vida, agindo fundamentalmente na redução 

e manutenção da pressão arterial desta população. A 

realização do ER resulta em um importante fenômeno 

denominado resposta hipotensiva ao exercício, caracterizada 

por reduções na pressão arterial sistólica (PAS) e/ou pressão 

arterial diastólica (PAD) após o exercício a valores abaixo dos 

observados em repouso ou pré-exercício (PESCATELLO et al., 

2004), sendo que essas reduções pode ter duração de até  24 

horas (QUEIROZ et al., 2009). Outras fontes alimentares 

também podem gerar redução na pressão arterial, isso pode ser 

observado que a ingestão do suco de beterraba (WYLIE et al., 

2013).  

 Nessa direção, o controle alimentar por meio de dietas é de 

extrema importância para a manutenção ou redução da pressão 

arterial. Assim, alguns fatores relacionados às dietas, como 

ingestão excessiva de sódio, alto consumo de bebidas 

alcoólicas, baixa ingestão de frutas e vegetais e um estilo de 

vida sedentário, poderiam promover a prevalência da HAS. 

Outrossim, foi demostrado que a deficiência de algumas 

vitaminas, como ácido fólico, riboflavina e vitaminas C e D, 

podem ser consideradas fatores de risco para o 

desenvolvimento dessa doença não transmissível 

(MCCARTNEY;  BYRNE; TURNER, 2015).   

 Diante dessa conjuntura, comunidades científicas, como a 

American Heart Association (AHA), direcionam abordagens 

alimentares para interromper a hipertensão (DASH), em 

conjunto com a dieta mediterrânea, como estratégias 

nutricionais eficazes incluídas no tratamento da HAS (ECKEL 

et al., 2014). Outra fonte alimentar que vem ganhando espaço 

é a beterraba que devido sua composição nutricional pode 
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influenciar positivamente na redução da pressão arterial 

(WYLIE et al., 2013). Essas intervenções não farmacológicas 

são utilizadas para a prevenção e tratamento da HAS, pois é 

por meio delas que a pressão arterial pode reduzir, além disso, 

pode ajudar na  perda de peso, controle da glicemia, redução 

do sódio, entre outros (LLOYD-JONES et al., 2017).  

 Adicionalmente, o profissional da área da saúde tem que 

saber realizar todos os procedimentos da avaliação da pressão 

arterial. A seguir será apontado os procedimentos que devem 

ser tomados antes e durante a realização da aferição da 

pressão arterial. Assim, o local  para medida da pressão deve 

ser calmo e confortável, planejado para não interferir no efeito 

do avental branco, silencioso, sem ruídos para não prejudicar a 

ausculta dos sons de korotkoff, deve haver um espaço para o 

repouso do paciente. Além disso, o profissional deve assegurar 

que o paciente não: esteja com a bexiga cheia, ter praticado 

exercícios físicos nós últimos 60 minutos, ter ingerido bebidas 

alcoólicas, ter fumado ou usado cafeína nos últimos 60 minutos, 

ter emoção forte ou stress, ter utilizado medicamento 

estimulates adrenérgicos. Por fim, os profissionais devem ter 

atenção com relação ao repouso de cinco minutos antes de 

iniciar a medida, com o posicionamento do paciente (sentado, 

com encosto para as costas, pés no chão descruzados e 

apoiados no chão e relaxado; braço na altura do coração, 

apoiado, com a palma da mão para cima; observar se as roupas 

não garroteiam o braço; medir em pé, após três minutos da 

medida sentado em pacientes suspeitos de hipotensão 

ortostática e medir nos membros inferiores, quando 

impossibilidade de medir nos braços).  
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ABSORÇÃO DE NITRATO E POSSÍVEIS MECANISMOS DE AÇÃO 

 

O NO3− é um ânion inorgânico existente naturalmente no 

ambiente, está presente no ar, na água, assim como em certos 

alimentos, e é produzido endogenamente a partir da família de 

enzimas NOS através da oxidação do aminoácido L-arginina 

(LUNDBERG et al., 2009). 

O NO3− alimentar é absorvido no trato gastrointestinal 

superior e atinge o pico plasmático cerca de 30 - 60 min após a 

ingestão (KOBAYASHI et al., 2015). Aproximadamente 25% do 

NO3− absorvido é captado pelas glândulas salivares e secretado 

na cavidade oral junto com a saliva, onde bactérias anaeróbias 

comensais da língua o reduzem a NO2− (JONES, 2014).  

O NO2− deglutido junto com a saliva é protonado no 

ambiente ácido do estômago (NO2− + H+ → HNO2) e, 

consequentemente, ocorre à formação de vários compostos de 

óxido de nitrogênio, entre eles, o óxido nítrico (NO) (WYLIE; 

KELLY et al., 2013). O NO2− que escapa da protonação no meio 

ácido do estômago entra na circulação sistêmica e, em seguida, 

atinge órgãos periféricos, incluindo os músculos esqueléticos 

(LUNDBERG et al., 2011). Desta forma, é possível perceber 

como os níveis de NO2− plasmáticos são dependentes da 

circulação entero salivar de NO3− (WYLIE; KELLY; et al., 2013; 

KOBAYASHI et al., 2015). Corroborando este fato, Woessner et 

al. (2016) demonstraram que algumas classes de antissépticos 

bucais reduzem os níveis de NO2− salivar, pois estes inibem ou 

eliminam as bactérias comensais da língua. 

Recentemente, o nitrato vem sendo muito estudado em 

razão de suas propriedades ergogênicas. Nitrato e nitrito 

inorgânico têm confirmado papel vasodilatador e de aumento 

do fluxo sanguíneo, podendo aumentar o fornecimento de 
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oxigênio aos tecidos em hipóxia (AFFOURTIT, 2015) Em razão 

disto, também há também um efeito de redução da pressão 

arterial evidenciado por diversos estudos (BAHADORAN et al., 

2017; KAPIL et al., 2015). Na figura 1 podemos observar o papel 

das glândulas salivares e das bactérias orais na via do NO 3 
- -

NO 2 
- -NO. 

Estudos evidenciam que a suplementação de nitrato por um 

determinado período melhora o desempenho físico em provas 

de contrarrelógio, diminuindo o consumo de oxigênio, tem 

também efeitos de redução da pressão arterial, melhora no 

tempo de exaustão, enfim, ocasiona uma tolerância maior ao 

exercício físico (CERMAK; GIBALA; VAN LOON, 2012).  

Em relação a outros efeitos benéficos, existem evidências 

científicas de que o óxido nítrico (NO), obtido através de sua 

produção exógena pelo caminho nitrato-nitrito-NO, apresenta 

papel importante como cardioprotetor, atuando principalmente 

em lesão de isquemia-reperfusão (LUNDBERG et al., 2009). 

NO também tem despertado interesse devido a seu efeito 

vasodilatador, protetor contra úlceras gástricas e pela sua 

possível atividade microbiana. Há algum tempo, nitrato e nitrito 

vinham sendo discutidos por serem potencialmente 

cancerígenos, porém atualmente sabe-se que nitrato e nitrito 

são convertidos a NO e outros óxidos de nitrogênio bioativos no 

sangue e tecidos (LUNDBERG; WEITZBERG; GLADWIN, 

2008).  

Em situações de baixo pH e hipóxia tecidual a enzima NOS 

tem sua atividade reduzida e a via reversível NO3− → NO2− → 

NO fica favorecida. Estas situações são comuns na 

musculatura esquelética durante exercícios de alta intensidade 

(CLEMENTS; LEE; BLOOMER, 2014). Neste sentido, já foi 

demonstrado que a suplementação de NO3− diminuiu o custo 

de oxigênio para uma mesma tarefa, promoveu maior eficiência 
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contrátil diminuindo o custo de ATP e aumentou a eficiência 

mitocondrial (JONES, 2014).  

Dentre os muitos fatores que poderiam explicar estes efeitos 

estão o maior fluxo sanguíneo causado por um aumento das 

concentrações de NO, que além de oxigênio, também 

aumentaria o aporte de substratos energéticos. Contudo, os 

exatos mecanismos ainda precisam ser elucidados, inclusive se 

realmente é o NO o responsável pelos efeitos do NO3− 

(AFFOURTIT et al., 2015). 

 

Figura 1. O papel das glândulas salivares e das bactérias orais 

na via do NO 3 - -NO 2 - -NO. 

 

 

Fonte: Spiegelhalder et al. (1976). 
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FONTES DIETÉTICAS E SUPLEMENTAÇÃO DE NITRATO POR MEIO DO 

SUCO DE BETERRABA 

 

Os estudos demonstram que a suplementação de nitrato 

dietético aponta melhora na pressão arterial. O nitrato dietético 

é encontrado em grande quantidade (1000 mg/Kg) em vegetais 

folhosos, como alface, rúcula e espinafre, e também na 

beterraba, onde o teor de nitrato é de aproximadamente 1459 

mg/Kg (ASGARY et al., 2016).  

Segundo  estudo Kelly et al. (2013) administrou 270ml/dia 

durante cinco dias a suplementação do suco de beterraba 

concentrado e em um grupo e o mesmo volume de nitrato 

inorgânico em grupo, também durante cinco dias, e observou 

que a suplementação do suco de beterraba concentrado 

reduziu significativamente a pressão arterial sistólica se 

comparado com o grupo que consumiu o nitrato inorgânico. A 

pressão arterial diastólica também foi significativamente 

reduzida com a ingestão do suco de beterraba quando 

comparado com a suplementação do nitrato inorgânico. Assim 

como, a pressão arterial média foi significativamente reduzida 

após suplementação do suco de beterraba em relação ao outro 

grupo.  

Foi afirmado também em outros onze estudos, nos quais, 

apresentaram redução significativa na pressão arterial sistólica 

(WEBB et al., 2008; LIDDER et al., 2011; BAILEY et al., 2010;  

BAILEY et al., 2009; LANSLEY et al., 2011; LANSLEY et al., 

2011 VANHATALO et al., 2010; KELLY et al., 2013; HOBBS et 

al., 2012; BAHRA et al., 2012), enquanto que uma alteração 

significativa na pressão arterial diastólica foi observado em seis 

estudos (LARSEN et al., 2006; BAILEY et al., 2010; LARSEN et 

al., 2010; VANHATALO et al., 2010; KELLY et al., 2013).  
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A suplementação de suco de beterraba teve um efeito maior 

do que o nitrato inorgânico em ambos parámetros. Entretanto 

os efeitos benéficos da suplementação do suco de beterraba na 

pressão arterial não foram confirmados a nível ambulatorial, 

onde a monitorização da pressão arterial de 24 horas foi 

utilizada para medir suas alterações (COLES et al., 2012; 

GILCHRIST et al., 2013; HOBBS et al., 2012), incluindo idosos, 

pacientes com sobrepeso e obesos e também com diabetes tipo 

2. 

 

SUCO DE BETERRABA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

Além dos efeitos em aspectos fisiológicos que melhoram o 

desempenho esportivo, a suplementação e ingestão de NO3− 

dietético têm sido relacionadas a reduções tanto na pressão 

arterial sistólica como na diastólica (SIERVO et al., 2013). Estas 

evidências têm origem em estudos direcionados aos aspectos 

do estilo de vida, alimentação e exercício, que poderiam afetar 

a pressão arterial, pois a hipertensão está entre as principais 

causas de doenças cardiovasculares, sendo estas a principal 

causa de morte no mundo (ETTEHAD et al., 2016). Neste 

sentido, a ingestão de vegetais tem sido associada a valores de 

pressão arterial reduzidos, mas durante muito tempo não se 

relacionou este efeito a um nutriente específico, entretanto 

parece que é o NO3− dietético o responsável (KOBAYASHI et 

al., 2015). 

Nos últimos 20 anos, houve um grande interesse no 

potencial de nitrato inorgânico (NO3−) para controlar pressão 

sanguínea em seres humanos (GILCHRIST; SHORE; BENJAMIN, 

2011). Nitrato inorgânico dietético é absorvido rapidamente e 
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por completo no intestino com 100% de biodisponibilidade (VAN 

VELZEN et al., 2008). Aproximadamente 25% do nitrato 

circulante no plasma está concentrado nas glândulas salivares 

e secretado na boca onde cerca de 20% (ou ≈ 5 - 8% da 

ingestão) é convertido em nitrito (NO2−) por bactérias 

comensais na língua e posteriormente engolido. Ao chegar no 

estômago NO2−é absorvido diretamente ou reduzido a óxido 

nítrico (NO) como resultado do ácido do estômago. Produzido 

de forma endógena NO e NO2− são agentes vasoprotetores 

com a capacidade de aumentar a vasodilatação, diminuir a 

pressão arterial (PA) e melhorar a função cardiovascular.  

A redução da produção endógena de NO está associada à 

hipertensão e há evidências para apoiar a hipótese que o NO e 

o NO2− produzidos como resultado da dieta que contém 

alimentos ricos em NO3− pode induzir benefícios para a saúde 

(WEBB et al., 2008).  

Os nitratos sob a forma de alimentos como, por exemplo, o 

suco de beterraba pode ser útil na regulação da pressão 

arterial, devido ao alto teor inorgânico de NO3. A contribuição 

atual dos primeiros estudos é que para examinar o efeito do 

suco de beterraba sobre a pressão arterial grande parte dos 

autores buscaram indivíduos com ausência de restrições 

dietéticas. Essas descobertas são importantes, pois elas 

fornecem evidência de que o uso desse suco com um alimento 

natural pode atuar como uma intervenção valiosa na prevenção 

hipertensão em adultos. 

Embora a beterraba pareça ser um meio promissor de 

redução da pressão sanguínea, estudos prévios em indivíduos 

com vida saudável, A maiorias das pesquisas tiveram curto 

prazo de intervenção, amostra pequena e composta por 

homens jovens, saudáveis e não fumantes e foi feita uma 
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associação de uma dieta controlada com a administração do 

suco de beterraba. Além disso, alguns dos estudos incluíram 

indivíduos com altos níveis de atividade física, tornando a 

representatividade dos resultados não muito confiáveis 

(CERMAK; GIBALA; VAN LOON, 2012; KELLY et al., 2013). 

A intervenção ideal para avaliar regulação a pressão arterial 

dar-se por meio do consumo da dieta normal e não com uma 

dieta com baixo teor de nitrato ou restrição de outros 

componentes dietéticos (por exemplo, café, álcool, chá preto) 

que podem afetar a pressão (ZHANG et al., 2011). Portanto, 

desconhece se há algum benefício clinicamente relevante do 

suplemento de suco de beterraba na pressão arterial no 

ambiente doméstico. Já que a maior parte dos estudos não 

utilizam estratégias tão favoráveis. 

Uma redução na pressão arterial sisstólica na magnitude de 

5 mmHg tem sido correlacionado a uma redução da mortalidade 

cardiovascular de aproximadamente 10% na população nível 

(LARSON; SYMONS; JALILI, 2012). Estudos adicionais com suco 

de beterraba em grupos maiores de homens e mulheres são 

necessários avaliar completamente a eficácia dessa 

intervenção dietética em um nível de saúde pública no 

tratamento de doenças cardiovasculares e determinar o 

mecanismo de ação exato. 

Desta maneira, muitos estudos têm utilizado alterações na 

pressão arterial como indicador do aumento das concentrações 

de NO3− e NO2− plasmático, sendo que 

este efeito já foi demonstrado com diferentes tempos de 

suplementação, 2,5 h (LANSLEY et al., 2011) 6 dias (BAILEY 

et al., 2010) e 15 dias (VANHATALO et al., 2010). Entretanto, 

cabe ressaltar que há trabalhos que 

falharam em demonstrar algum tipo de alteração (CERMAK et 
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al., 2012; WILKERSON et al., 2012; HAIDER; FOLLAND, 2014; 

AUCOUTURIER et al., 2015). 

 

4 CONCLUSÕES  

 

Considerando o exposto, conclui-se que a ingestão 

dietética do suco de beterraba parece ser importante para 

redução da pressão arterial. Assim, é de suma importância 

realizar mais estudos científicos com duração e amostras 

maiores de forma a corroborar tais propriedades, oferecendo 

mais subsídios para confirmar as ações benéficas de uma 

forma geral ao organismo. Já que as pesquisas não deixam 

totalmente claro se o efeito na pressão arterial pode ser 

observado quando o suco de beterraba é consumido 

insoladamente e sem nenhum tipo de dieta restritiva.  
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RESUMO: Um crescente corpo de evidências confirma a 
importância do eixo intestino-cérebro para a neurologia e 
nutrição, e indica que os gatilhos para uma série de doenças 
neurológicas podem estar localizados no trato gastrointestinal. 
Diante disto, o presente estudo tem por objetivo realizar o 
levantamento bibliográfico sobre a relação existente entre o 
intestino e o cérebro e sua conexão com algumas doenças 
neurodegenerativas. Trata-se de uma revisão da literatura 
realizada nas bases de dados Scopus, Pubmed e Scielo, nos 
anos de 2018 e 2019. Foram selecionados aqueles artigos que 
abordavam as seguintes patologias: Doença de Parkinson, 
Acidente Vascular Cerebral, Lesão na Medula Espinhal, 
Esclerose Múltipla, Doença de Alzheimer, Esclerose Lateral 
Amiotrófica e Epilepsia. Foi possível obersar que a saúde e 
bem-estar do humano é, em sua maioria, ditado pelo consumo 
de alimentos nutritivos. Vários estudos mostraram a ligação 
entre microbiota, alimento e o combate de várias doenças 
degenerativas, como o uso de simbióticos e alimentos 
funcionais, e seus benefícios para a saúde. O consumo desses 
compostos biologicamente ativos em frutas e vegetais têm sido 
relacionados ao combate de algumas patologias. A partir disto, 
conclui-se que, apesar de certas doenças neurológicas que 
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vêm sendo estudadas como desordens exclusivamente do 
cérebro, evidências recentes apontam para a possibilidade da 
microbiota intestinal ter influência em sua etiologia, o que abre 
possibilidades a novas estratégias terapêuticas. 
Palavras-chave: Microbiota intestinal. Doenças 

Neurodegenerativas.  Disbiose. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A microbiota intestinal humana é encontrada ao longo do 

trato gastrointestinal, principalmente no íleo e intestino grosso. 

Essa massa biológica é majoritariamente formada por 

bactérias, mas também por fungos, protozoários e vírus. São 

em torno de 100 trilhões de células bacterianas que residem em 

cada indivíduo, número 10 vezes maior que o genoma humano, 

sendo então conhecida como o “segundo cérebro”. Essas 

bactérias interagem constantemente com as células do 

hospedeiro, apresentando importante participação nos 

processos de saúde-doença (MÍMICA, 2017). O microbioma 

intestinal apresenta elevada variabilidade interpessoal, mesmo 

no contexto de uma população saudável, fazendo com que 

cada indivíduo apresente um perfil praticamente único (ZORZO, 

2017). 

Vários fatores podem influenciar a sua formação e 

composição. Dentro do útero materno, o indivíduo assume uma 

característica estéril, até que inicia-se sua colonização a partir 

do parto. O tipo de parto ao seu nascimento, bem como 

exposição da mãe ao estresse durante a gestação, além de 

fatores ambientais e geográficos, a alimentação ao longo da 

vida  e o uso de antibióticos e outras drogas são fatores que 

influenciam na composição da microflora intestinal (ZORZO, 

2017). 
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As funções da microbiota intestinal têm sido relatadas na 

literatura como processos essenciais na homeostase e para 

manutenção da saúde do hospedeiro.  Dentre elas, pode-se 

citar a digestão de alimentos, participação no metabolismo de 

drogas/eliminação de toxinas, estimulação do sistema 

imunológico, produção de vitaminas, produção de ácidos 

graxos de cadeia curta (AGCC) (ZORZO, 2017). 

Estudos realizados em animais através de infecções 

gastrointestinais experimentais, transplante de microbioma 

fecal e utilização de modelos germ-free (GF) têm evidenciado 

cada vez mais a íntima relação existente entre a microbiota 

intestinal e o sistema nervoso entérico (SNE), que influencia o 

funcionamento do eixo cérebro-intestino. Mostrando que a 

colonização microbiana pode exercer influência no 

neurodesenvolvimento, sendo assim, o desequilíbrio da flora 

intestinal com a predominância de bactérias patógenas 

(disbiose), pode contribuir para a promoção de doenças 

psiquiátricas e neurológicas (ZORZO, 2017). 

O Eixo Cérebro-Intestino é composto por o Sistema 

Nervoso Central (SNC), o Sistema Nervoso Entérico (SNE), o 

Sistema Nervoso Autônomo (SNA) além de todo sistema de 

comunicação que envolve as vias neurais aferentes e eferentes, 

e também o sistema imune e o endócrino. O SNE é encontrado 

ao longo de todo o trato gastrointestinal, ele pode agir de 

maneira independente, mas mantém sinapses com o SNC por 

meio do nervo vago, dessa forma, ambos sistemas podem 

influenciar a atividade um do outro (VEDOVATO et al., 2014; 

ZORZO, 2017). 

O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento de 

estudos recentes que falem sobre a relação existente entre o 

intestino e o cérebro e sua conexão com algumas doenças 
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neurodegenerativas, evidenciando o papel da microbiota como 

fator protetor ou de risco no desenvolvimento dessas doenças. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura 

durante os anos de 2018 e 2019, realizada nas bases de dados 

Scopus, Pubmed e Scielo. Os seguintes descritores foram 

utilizados: Microbiota, Disbiose e Doenças Neurológicas. Foram 

selecionados aqueles artigos que abordavam as seguintes 

patologias: Doença de Parkinson, Acidente Vascular Cerebral, 

Lesão na Medula Espinhal, Esclerose Múltipla, Doença de 

Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica e Epilepsia. Foram 

excluídos os artigos que não se adequavam ao tema analisado, 

que possuíam conflitos de interesses e/ou data de publicação 

anterior ao limite definido para este estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. ESCLEROSE MÚLTIPLA (EM) 

EM é uma doença neurológica crônica e autoimune. A 

doença pode se manifestar por diversos sintomas, como por 

exemplo: fadiga intensa, depressão, fraqueza muscular, 

alteração do equilíbrio da coordenação motora, dores 

articulares e disfunção intestinal e da bexiga (ABEM, 2018). 

A destruição da bainha de mielina pelos linfócitos T é o 

principal mecanismo da patologia da EM. Estudos mostram que 

modelos de ratos GF desenvolveram uma forma mais atenuada 

da encefalomielite autoimune experimental (EAE - modelo de 

EM em ratos) ou não apresentaram a patologia, quando 
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comparados a ratos convencionais. Tem sido observado que as 

células dendríticas do modelo GF apresentam menor 

capacidade de resposta pró-inflamatória. Além disso, ocorre um 

desequilíbrio entre os linfócitos Th17 (pró-inflamatórios) e Tregs 

(anti-inflamatórios), onde o modelo GF possuem mais células 

Tregs, tendo maior preservação da bainha de mielina nestes 

ratos (WINEK et al., 2016). 

Pesquisas experimentais têm evidenciado que ratos 

tratados com antibióticos de amplo espectro evoluem com 

depleção considerável da microbiota e são mais resistentes ao 

desenvolvimento da EAE quando comparados ao grupo 

controle (TROTT e KING, 2017). 

 EAE tem sido relacionada à disfunção na barreira 

intestinal, pois foi observada associação entre o triptofano 

dietético e a redução da inflamação no SNC, modulando a 

atividade dos astrócitos (células da neuroglia responsáveis pela 

nutrição dos neurônios) e promovendo a diferenciação de 

células em Treg (ROTHHAMMER, et al., 2016). 

Um estudo encontrou aumento na concentração de 

microorganismos do gênero Methanobrevibacter e 

Akkermansia, diminuição de Butyricimonas sendo relacionado 

a mudanças nos genes regulatórios da resposta imune. 

Diminuição de Collinsella, Slackia e Prevotella, e aumento da 

concentração de metano também foi encontrado em pacientes 

com EM sem tratamento, quando comparados aos indivíduos 

saudáveis. O tratamento para EM também parece afetar a 

microbiota intestinal (JANGI et al, 2015 apud WINEK et al, 

2016). 

Vale ressaltar que a ingestão alimentar e a 

suplementação com probióticos influencia na microbiota 

intestinal e, consequentemente, nos mecanismos supracitados 

envolvidos na patogênese da EM. Uma forma de modular a 
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microbiota que tem sido estudada é a partir da ingestão do 

polissacarídeo isolado da B. fragilis, que foi suficiente para 

induzir a produção de interleucinas anti-inflamatórias, reduzir o 

número de células Th17 e prevenir a indução da EAE. Ácidos 

graxos de cadeia curta, produzidos a partir dos grãos integrais 

digeridos exclusivamente pela microbiota, promoveu a 

formação de Tregs e reduziu a severidade da EAE. 

Opostamente, a suplementação de ácidos graxos de cadeia 

longa promoveu a diferenciação de células Th1 em Th17, 

exacerbando o curso da EAE, tanto em ratos, quanto em 

humanos, sendo, portanto um fator de risco (TROTT e KING, 

2017). 

2. DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

A DP é caracterizada pela perda de neurônios 

dopaminérgicos na substância nigra do cérebro associada ao 

acúmulo de α-sinucleída nas estruturas neurais. Os sintomas 

mais comuns são: disfunção motora, déficit cognitivo, 

depressão, cansaço, aumento da permeabilidade intestinal 

(“leaky gut”) e constipação, sendo este último o sintoma 

gastrointestinal mais comum nesses pacientes, trazendo 

prejuízos para a homeostase da microbiota (FERNANDES, 

2016). 

O papel da microbiota na DP tem sido muito discutido 

devido à alta prevalência de disbiose nesses pacientes, tendo 

impacto na permeabilidade intestinal, levando ao acúmulo e 

translocação de bactérias e toxinas, como a α-sinucleída 

(FERNANDES, 2016). Há evidências que apontam o acúmulo 

anormal de α-sinucleída fora do cérebro, no SNE, mais 

especificamente nos plexos submucoso e mioentérico (FELICE 

et al., 2016), é também demonstrado que o gradiente de 
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concentração dessa substância é proporcional à inervação do 

nervo vago no intestino, sugerindo uma transmissão de α-

sinucleída do SNE pelo SNA à substância nigra. Além disso, 

estudos em animais em que foi realizado a hemivagotomia 

demonstrou menor número de mortes de células 

dopaminérgicas e menor acúmulo de α-sinucleída 

(KLINGELHOEFER e REICHMANN, 2015), sugerindo que uma 

conexão nervosa intacta é necessária para a progressão da 

doença (FERNANDES, 2016). 

Outro estudo evidencia que a microbiota desempenha 

um papel na maturação e capacidade inflamatória da micróglia, 

através da produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). 

Esse aumento na atividade da micróglia e a produção de 

citocinas pró-inflamatórias aumentam o número de apoptose 

em modelos com DP e doenças neurológicas (ERNY et al., 

2015). 

Em 2015, Scheperjans e colaboradores identificaram 

abundância de Enterobacteriaceae e redução de 

Prevotellaceae em amostras fecais de pacientes com DP. 

Sendo este último relacionado à diminuição de AGCC e à 

capacidade de biossíntese de tiamina e folato, estando também 

associado à redução da produção de mucina e consequente 

aumento da permeabilidade intestinal, intensificando a 

translocação bacteriana.  

Outro estudo realizado evidenciou uma menor 

quantidade de bactérias associadas à função anti-inflamatória 

como Blautia, Coprococcus e Roseburia em amostras fecais de 

indivíduos com DP (KESHAVARZIAN et al., 2015), levando à 

conclusão que a patogênese da DP pode ser causada ou 

exacerbada pela disbiose devido ao aumento de bactérias pró-

inflamatórias (PARDO et al., 2017). 
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Fatores ambientais como os pesticidas, herbicidas, dieta, 

entre outros, têm demonstrado ter um impacto significativo na 

constituição da microbiota e, portanto, na progressão da DP, 

apesar de ser necessária mais investigação neste âmbito. 

Essas descobertas apontam novos caminhos para a prevenção, 

bem como para o tratamento da DP, como a manipulação das 

bactérias que constituem a microbiota através de, por exemplo, 

pré e probióticos e antibióticos, que demonstraram induzir uma 

redução da permeabilidade intestinal e uma melhoria nos 

sintomas motores, respetivamente, podendo contribuir para 

tratamentos mais eficazes que minimizam a progressão da 

doença (FERNANDES, 2016). 

3. DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

 Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum 

na população acima de 60 anos, os sintomas envolvem 

demência, amnésia, disfagia, insônia, agitação, entre outros, 

sendo associada ao acúmulo de Aβ-amiloides (JIAN et al, 

2017). Muito tem se falado sobre a ligação entre a saúde 

intestinal e a progressão da doença. Um ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego e controlado foi aplicado a 60 

pacientes com DA, cujo objetivo era avaliar os efeitos da 

suplementação probiótica na função cognitiva e no estado 

metabólico. O grupo de intervenção recebeu 200ml de leite 

contendo cepas de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

casei, Bifidobacterium bifidum e Lactobacillus fermentum, 

durante 12 semanas. Para avaliação, foi registrado o escore de 

exame do estado mental de todos os indivíduos, antes e após 

o tratamento. Posteriormente ao período proposto, em 

comparação com o grupo controle, os pacientes tratados com 
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probiótico apresentaram significativa melhora na resposta 

cognitiva (AKBARI et al, 2016). 

Harach e colaboradores (2015) observaram redução 

drástica na concentração da patogênese causada pelo acúmulo 

de Aβ-amiloides usando modelos GF com Alzheimer. Eles 

também notaram grande variação do perfil de bactérias em 

amostras fecais de ratos GF e ratos convencionais, ambos com 

DA. A colonização dos modelos GF com a microbiota dos ratos 

já colonizados e com DA aumentou a concentração de Aβ-

amiloides e a patogênese associada. Já a colonização desses 

modelos GF com microbiota de ratos sem DA, não mostrou 

alteração na concentração de Aβ-amiloides. Esses resultados 

indicam envolvimento da microbiota no desenvolvimento não só 

da DA, mas também de outras doenças neurodegenerativas. 

Uma grande quantidade de amiloides pode ser produzida 

por alguns tipos de bactérias como: Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, Salmonella typhimurium, Salmonella entérica, 

Mycobacterium tuberculosis e Staphylococcus aureus, podendo 

contribuir para a patogênese da Alzheimer (JIANG et al, 2017). 

As bactérias Bacteroidaceae, Lachnospiraceae, 

Ruminococcaceae Coprococcus, Roseburia e Facalibacterium 

parecem ter uma relação negativa com a idade do indivíduo, ou 

seja, quanto maior a idade, menor a concentração dessas 

bactérias benéficas. O envelhecimento, fator risco para DA, é 

associado a um estado crônico de inflamação, o que pode 

aumentar a permeabilidade intestinal e translocação bacteriana 

(JIANG et al, 2017). Biagi e colaboradores (2016) encontraram 

alta concentração de citocinas pró-inflamatórias em indivíduos 

acima de 60 anos e aumento de Proteobacteria. Em 

contrapartida, o aumento de Bifidobacterium teve associação 
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negativa com fatores de necrose tumoral em idosos, levando à 

conclusão que a microbiota intestinal pode modular a resposta 

inflamatória. A barreira hematoencefálica também é 

comprometida durante o envelhecimento, o que pode 

influenciar as concentrações de Aβ-amiloides no cérebro 

(JIANG et al, 2017). 

Uma revisão feita por Sochocka e colaboradores (2019) 

sugere que a disbiose ao longo da vida pode levar a inflamação 

sistêmica e influenciar a resposta imune da micróglia. Além 

disso, com o passar dos anos, a permeabilidade do intestino e 

da barreira hematoencefálica aumenta, e o ciclo vicioso da 

destruição neuronal se inicia.  

Sendo assim, é possível que as modificações na 

microbiota associadas a idade facilitem o processo inflamatório, 

contribuindo para a neuroinflamação presente na DA (JIANG et 

al, 2017). 

4. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) 

 

A ELA é uma doença neurodegenerativa progressiva em 

que há comprometimento dos neurônios motores, resultando 

em atrofia progressiva dos músculos esqueléticos, incluindo os 

respiratórios. A constipação é comum nesses pacientes, sendo 

de causa multifatorial e ocorre devido à desidratação, baixa 

ingestão de fibras e sedentarismo (ZHANG et al, 2017). 

Zhang e colaboradores (2017) ao realizarem um estudo em 

ratos transgênicos portadores de ELA (G93A), obersaram 

alteração da microbiota com redução da população de bactérias 

produtoras de butirato, mas após serem alimentados com 

butirato, os ratos G93A apresentaram um atraso no 

desenvolvimento da doença e um tempo de vida prolongado 

(uma média de 38 dias quando comparado ao grupo controle). 
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Essa suplementação também foi capaz de melhorar a estrutura 

das tight junctions, melhorando a função da barreira epitelial do 

intestino e promovendo diminuição na permeabilidade 

intestinal. 

Resultados preliminares de um estudo comparando a 

microbiota de 50 pacientes com ELA e 50 indivíduos saudáveis 

(do mesmo sexo, idade e origem), evidencia diferenças na 

composição da microbiota desses grupos, ocorrendo uma maior 

abundância de E. coli e enterobactéria no grupo de pacientes 

com ELA, além de menor quantidade de bactérias de um modo 

geral nas amostras fecais. Esses achados abrem portas para 

novos alvos terapêuticos no tratamento da ELA (MARCHI, 

2018). 

Porém, esses resultados vão de encontro com os 

encontrados por Brenner e colaboradores (2018) em que ao 

compararem amostras fecais de pessoas saudáveis e 25 

pacientes com ELA com idade de 32 anos do mesmo gênero e 

eliminando fatores confundidores (pacientes com disfagia, 

gastrostomia, ventilação mecânica e desnutridos foram 

excluídos da amostra), não encontraram diferenças 

significativas na diversidade e quantidade no perfil de bactérias 

desses indivíduos, levando os autores a concluírem que 

pacientes com ELA não apresentam diferenças relevantes na 

composição da microbiota quando comparados ao grupo 

controle. 

Porém, mais evidências demonstram alterações na 

microbiota de indivíduos portadores de ELA. Em 2016, Fang e 

colaboradores encontraram diferenças na população de 

Bacteroides, Faecalibacterium, Anaerostipes, Prevotella, 

Escherichia e Lachnospira quando comparados a indivíduos 

saudáveis e portadores de ELA. Também foi encontrado 

aumento da expressão de Dorea e Bacteroidetes 
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(microorganismos maléfico) e diminuição de Firmicutes, 

Oscillibacter, Anaerostipes e Lachnospiraceae 

(microorganismos benéficos), mostrando que a disbiose tem 

uma grande associação com a patogênese da ELA. 

 

5. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

O AVC, também conhecido como derrame, ocorre quando o 

suprimento de sangue para o cérebro é interrompido, podendo 

ser classificado em isquêmico ou hemorrágico. O primeiro é o 

mais comum e se deve ao fato da falta do fluxo sanguíneo para 

o cérebro por obstrução arterial, diminuição da pressão 

sanguínea ou trombose. Ataque Isquêmico Transitório (AIT) é 

um subtipo de AVC isquêmico e se caracteriza por uma 

isquemia momentânea que se reverte em pouco tempo. Já o 

hemorrágico acontece quando há uma ruptura de um vaso 

sanguíneo localizado dentro do crânio, causando uma ação 

irritativa devido ao contato do sangue com o parênquima 

nervoso (OLIVEIRA e ANDRADE, 2001). 

Em modelos animais foi percebido translocação bacteriana 

para órgãos extraintestinais após episódio de derrame, o que 

parece desencadear resposta inflamatória sistemática ou até 

causar complicações pós-AVC. O estresse antes do AVC 

parece aumentar essa translocação de bactérias do intestino 

para a corrente sanguínea (WINEK et al, 2016). Um estudo 

recente mostrou alteração no perfil da microbiota após isquemia 

cerebral severa e relacionou disbiose pós-AVC com indução da 

resposta inflamatória. O transplante de microbiota de indivíduos 

saudáveis após isquemia cerebral suavizou as consequências 

do AVC (SINGH et al, 2016). 
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Outro estudo investigou o resultado de derrame 

experimental em ratos após depleção da microbiota através do 

uso de antibióticos de amplo espectro. Esses animais 

apresentaram um maior número de mortalidade associada ao 

aparecimento de colite de forma aguda e severa. Esses 

achados demonstram a importância da microbiota após o AVC 

quando o sistema imune do indivíduo está severamente 

comprometido, o que afeta o tecido linfoide associado ao trato 

gastrointestinal (GALT) (WINEK et al, 2016). 

Outro estudo evidenciou a presença da disbiose em 

pacientes que sofreram AVC. Esses pacientes apresentaram 

aumento dos gêneros Enterobacter, Megasphaera, 

Oscillibacter e Desulfovibrio, e diminuição dos gêneros 

Bacteroides, Prevotella e Faecalibacterium; sendo 

correlacionado à gravidade da doença. Também foi encontrado 

diminuição de Roseburia, Bacteroides e Faecalibacterium 

prausnitzii em pacientes com derrame agudo quando 

comparados a indivíduos saudáveis e pacientes com síndrome 

do intestino irritável, e aumento da proporção de 

Enterobacteriaceae, Bifidobacteriaceae e Clostridium difficile 

quando comparados a indivíduos saudáveis (WINEK et al, 

2016).  

6. LESÕES NA MEDULA ESPINHAL (LME) 

LME é outra condição do SNC em que a composição da 

microbiota intestinal vem sendo investigada. Esses pacientes 

frequentemente apresentam disfunção gastrointestinal devido à 

ausência do controle pelo SNC no TGI, levando a um trânsito 

intestinal alterado, podendo causar mudanças significativas na 

microbiota (GUNGOR, 2016). 
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Existem dois tipos diferentes de disfunção intestinal nesses 

pacientes: uma associada a lesão no neurônio motor superior 

(LNMS) e outra a lesão no neurônio motor inferior (LNMI). A 

disfunção intestinal da LNMS é associada a aumento do tônus 

do esfíncter anal e da parede do cólon; a propulsão das fezes e 

mecanismos de reflexo estão preservados devido ao circuito 

entre o cólon e a medula que está intacto, mas o trânsito 

intestinal se mostra reduzido. Esses pacientes costumam 

cursar com constipação e retenção de fezes. Em contraste, a 

disfunção intestinal da LNMI é associada com a perda dos 

reflexos. Constipação também é comum nesses indivíduos já 

que a propulsão das fezes ocorre de forma lenta. Há também 

risco de incontinência devido a falta do tônus nos esfíncteres 

(GUNGOR, 2016). 

Pacientes com injúria na medula espinhal possuem menor 

quantidade de bactérias produtoras de butirato, porém essas 

consequências ainda não são bem esclarecidas. Após a lesão, 

as mudanças na microbiota persistem por até um mês e 

predizem a magnitude das consequências (KIRGERL et al., 

2016). 

Diferenças foram encontradas na composição da microbiota 

de pacientes com LME e indivíduos saudáveis, essas 

diferenças incluem diminuição de bactérias do gênero 

Pseudobutyrivibrio, Dialister e Megamonas em pacientes com 

LNMS; e diminuição de Roseburia, Pseudobutyrivibrio e 

Megamonas em pacientes com LNMI (GUNGOR, 2016).  

A LME prejudica a função imune do GALT, aumentando a 

necessidade de doses da antibióticoterapia para conter 

infecções. Com isso, a disbiose no TGI é exacerbada, 

comprometendo as funções neurológicas (KIRGERL et al., 

2016). 
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7. EPILEPSIA 

A epilepsia é um distúrbio neurológico em que as funções 

das células nervosas são perturbadas, causando atividade 

excessiva e anormal nas células cerebrais, gerando crises 

epilépticas (convulsões) (ASPE, 2019). 

O processo inflamatório fora do cérebro e o processo 

autoimune parece contribuir para ocorrência das lesões 

patológicas associadas à epilepsia e aos ataques de 

convulsões.  Os níveis de citocinas pro-inflamatórias e células 

Th17 estão aumentados no sangue de pacientes com epilepsia 

quando comparados a indivíduos saudáveis, evidenciando o 

papel de fatores imunes do desenvolvimento da doença. Essas 

citocinas parecem estar relacionadas de forma positiva a 

ocorrência e severidade das convulsões (WU et al, 2016). 

Modelos GF demonstram ter uma deficiência de citocinas 

pro-inflamatórias e linfócitos T e as células dendríticas desses 

ratos parecem ter uma menor habilidade de ativar respostas 

pro-inflamatórias através da ativação de células Th17. A 

colonização intestinal desses animais com bactérias 

filamentosas segmentadas, potentes indutoras de respostas do 

tipo Th17, foi capaz de aumentar a produção de Th17 e 

aumentar a diferenciação de interleucinas pro-inflamatórias, 

tanto no intestino quanto em outros órgãos (WU et al, 2016). 

Evidências sobre o mecanismo autoimune na patologia 

da epilepsia está aumentando, porém, mais estudos são 

necessários para estabelecer a conexão existente entre 

microbiota e epilepsia.  
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8. PAPEL DA NUTRIÇÃO 

 

A saúde e bem-estar do humano é, em sua maioria, ditado 

pelo consumo de alimentos nutritivos. Vários estudos 

mostraram a ligação entre alimento e o combate de várias 

doenças degenerativas, como o uso alimentos funcionais e 

seus benefícios para a saúde. O consumo desses compostos 

biologicamente ativos em frutas e vegetais têm sido 

relacionados ao combate de algumas doenças, dentre elas o 

câncer, doenças neurológicas, obesidade e desordens 

gastrointestinais. Ainda se faz necessário o desenvolvimento de 

pesquisas que embasem os potenciais benefícios desses 

alimentos a fim de criar protocolos baseados na aplicação de 

compostos naturalmentes encontrados na comida (SINGH, 

JABEEN, 2016). 

Evidências científicas têm mostrado que a adoção à dieta 

mediterrânea (MD) é um fator protetor para vários tipos de 

câncer, doenças cardiovasculares, envelhecimento e 

obesidade. De acordo com o estudo EPIC (European 

Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition), a MD é a 

mais eficaz na prevenção de diversas doenças crônicas 

(DANIELE et al, 2017). 

 Esses fatores protetores da MD são devido a 

combinação de elementos antioxidantes, fibras e gorduras poli-

insaturadas que juntos contribuem para a manutenção da 

saúde (DANIELE et al, 2017). Em contrapartida, dietas ricas em 

ácidos graxos saturados aumentam a resistência à insulina, 

podendo levar à diabetes mellitus e obesidade, que são 

consideradas fatores de risco para doenças que envolvem o 

SNC (RICCIO, P.; ROSSANO, 2015). 

A microbiota intestinal contribui para uma série de funções 

diárias no cérebro, incluindo a regulação do estado de ativação 
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do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Além disso, as 

bactérias são capazes de sintetizar e liberar diversos 

neurotransmissores e neuromoduladores, estimulando a 

síntese e liberação de neuropeptídeos de células 

enteroendócrinas. A inflamação periférica é um fator associado 

à degeneração cerebral, tornando os neurônios mais propensos 

a uma resposta pró-inflamatória na presença de dano tecidual. 

Uma vez modulada, a microbioma intestinal pode amenizar 

esse desequilíbrio (FERNANDES, 2016). 

Em relação ao uso de probióticos, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005) recomenda que a dose 

mínima seja entre 108 a 109 unidades formadoras de colônia 

(UFC), a fim de atingir benefícios terapêuticos. Porém, deve-se 

ter atenção aos possíveis efeitos colaterais que alguns 

pacientes podem apresentar, como o aumento da produção de 

gases, podendo ocasionar desconforto abdominal. 

CONCLUSÕES  

 

Certas doenças neurológicas vêm sendo estudadas 
como desordens exclusivamente do cérebro, no entanto, 
evidências recentes apontam para a possibilidade do intestino 
e microbiota terem influência em sua etiologia, o que abre 
possibilidades para novas estratégias terapêuticas. A 
modulação da microbiota mostra-se como um dos fatores 
atuantes nas doenças que afetam o sistema nervoso. Essa 
problemática ainda necessita de esclarecimentos quanto a sua 
dosagem e tipos de cepas que podem ocasionar benefícios ou 
efeitos deletérios na situação encontrada. Há também 
comprovação de que o padrão alimentar está diretamente 
ligado a tais eventos, podendo ser moldado frente a 
individualidade encontrada na clínica, promovendo a atenuação 
das consequências geradas. Cabe ao nutricionista atentar as 
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ferramentas e instrumentos existentes na prática clínica e 
utilizá-las a fim de promover a qualidade de vida nos portadores 
de doenças neurológicas. 
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RESUMO: Erros Inatos do metabolismo são desordens 
metabólicas decorrentes do mal funcionamento enzimático, 
levando ao aumento da concentração dos precursores e 
deficiência dos produtos das reações em que a enzima 
deficiente estiver envolvida. A fenilcetonúria é o erro inato do 
metabolismo aminoacídico mais frequente, sendo de caráter 
genético, autossômico recessivo, com alteração na codificação 
da enzima fenilalanina-hidroxilase, causando acúmulo sérico do 
aminoácido fenilalanina.  O diagnóstico é feito na triagem 
neonatal e a terapêutica iniciada o mais precoce possível, com 
exclusão dietética de alimentos fonte de fenilalanina. Devido à 
restrição proteica imposta pelo tratamento há tendência no 
aumento do consumo dos demais macronutrientes, como 
carboidratos simples e lipídeos, elevando a ingestão energética, 
e consequentemente, causando excesso de peso nesses 
pacientes. O objetivo do presente estudo consistiu em avaliar o 
estado nutricional de pacientes diagnosticados com 
fenilcetonúria atendidos em um Serviço de Referência do 
Nordeste brasileiro. Foram incluídos crianças e adolescentes 
com diagnóstico confirmado, obtido peso e estatura com cálculo 
do IMC, e avaliados pelo indicador antropométrico índice de 
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massa corporal para idade. A classificação foi realizada usando 
como referência as curvas de crescimento propostos pela 
Organização Mundial da Saúde. No presente estudo foi 
predominante estado nutricional adequado (67,74%), apesar da 
elevada frequência de excesso de peso (29,0%) apresentado 
pelas crianças e adolescentes com fenilcetonúria. 
Palavras-chave: Estado nutricional. Fenilcetonúrias. 

Sobrepeso.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Erros Inatos do metabolismo (EIM) são desordens 

metabólicas decorrentes do mal funcionamento enzimático que 

leva ao aumento da concentração dos precursores e deficiência 

dos produtos das reações que a enzima deficiente estiver 

envolvida (SPOLADOR, 2019). O bloqueio da etapa de uma 

rota metabólica vai resultar na falta, ou no excesso de 

determinada substância. Os EIM são doenças raras, porém não 

são incomuns considerando o total dos diferentes distúrbios 

(ROMÃO et al., 2017) 

Exemplos de EIM são as hiperfenilalaninemias, 

caracterizadas por aumento das concentrações do aminoácido 

fenilalanina (FAL). A fenilcetonúria (FNC) é o erro inato do 

metabolismo aminoacídico mais frequente. Caracteriza-se por 

seu caráter genético, autossômico recessivo, decorrente de 

mutações genéticas, que altera a codificação da enzima 

fenilalanina-hidroxilase. Tal componente enzimático atua na 

conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina logo, sua 

deficiência acarretará em acúmulo de FAL no sangue e em 

outros tecidos (BRASIL, 2019). 

Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

sobre Fenilcetonúria (2019), a FNC é uma enfermidade rara, 
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com prevalência mundial de aproximadamente 1:10.000 recém-

nascidos, com maiores taxas encontradas na Irlanda (1:4.500) 

e na Turquia (1:2.600), e as menores, na Finlândia, Japão e 

Tailândia. No Brasil, tem sido encontrada uma prevalência 

variando de 1: 15.000 a 1: 25.000. 

Em relação aos dados nacionais, apesar da escassez de 

estudos sobre o tema em questão, o Ministério da Saúde (MS), 

relata a ocorrência de 94 novos casos de FNC diagnosticados 

em 2016, o que corresponde a uma incidência de 1:30.402 

recém-nascidos (CONITEC, 2019; MATIC, 2019) 

O diagnóstico desse EIM é feito na triagem neonatal, 

conhecida no popular como “teste do pezinho”. Quanto à 

terapêutica, esta deve ser iniciada o mais precoce possível, de 

preferência até o décimo dia de vida e se baseia na exclusão 

dietética de alimentos fonte de FAL, como leguminosas, cereais 

além dos alimentos ricos em proteínas de alto valor biológico, 

como laticínios e todos os tipos de carnes, peixes e ovos. Em 

decorrência de tal exclusão, deve-se associar ao tratamento o 

uso de substituto proteico que apresenta quantidades reduzidas 

de FAL, para suprimento das necessidades de crescimento e 

desenvolvimento normais (BRASIL, 2019; ILGAZ, 2019). 

A necessidade de controle dietético na FNC, é devido a 

toxicidade dos níveis elevados de FAL para o cérebro, levando 

a danos neurológicos irreversíveis em pacientes não tratados. 

Para evitar danos cerebrais é necessário o controle rigoroso da 

dieta, acompanhamento nutricional, além da suplementação 

proteica. Estudos relatam que pacientes com FCN apresentam 

dificuldades no cumprimento da dieta pobre em características 

organolépticas, como aroma e sabor dos alimentos reduzidos 

em proteína e dos suplementos proteicos indicados para o 

tratamento (COUCE et al., 2016; THIELE et al., 2017) 
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Em virtude da restrição dietética imposta pelo tratamento 

dietético há, possivelmente, uma tendência ao consumo 

exacerbado dos demais macronutrientes (carboidratos – 

principalmente os simples- e lipídeos), o que pode resultar em 

ingestão energética elevada e, influenciar a gênese de excesso 

de peso nesses pacientes (KANUFRE et al., 2015; MORETTI, 

2017). De acordo com Gunduz et al. (2015) pacientes com FNC 

podem estar em risco de apresentar dislipidemias, e, portanto, 

a triagem de fatores de risco cardiovascular deve ser incluída 

no planejamento terapêutico e no acompanhamento. 

Resultados de uma coorte prospectiva realizada na 

Austrália por Evans, Truby e Boneh (2017), não evidenciando 

associação significativa entre estado nutricional de crianças 

portadoras de FCN em relação ao grupo controle, em que a 

ingestão proteica na população estudada atendeu as 

recomendações nutricionais preconizadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS).   

No entanto, estudos anteriores já identificaram maiores 

frequência dessa desordem nutricional na população com FNC, 

como o realizado por McBurnie et al. (1991), em que as médias 

de peso foram maiores nos indivíduos com FNC na maior parte 

das idades para ambos os sexos (p<0,05) quando comparados 

às crianças saudáveis.  

O excesso de peso tem aumentado globalmente nos 

últimos anos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

se caracterizando como um problema de saúde pública 

mundial. Nacionalmente, assim como em outros países, 

observa-se a chamada transição nutricional, marcada por 

elevadas prevalências, em todas as faixas etárias, de 

sobrepeso e obesidade em contrapartida a redução da 

incidência de desnutrição (SANTANA, 2019). 
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Sabe-se das alterações danosas que o excesso de peso 

pode provocar nas idades mais jovens bem como nas 

repercussões que pode acarretar tardiamente. De acordo com 

a OMS (2016) a prevalência de sobrepeso ou obesidade em 

crianças pequenas, aumentou global e rapidamente ao longo 

do tempo, passando de 32 milhões em 1990 para 41 milhões 

em 2016.  

As medidas antropométricas são amplamente utilizadas 

como método de avaliação da situação nutricional em especial 

na faixa etária pediátrica. O peso e a altura são medidas de 

obtenção fácil e de baixo custo que, quando aplicadas em 

indicadores antropométricos, são efetivas em avaliar o estado 

nutricional de crianças e adolescentes (SBD, 2009). 

Assim, é imprescindível a identificação precoce de 

desordens nutricionais na população portadora de FNC através 

de parâmetros de fácil utilização no âmbito clínico para que 

possam ser identificados os indivíduos que necessitam de 

medidas intervencionistas.  

O objetivo do presente estudo consiste em avaliar o 

estado nutricional de pacientes diagnosticados com FNC 

atendidos em um Serviço de Referência do Nordeste brasileiro.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Estudo de delineamento transversal em que a coleta de 

dados foi realizada entre os meses de Março a Setembro de 

2018 no Ambulatório de Fenilcetonúria do Serviço de 

Referência em Triagem Neonatal do Hospital Barão de Lucena 

(HBL), localizado na cidade de Recife, Pernambuco. 

Foram incluídos crianças e adolescentes com 

diagnóstico confirmado de fenilcetonúria cujos responsáveis 
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legais autorizaram a participação na pesquisa. Foram excluídos 

os pacientes que não estavam acompanhados de responsáveis 

orientados no momento da coleta bem como aqueles que 

apresentavam alguma doença crônica, como câncer, 

hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares. 

Para caracterização antropométrica da amostra 

analisada, obteve-se peso e estatura com cálculo do índice de 

massa corporal (IMC) e, consequente formulação do indicador 

IMC por idade por ser adequado para avaliação do estado 

nutricional de todas as faixas etárias incluídas. 

Para aferição do peso e comprimento (menores de 2 

anos) ou estatura (maiores de 2 anos) da amostra, seguiram-se 

as técnicas antropométricas adotadas pela Norma técnica do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2011). No caso 

de indivíduos maiores de dois anos, o peso foi aferido por meio 

de balança calibrada da marca Balmak, eretos, com os pés 

juntos e braços estendidos ao longo do corpo, no centro da 

balança, descalças e sem adornos. Já no caso de crianças com 

idade inferior a dois anos, o peso foi aferido por meio de balança 

pediátrica calibrada da marca Filizola, completamente despida, 

sentada ou deitada no centro do prato, mantendo-a parada o 

quanto fosse possível.  

O comprimento (menores de 2 anos) foi aferido pela 

distância entre a planta dos pés até o topo cabeça, comprimindo 

os cabelos, com o indivíduo em decúbito dorsal, descalço e sem 

adornos, cabeça posicionada contra a parte fixa do 

equipamento, com o pescoço reto e o queixo afastado do peito, 

no plano de Frankfurt. Foram pressionados, de maneira 

cuidadosa, os joelhos da criança para baixo, para que ficassem 

estendidos e, os pés levantados, formando ângulo reto com as 

pernas de forma que a parte móvel do equipamento foi levada 
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até a planta dos pés para que a leitura do comprimento fosse 

feita. O equipamento utilizado foi o infantômetro da marca 

Balmak, com tolerância de até 1 m e graduado em milímetros e 

centímetros.  

Para mensuração da altura dos participantes acima de 2 

anos, foi utilizado estadiômetro da marca Physical, com 

tolerância de até 2,2 m e graduação em milímetros e 

centímetros. A técnica de aferição baseou-se no indivíduo em 

pé, posicionado no centro do equipamento, descalço, sem 

adereços na cabeça, com os braços estendidos ao longo do 

corpo, a cabeça posicionada no plano de Frankfurt e pés 

formando ângulo reto com as pernas. Por fim, abaixou-se a 

parte móvel do equipamento, fixando-a contra a cabeça, com 

pressão suficiente para comprimir o cabelo. 

Por conseguinte, obteve-se o IMC, através da razão 

entre o peso e o quadrado da estatura. Os pacientes foram 

avaliados pelo indicador antropométrico IMC/I, classificado em 

escore z pelas curvas de crescimento da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) de 2006, para crianças de 0 a 5 anos (Figura 

1 e 2), e 2007, para crianças acima de 5 anos e adolescentes 

(Figura 3 e 4).  
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Figura 1 – Curva de IMC por idade para meninas de 0 a 5 anos 

Figura 2 – Curva de IMC por idade para meninos de 0 a 5 anos
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Figura 3 – Curva de IMC por idade para meninas de 5 a 19 
anos 

 
Figura 4 – Curva de IMC por idade para meninos de 5 a 19 
anos 
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Para o diagnóstico nutricional foram adotados os pontos 

de corte de acordo com IMC/I propostos pela OMS 

estabelecidos no quadro 1 a seguir.  

 

Quadro 1 - Classificação do estado nutricional de crianças e 
adolescentes de acordo com o índice IMC para idade, segundo 
recomendação do SISVAN 

VALORES CRÍTICOS IMC para idade 

< Percentil 
0,1 

<Escore-z -
3 

Magreza acentuada 

≥ Percentil 
0,1 e < 
Percentil 3 

≥Escore-z -3 
e <Escore-z 
-2 

Magreza 

≥ Percentil 3 
e < Percentil 
15 

≥Escore-z -2 
e <Escore-z 
-1 

 
 

Eutrofia 

≥Percentil 
15 e ≤ 
Percentil 85 

≥Escore-z -1 
e ≤Escore-z 
+1 

>Percentil 
85 e ≤ 
Percentil 97 

>Escore-z 
+1 e 
≤Escore-z 
+2 

Sobrepeso 

>Percentil 
97 e ≤ 
Percentil 
99,9 

>Escore-z 
+2 e 
≤Escore-z 
+3 

Obesidade 

> Percentil 
99,9 

>Escore-z 
+3 

Obesidade grave 

  Fonte: Adaptado de: (OMS, 2007) 

 

Para fins de melhor interpretação dos dados e análise 

dos resultados, as classificações de magreza e magreza 

acentuada foram analisadas de forma conjunta como magreza 
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e, as estratificações de sobrepeso, obesidade e obesidade 

grave foram avaliadas como excesso de peso. 

Coletou-se a variável de renda para caracterização 

econômica, sendo categorizados em: < 2 salários mínimos ou ≥ 

a dois salários mínimos de renda familiar, considerando-se 

como o valor do salário mínimo de R$ 950,00. Ainda, foi obtida 

a informação de município de moradia para designação 

demográfica, sendo utilizada as estratificações de moradia em 

Recife e Região metropolitana do Recife (RMR), interior do 

estado ou outro estado de moradia. 

A pesquisa de que trata esse estudo foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, CEP Universidade Federal de Pernambuco Centro 

de Ciências da Saúde / UFPE- CCS, nº CAAE: 

82599417.0.0000.5208, como parte do projeto intitulado “Perfil 

nutricional e consumo alimentar de pacientes com diagnóstico 

de fenilcetonúria atendidos em um Serviço de Referência do 

Nordeste brasileiro”.  

A participação dos indivíduos no estudo foi firmada pela 

assinatura de seus responsáveis dos termos de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE), e do termo de Assentimento Livre 

Esclarecido (TALE) antes da realização da coleta dos dados. 

A análise estatística dos dados obtidos foi feita com o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos).  Obteve-se 

distribuições absolutas e percentuais e medidas de estatísticas, 

como média, mediana, desvio padrão valor mínimo e valor 

máximo e utilizou-se o teste Exato de Fisher na comparação de 

proporções. Considerou-se como significância estatística 

quando o p-valor foi ≤ 0,05. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra de que trata este estudo foi composta por 31 

indivíduos com diagnóstico de FNC com idades entre 4 meses 

e 16 anos e 4 meses.  

A maior parte das crianças e adolescentes avaliados 

(51,6%) era do gênero masculino, fato semelhante ao 

encontrado no estudo realizado por Burrage et al. (2012), em 

que 51,7% dos avaliados eram do gênero masculino. Embora, 

sabe-se que a patologia que acomete os avaliados não tem 

etiologia associada ao sexo. 

Com base nos parâmetros de designação demográfica e 

de renda, foram obtidos os resultados dispostos na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 1. Dados demográficos e de renda da população 
estudada 

 
VARIÁVEIS 

 

 
N 

 
(%) 

Renda familiar 
 

  

< 2 salários mínimos* 
 

20 64,5 

≥ 2 salários mínimos* 
 

11 35,5 

Município de moradia 
 

  

Recife e RMR 
 

14 45,2 

Interior 16 51,6 
Outro estado 1 3,2 

Fonte: SENA, B.S., 2019 
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Concernente aos fatores econômicos, a maior parte 

(64,5%) das famílias dos indivíduos com FNC possuem renda 

relativamente baixa, inferior a 2 salários mínimos, fato 

confluente ao visto por Goulart et al. (2017), que constatou que 

91% das pessoas avaliadas possuíam renda familiar de até 3 

salários mínimos.  

Sabe-se que o ambiente econômico no qual um indivíduo 

está inserido tem influência significativa no seu estado de 

saúde, no acesso a terapêutica alimentar adequada, 

dificultando a adesão ao tratamento, como ressaltado no estudo 

de Lemstra, Rogers; Mararos (2015), onde a renda familiar foi 

fortemente e independentemente associada a doenças 

cardiovasculares. 

Adicionalmente, 51,6% da amostra residem no interior do 

estado, fato que, em associação com a situação econômica 

desfavorável, dificultando o acesso ao serviço de saúde 

especializado, pode ter contribuído para a menor procura ao 

serviço de referência em FNC do Hospital Barão de Lucena, 

localizado na capital pernambucana e, por conseguinte, resultar 

em menor obtenção de informações em saúde adaptadas à 

enfermidade. 

Os dados das concernentes aos parâmetros 

antropométricos avaliados encontram-se na tabela a seguir. Ao 

associar os indicadores antropométricos de risco cardiovascular 

entre si, com a idade e gênero não houve significância 

estatística para nenhum dos parâmetros analisados.  
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Tabela 2. Avaliação do estado nutricional da população 
estudada 

 

Classificação do IMC / idade 

 

 

N 

 

% 

 
Magreza 

 

 
1 

 
3,23 

Eutrofia 
 

21 67,74 

Excesso de peso 9 29,03 

Fonte: SENA, B.S., 2019 

 

Embora os resultados descritos no presente estudo não 

tenham demonstrado significância estatística na associação do 

estado nutricional com diagnóstico de FNC, encontrou-se 

frequência de excesso de peso em 29,0% das crianças e 

adolescentes com diagnóstico com FNC, resultado semelhante 

ao exposto anteriormente por Rocha et al. (2012) que, ao 

avaliar um grupo apresentando FNC com idades entre 3 e 30 

anos, evidenciou ocorrência de 32,6% de sobrepeso e 

obesidade. 

Resultados de análises anteriores já mostraram maior 

susceptibilidade dos indivíduos com FNC, especialmente entre 

o sexo feminino, apresentar desordens nutricionais, o que pode 

interferir no crescimento e desenvolvimento adequados nessa 

população (BURRAGE et al., 2012). 

 A respeito dos possíveis fatores causais, destaca-se 

alteração na composição corpórea, caracterizada por reduzido 

teor de massa magra em virtude da restrição de proteínas na 

dieta fato que, poderia influenciar o menor gasto energético de 
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repouso (GER) levando a redução do valor energético total 

(BELANGER-QUINTANA; MARTÍNEZ-PARDO, 2011). No 

entanto, estudo posterior não constatou gasto energético de 

repouso reduzido em portadores de FNC (EVANS, 2017). 

Ainda, pensou-se também que a própria dietoterapia 

empregada (ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA et al., 2014), ao limitar o 

consumo de proteínas, pode contribuir para maior consumo de 

alimentos ricos em carboidratos simples e gorduras, 

promovendo maior consumo energético.  

Em seu estudo, Moretti et al. (2017), evidenciaram que 

71,4% das crianças com FNC apresentaram maior ingesta de 

carboidratos e 14,3% consumiam mais gorduras que o limite 

superior recomendado para crianças saudáveis bem como 

dietas com carga glicêmica e índice glicêmico elevados, quando 

comparadas ao grupo controle. O consumo exacerbado de 

carboidratos simples é um comportamento frequentemente 

encontrado, principalmente entre crianças e adolescentes, 

devido a seletividade e as preferências alimentares comumente 

encontrado nesse grupo (PINTO et al., 2019). 

Resultado semelhante foi encontrado por Okano et al. 

(2016), onde foi verificado entre a amostra estudada o consumo 

de alimentos naturais com pouca proteína e consumo frequente 

de arroz, macarrão e pão, alimentos fonte de carboidrato 

simples. No entanto, no mesmo estudo apesar do consumo 

excessivo de carboidrato, os índices estavam de acordo com os 

valores propostos pelas diretrizes alimentares atuais. 

Apesar de frequente, o excesso de peso visto neste 

estudo se equivale aos dados da população sem FNC conforme 

os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) 2008-

2009, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) que utilizou o indicador IMC/I para 

diagnóstico nutricional, para investigação do estado nutricional. 

 Foi visualizado também aumento na ocorrência de 

excesso de peso em crianças com idades entre 5 e 9 anos, 

variando entre 25% a 30% no Nordeste e Norte brasileiros. Em 

relação aos dados dos adolescentes saudáveis avaliados pela 

POF, a frequência de excesso de peso variou de 16% a 19% 

nas mesmas regiões citadas anteriormente (IBGE, 2010).  

Com base no disposto anteriormente, tem-se que o 

excesso de peso se associa ao balanço energético positivo 

sendo visualizada alta ocorrência de sobrepeso e obesidade na 

população brasileira, podendo ser explicada, em parte, pelo 

aumento global e nacional que vem ocorrendo de distúrbios 

nutricionais em decorrência da transição nutricional e mudança 

no padrão alimentar brasileiro (MAZZOLA et al., 2016).  

Nas últimas décadas vem sendo notado na população 

brasileira consumo de maior quantidade de alimentos 

industrializados, ricos em açúcares, sódio, gorduras saturadas 

e trans, associados à redução do consumo de cereais integrais, 

frutas e vegetais, levando a um aumento de sobrepeso e 

obesidade (SANTANA, 2019).  

Algumas limitações concernentes no presente estudo 

precisam ser destacadas para melhor interpretação e 

extrapolação dos resultados vistos, com o pequeno número de 

participantes da amostra, resultado do caráter raro da patologia 

tratada, assim como o delineamento transversal da 

investigação que impossibilitou associações causais.  

Ainda, a escassez de estudos na literatura com a mesma 

temática foi um fator limitante para comparação dos resultados. 

Apesar disso, os benefícios incluem a utilização de uma 

amostra regional de pacientes portadores de uma patologia rara 
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e pouco estudada, avaliando o estado nutricional por meio de 

parâmetros disponíveis com facilidade de utilização e aplicação 

no âmbito clínico, além de reforçar resultados encontrados em 

estudos anteriores, demonstrando a necessidade de 

estratégias nutricionais e acompanhamento nessa população. 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do exposto, embora os resultados encontrados no 

estudo não demonstraram prevalência de excesso de peso em 

crianças e adolescentes com diagnóstico de FNC em relação a 

população geral, estudar o estado nutricional dos portadores 

dessa patologia se torna importante. 

 Ao se considerar o risco aumentado de desvios 

nutricionais pelo elevado consumo de alimentos com alto valor 

calórico, ricos em gordura e açúcares simples, além da busca 

de melhor aceitação da dieta, visto a dificuldade de adesão a 

uma alimentação equilibrada, devido a palatabilidade dos 

alimentos pobres em proteínas e suplementos indicados no 

tratamento dietoterápico dos pacientes portadores de FNC.  

Vale ressaltar ainda, a necessidade da realização de 

novos estudos nessa população, com tamanhos amostrais 

maiores associando a outros parâmetros para avaliação do 

estado nutricional, como deficiência de nutrientes específicos, 

com o objetivo minimizar agravos e complicações nutricionais, 

principalmente na população pediátrica que se encontra em 

fase de crescimento e desenvolvimento, e o estado nutricional 

inadequado nesse momento, pode levar a prejuízos a curto e 

longo prazo. 
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RESUMO:  
A gestação é um fenômeno fisiológico e sua evolução 

acontece, em grande parte dos casos, sem intercorrências. E 
segundo a OMS, gestação de alto risco é definida como  “aquela 
na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-
nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da 
média da população considerada”.  Diversos estudos destacam 
o IMC maior que o normal como um dos maiores influenciadores 
de aparecimento de patologias no grupo materno-infantil. O 
controle do peso corporal durante a gestação é muito 
importante para a saúde materna e fetal, diagnóstico das 
condições nutricionais da mulher. Tomando por base esse tema 
relevante, o presente estudo teve por objetivo geral avaliar o 
estado nutricional em gestantes de alto risco. Para tanto, trata-
se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem teórica 
abordagem qualitativa. Para realizar a busca por trabalhos 
acadêmicos, utilizou-se o periódico Café/CAPES, selecionando 
às seguintes bases de dados: Scopus (Elsevier); 
MEDLINE/Pubmed e SciELO Brazil. Totalizando 26 artigos 



ESTADO NUTRICIONAL EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

260 
 

científicos, onde 10 tinham ligação direta com a temática 
central. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e 
novembro de 2019, sendo o período de publicação dos 
periódicos entre os anos de 2011 até 2019. A análise final 
concluiu que todos os trabalhos analisados citam a interfencia 
do estado nutricional no desenvolvimento de uma gestação 
saudável, verificou-se que um maior percentual de gestantes 
que realizavam fazer três refeições diárias, onde o excesso de 
peso gestacional e a presença de comorbidades metabólicas se 
associaram com o nascimento de RNs GIG, enquanto o ganho 
ponderal gestacional insuficiente com o nascimento de RNs PIG 
sendo fundamentais intervenções para redução desses 
desfechos. 
Palavras-chave: Gravidez. Estado Nutricional. Gravidez de alto 

risco. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O equilíbrio entre o consumo de nutrientes (macro e micro) 

e o gasto energético que nosso corpo necessita para suprir 

suas as necessidades resulta no estado nutricional do individuo. 

Diversos estudos o destacam devido ao mesmo influenciar 

direta/indiretamente o surgimento de diversas patologias, em 

destaque para as no grupo materno-infantil (OMS, 1998; 

FOWLES, 2016).  

 Para realizar a vigilância no estado nutricional, a 

antropometria se mostra como um dos métodos de investigação 

eficaz devido a praticidade e baixo custo, onde o mesmo é 

baseado na medição das variações físicas e na composição 

corporal global. Os parâmetros adotados para a vigilância 

nutricional em gestantes são: Índice de Massa Corporal (IMC) 

por semana gestacional e ganho de peso gestacional (ROCHA, 

2005; OMS, 2004).  
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Os cuidados pré-concepcionais integram-se 
na prestação de cuidados primários em saúde 
reprodutiva; embora tenham como alvo 
preferencial as mulheres que desejam 
engravidar, devem abranger todas as 
mulheres em idade fértil, o que implica 
interrogá-las sobre a utilização de métodos 
contraceptivos e dos seus planos no que diz 
respeito a uma futura gravidez; identificar 
riscos, iniciar a intervenção apropriada, e, 
ainda, acentuar a importância das gravidezes 
planeadas, valorizar as primeiras semanas da 
gestação e a necessidade de cuidados 
especiais, mesmo antes da concepção ( 
BRASIL, 2016, p.3). 

 

 Organização Mundial de Saúde (OMS) preconizou as 

referências de diagnostico e classificação do estado nutricional 

de acordo com o valor do IMC em 1998. A utilização do mesmo 

facilita a compreensão da avaliação do estado nutricional 

durante a gestação e foi adotado pela OMS devido à sua boa 

associação com o grau de adiposidade e com o risco de 

enfermidades crônicas não transmissíveis, e também por ser 

fácil de calcular e não requerer padrão de referência (AQUINO, 

2015).  

 Na gestação se faz necessário fazer o acompanhamento 

nutricional se possível antes e durante a gravidez, uma vez que 

ela pode interferir diretamente no processo normal e também 

para facilitar a adoção de estratégias nutricionais específicas 

quando for o caso. O prognóstico da gestação é influenciado 

pelo estado nutricional materno, antes e durante a gravidez, 

uma vez que este pode interferir no processo normal da 

gestação (MELO, 2016).  
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 Para realizar este acompanhamento, as medidas de peso e 

altura são as mais utilizadas e o IMC é o indicador fundamental 

(RAYBURN, 2015). Os principais objetivos são: identificar 

gestantes em potencial risco para desenvolver problemas de 

saúde; detectar baixo ou ganho excessivo de peso para a idade 

gestacional e melhor prescrever as orientações alimentares 

(SANTOS, 2014). 

 Entretanto, alguns fatores podem interferir nesta avaliação, 

por exemplo retenção fisiológica ou patológica de líquidos no 

leito vascular ou no espaço intersticial, causando ou não 

edema, dificultando a aferição precisa do peso (GRAVENA, 

2013).  

 Na tentativa de sanar este problema, Atalah et al em 1887 

desenvolveram um novo instrumento á época para melhor fazer 

a avaliação nutricional em gestantes baseado no IMC ajustado 

a idade gestacional. Para tanto, o peso precisa ser verificado a 

cada consulta de pré natal conforme preconiza o Ministério da 

Saúde, mas a estatura apenas na primeira (BRASIL, 2014). 

 Deve-se levar em consideração que 30 a 35% do peso 

corresponde ao feto e à placenta, 30%, aos estoques de 

gordura e 40%, à água e a proteínas (MOLL, 2017). O ganho 

de peso deva atender limites de acordo com a classificação do 

estado nutricional materno pelo IMC prégestacional.  

 Como preconizado pela OMS, a obesidade é definida como 

excesso de gordura corporal capaz de prejudicar a saúde 

acarretando aumento de morbidade e mortalidade dos 

indivíduos (FOWLES, 2016). Seu diagnóstico é estabelecido 

quando o IMC é superior a 30 Kg/m². Podem desencadear a 

obesidade, fatores neurológicos, nutricionais e genéticos 

(SILVA JUNIOR, 2015). 
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 As mulheres com baixo peso (IMC < 18,5 Kg/m2), eutrofia 

(IMC entre 18,5 e 24,9 Kg/m2), sobrepeso (IMC entre 25 e 29,9 

Kg/m2) e obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m2) têm como limites de 

ganho de peso, na gravidez, 12,5 a 18 Kg; 11,5 a 16 Kg; 7 a 

11,5 Kg; e 5 a 9 Kg11, respectivamente (ANJOS, 2014). 

 O peso ao nascer (PN) é considerado um dos principais 

fatores determinantes da sobrevivência no primeiro ano de vida. 

Condições extremas podem ter relação com o risco de 

complicações levando ao aumento da morbimortalidade 

neonatal e infantil, trazendo repercussões para a infância e a 

fase adulta (GRESHAM, 2014). 

 A ocorrência de desvios de PN causa grande impacto no 

sistema público de saúde por gerar um custo elevado de 

despesas médico-hospitalares, uma vez que essas condições 

contribuem para o uso prolongado de unidades de terapia 

intensiva (UTI) neonatal (FONSECA, 2014; TRIUNFO, 2014). 

 Além destes problemas relatados, a obesidade materna e o 

ganho ponderal acima do recomendado aumenta os riscos 

para: diabetes mellitus gestacional, parto prolongado, pré-

eclâmpsia dentre outros. O inverso também pode ser 

observado, o estado nutricional materno de baixo peso e o 

ganho ponderal insuficiente têm sido associados a maiores 

taxas de morbidade e mortalidade neonatal. 

 O controle do peso corporal durante a gestação é muito 

importante para a saúde materna e fetal, diagnóstico das 

condições nutricionais da mulher, que inicia a gestação com 

baixo peso e sua recuperação nutricional manifestada pelo 

adequado ganho de peso na gravidez, pode reduzir 

consideravelmente o risco de nascimento de crianças com 

baixo peso (GOUVEIA, 2016).  
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 Por outro lado, gestantes com excesso de peso associa-se 

com significativa taxa de morbimortalidade materna e perinatal 

(AQUINO, 2015). 

 Lima e Sampaio (2004) observam associação positiva entre 

o ganho de peso total na gestação e o peso do neonato 

(P=0,01). Constatam média de ganho de peso materno de 12,0 

Kg e média de peso do recém-nascido de 3315 g. Observam 

que a média de peso ao nascer aumenta de acordo com o 

ganho de peso da mãe. 

 Seligman et al. (2016) estudam gestantes de seis capitais 

brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Fortaleza e Manaus), divididas da seguinte maneira: 308 (6,9%) 

com obesidade, 943 (21%) com sobrepeso, 2.974 (66,3%) 

eutróficas e 261 (5,8%) com baixo peso. 

 Além disso, do ponto de vista materno, mulheres obesas 

têm maior risco para complicações nos períodos anteparto, 

intraparto e puerperal (MACEDO, 2015).  

 O ganho de peso total, quando acima do recomendado, 

está associado a outros resultados adversos como: índice de 

Apgar de 5º minuto inferior a sete; convulsões; aspiração de 

mecônio e recém-nascido grande para a idade gestacional 

(RESTREPO-MÉNDEZ, 2014). 

 Dado significativo é que obesas grávidas têm maior risco de 

cesárea. Em um estudo com 16.102 pacientes, das quais 1.473 

classificadas como obesas e 877 com obesidade mórbida, a 

taxa de cesariana foi de 47,4% para as primeiras e 33,8% para 

as últimas, sendo de 20,7% em pacientes com estado 

nutricional normal (ABRAMS, 2014).  

 Para Gomes (2015) e Souza Neto (2013), a mudança dos 

hábitos alimentares se dá de melhor forma através de 
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intervenções nutricionais necessárias para melhor ingesta 

alimentar.  

 É grande prevalência de nutrição desequilibrada entre 

mulheres grávidas e isso poderia ser amenizado com 

estratégias em saúde.  

 Já é possível encontrar correlação significativa entre IMC, 

hipertensão arterial (P=0,009) e diabetes gestacional (P=0,012) 

(VIELLAS, 2015).  

 Baseados nessas evidências, este trabalho tem por objetivo 

avaliar a nível nacional os trabalhos publicados com o objetivo 

de avaliar o estado nutricional em gestantes de alto risco, 

caracterizar a população de acordo com sua classificação 

socioeconômica, correlacionar o estado nutricional com demais 

fatores de predisposição 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica com 

abordagem teórica abordagem qualitativa. Para realizar a busca 

por trabalhos acadêmicos, utilizou-se o periódico Café/CAPES, 

selecionando às seguintes bases de dados: Scopus (Elsevier); 

MEDLINE/Pubmed e SciELO Brazil. 

Como filtros, selecionou-se os publicados entre 2015 e 

2018, idiomas português/inglês, e os Seguintes descritores de 

acordo com o DECs: Gravidez; Estado Nutricional; Gravidez de 

alto risco; obesidade, totalizando 26 artigos científicos, onde 10 

tinham ligação direta com a temática central. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de outubro e novembro de 2019, 

sendo o período de publicação dos periódicos entre os anos de 

2011 até 2019.  
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Como critérios de inclusão para a seleção da amostra, 

foram selecionadas publicações envolvendo seres humanos, 

idioma tanto inglês quanto português.  

Foram excluídas publicações incompletas ou que não se 

encaixassem no objeto de estudo deste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Oliveira et al (2016), em um estudo com 149 gestantes de 

alto risco observou que quanto às condições socioeconômicas, 

quase 50% delas era de baixa escolaridade; 42,9% referiram 

renda familiar mensal ≤ 1 salário mínimo; 32,9% relataram não 

viver com o cônjuge; 0,9% referiram cor da pele negra, sem 

diferença significativa quando essas variáveis foram 

estratificadas por categorias de peso ao nascer. 

 Em pesquisa, Silva (2018) afirma que houve associação 

significativa entre o nível de escolaridade das participantes com 

o consumo de sal, gorduras, açúcar e óleos e a frequência com 

que evitavam comer doces (p>0,047).  

 Fernandes (2013) também observou resultados 

semelhantes sob a influência no consumo alimentar e 

condições socioeconômicas no estado nutricional das 

gestantes em uma maternidade local, onde Hoffmann (2015) 

corroba com a afirmação, onde percebeu a correlação entre a 

escolaridade e o consumo alimentar, apontando ingestão 

alimentar inadequada de gestantes que possuíam menos de 

quatro anos de estudos. 

 A maior parte das pesquisas apontam que a obesidade em 

gestantes de alto risco, é fator independente para complicações 

no puerpério. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)¹ indicam que, entre as mulheres, 
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o excesso de peso e a obesidade cresceram 50%, nos últimos 

30 anos. As mulheres obesas em idade fértil com sobrepeso e 

obesidade representam prevalências de 17,3% e 6,6%, entre 

20-29 anos de idade, e, 24,8% e 10,7%, entre 30-39, 

respectivamente. 

 Dado significativo é que obesas grávidas têm maior risco de 

cesárea. Em um estudo com 16.102 pacientes, das quais 1.473 

classificadas como obesas e 877 com obesidade mórbida, a 

taxa de cesariana foi de 47,4% para as primeiras e 33,8% para 

as últimas, sendo de 20,7% em pacientes com estado 

nutricional normal. 

 Comorbidades hipertensivas foram as mais frequentes 

condições gestacionais na pesquisa de Oliveira et al (2016), 

porém não apresentaram associação significativa com o 

nascimento de RNs PIG. Quanto a outros fatores que 

influenciam o EN, tem-se a Diabetes Gestacional, onde estudos 

demonstram que o nascimento de RNs GIG é mais frequente 

em filhos de mulheres diabéticas. 

 Bhattacharya et al. (2007) avaliam a ocorrência de 

macrossomia (peso > 4000 g do recém-nascido) e encontram 

risco maior em gestantes obesas quando comparado com 

gestantes eutróficas. 

 Paiva et al. (2007) avaliaram 37 grávidas com obesidade e 

33 classificadas como estado nutricional adequado. Observam 

que o peso médio do recém-nascido é maior no grupo com 

obesidade, 3359 g (P<0,01) e a prevalência de malformações 

congênitas também é significativamente maior nesse grupo. 

 Além disso, encontram correlação significativa entre IMC, 

hipertensão arterial (P=0,009) e diabetes gestacional 

(P=0,012).  
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 Baseados nesses resultados, afirmam que a obesidade 

está associada à maior incidência de complicações. 

Como já citado, o estado nutricional é resultado do equilíbrio 

entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do 

organismo para suprir as necessidades nutricionais.  

 Os objetivos da avaliação do estado nutricional 

antropométrico são: identificar gestantes em risco nutricional 

(baixo peso, sobrepeso ou obesidade). 

 Também são: detectar aquelas com baixo peso ou peso 

excessivo para a idade gestacional e realizar orientação 

adequada, visando a promoção da saúde materna, para 

melhores condições para o parto e adequado peso do recém-

nascido 

 Tendo em vista dificuldades na avaliação do estado 

nutricional, Atalah et al. (1997) desenvolveram um instrumento 

de avaliação nutricional da gestante, baseado no IMC ajustado 

para a idade gestacional. Esse método de avaliação 

antropométrica abrange aplicação mais universal, podendo 

representar método mais satisfatório de avaliação. 

 Outro dado bastante importante foi destacado por WEISS et 

al. (2004), onde viram que obesas grávidas têm maior risco 

de cesárea. Em um estudo com 16.102 pacientes, das quais 

1.473 classificadas como obesas e 877 com obesidade 

mórbida, a taxa de cesariana foi de 47,4% para as primeiras e 

33,8% para as últimas, sendo de 20,7% em pacientes com 

estado nutricional normal. 

 Brion et al. (2014) viram que 50% do consumo calórico total 

referente ao consumo de carboidratos.  

 Já, no estudo de Lacerda et al. (2017), a proporção de 

carboidratos foi de 65%, maior que as encontradas neste 
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estudo que foram: 54,5%, 52,4% e 52,9% nos grupos com baixo 

peso ou adequado, sobrepeso e obesidade, respectivamente. 

 Estudos têm mostrado que a obesidade materna e o ganho 

ponderal acima do recomendado podem aumentar os riscos 

para uma série de resultados adversos, tais como: diabetes 

mellitus gestacional, parto prolongado, pré-eclâmpsia, cesárea 

e depressão (OLIVEIRA, 2016). 

 Embora este seja um tema bastante importante na área de 

nutrição, são poucos os estudos empíricos que avaliem o 

estado nutricional de gestantes em situação de alto risco. 

 Tomando por base a revisão bibliográfica, a tabela 1 traz o 

compilado dos principais estudos científicos e seus principais 

resultados relacionados ao estado nutricional de gestações de 

alto risco. 
 
TABELA 1. Principais estudos acerca do estado nutricional de gestações 
de alto risco. 

REFERÊNCIA 
OBJETIVO/ME
TODOLOGIA 

RESULTADOS 

LUDWIG & 
CURRIE 
(2017) 

Estudo de 
coorte de base 
populacional 

Observam maior risco de o recém-
nascido ter peso maior que 4000g 

nas mulheres que apresentam 
aumento de peso maior que 24 Kg 

durante a gestação, quando 
comparado com aquelas que 
aumentam entre 8 e 10 Kg 

(OR:2,26; IC95%:2,09 – 2,44).  

WEISS et al. 
(2004) 

Estudo com 
16.102 

gestantes 
nulípara 

Recém-nascidos classificados 
como grande para a idade 

gestacional e com macrossomia 
são significativamente mais 

comuns no grupo de obesas e com 
obesidade mórbida. 

LIMA & 
SAMPAIO 

(2014) 

Observam 
associação 

positiva entre o 
ganho de peso 

Constatam média de ganho de 
peso materno de 12,0 Kg e média 
de peso do recém nascido de 3315 
g. Observam que a média de peso 
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total na 
gestação e o 

peso do 
neonato 

ao nascer aumenta de acordo com 
o ganho de peso da mãe, 

demonstrando influência do estado 
nutricional materno nas condições 

de nascimento 

SELIGMAN et 
al. (2006) 

Verificam média 
para ganho de 
peso materno 
em obesas de 
9,1 Kg (IC95%: 
3,8 – 14,6 Kg) 

 
Quando comparam grupos com 

sobrepeso, adequado e baixo peso, 
observam ganho de 11,9 Kg 
(IC95%: 7,4 – 16,0), 13,2 Kg 

(IC95%: 9,7 – 16,8)  e 14,7 Kg 
(IC95%: 11,1 – 18,6),  

respectivamente, constatando 
média inferior de ganho de peso 

materno em obesas. 
  

SEBIRE et al. 
(2001) 

Estudo 
populacional de 

coorte 
retrospectivo 

Relatam 10,9% de obesidade 
materna, avaliada pelo IMC pré-

gestacional, com aumento do risco 
para eventos Como: hemorragia 

pós-parto (OR:1,39; IC95%:1,32 – 
1,46) 

CURHAN, 
(1996) 

Pesquisa que 
inclui 3.800 
primigestas 

 
Observa-se que o ganho de peso 

gestacional de 12,5 Kg está 
associado com melhores 

resultados de peso ao nascer, 
sobrevivência do recém-nascido e 

incidência de pré-eclâmpsia  

RIBEIRO 
(2009) 

Analisar 
os fatores de 

risco associado
s aos 

óbitos neonatai
s em crianças 

com baixo 
peso ao 
nascer. 

 
O ganho de peso total, quando 
acima do recomendado, está 
associado a outros resultados 

adversos como: índice de Apgar de 
5º minuto inferior a sete (OR:1,3; 
IC95%:1,01 – 1,76), convulsões 

(OR:1,3; IC95%:1,01 – 1,76), 
aspiração de mecônio (OR:1,8; 

IC95%:1,1 – 2,8) e recém-nascido 
grande para a idade gestacional 
(OR:1,98; IC95%:1,74 – 2,25) 
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BAETEN et al. 
(2001) 

Estudo de 
coorte de base 
populacional 
com 96.801 
certidões de 

nascimento no 
Estado de 

Washington de 
1992 a 1996. 

Comparadas às mulheres magras, 
as mulheres com sobrepeso e 

obesas tiveram um risco 
significativamente aumentado de 

diabetes gestacional, pré-
eclâmpsia, eclâmpsia, parto 
cesáreo e parto de um bebê 

macrossômico. 

NUTHALAPAT
Y et al. (2014) 

Revisão 
integrativa 

Complicação primária, durante o 
parto, em gestantes obesas ou com 

ganho de peso excessivo, é a 
indicação para cesárea, que é 
considerado procedimento que 
aumenta a morbidade materna. 

MANTAKAS et 
al. (2012) 

Objetivo do 
estudo foi 

demonstrar a 
influência do 

IMC na gravidez 
nas taxas de 

desfecho 
adverso da 
gravidez em 

mulheres 
nulíparas. 

Observam que o maior IMC implica 
maior risco para infecção puerperal 

em gestantes submetidas a 
cesarianas (OR:2,41; IC95%:0,86 – 
9,88). Afirmam também que, após 
o parto, seja vaginal ou cesárea, 

obesas têm maior risco de 
desenvolver endometrites, 

laceração da episotomia e infecção 
da cicatriz cirúrgica. 

Oliveira, et al. 
2016 

Estudo 
transversal com 

gestantes de 
alto risco 

assistidas no 
Hospital 

Universitário de 
Maceió-AL e 
seus recém-

nascidos. 

Nesta pesquisa houve correlações 
fortemente 

positivas entre IG no momento do 
parto, PN e 

comprimento ao nascer. Houve 
associação fracamente positiva 

entre PN e peso da gestante e IMC 
gestacional.  

De forma contrária, a estatura 
materna, 

bem como o ganho ponderal 
materno nesta pesquisa não se 

associaram com o PN. 

Silva, 2018 
Estudo 

transversal de 
abordagem 

Observou-se a predominância do 
sobrepeso 
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quantitativa, 
realizado com 

95 gestantes, no 
período de 

setembro de 
2015 a fevereiro 

de 2016 

no terceiro trimestre gestacional 
(61,3% das gestantes) e uma 

relação  
entre o estado nutricional, 

sobrepeso, com a pressão arterial 
(p=0,003), hemoglobina (p=0,000) 

e glicemia (p=0,036) 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi encontrado um perfil de gestantes majoritariamente 

jovens, com ensino fundamental completo e sem plano de 

saúde. Este último pode ser explciado devido ao fato da maior 

parte dos trabalhos terem sido realziados nos serviços 

especializados em gestação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O presente estudo permitiu concluir que todos os 

trabalhos analisados citam a interfencia do estado nutricional no 

desenvolvimento de uma gestação saudável e sem 

intercorrências e que a presença de sobrepeso e obesidade nas 

gestantes aparece com maior frequência durante o terceiro 

trimestre.  

Nos trabalhos que analisavam os hábitos alimentares, 

verificou-se que um maior percentual de gestantes que 

realizavam fazer três refeições diárias, alto consumo de 

alimentos naturais e baixo consumo de alimentos não 

saudáveis por parte das gestantes que possuíam mais anos de 

estudo. 

Somado a isso, foram elevadas as frequência de desvios 

no peso ao nascer, onde o excesso de peso gestacional e a 

presença de comorbidades metabólicas se associaram com o 

nascimento de RNs GIG, enquanto o ganho ponderal 
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gestacional insuficiente com o nascimento de RNs PIG, sendo 

fundamentais intervenções para redução desses desfechos. 

Por fim, para minimizar os fatores que acomentem as 

gestações de alto risco, uma das propostas de intervenção 

contempla avaliar a janela de mil dias de oportunidade (os mil 

dias entre a gravidez e o segundo ano de vida da criança) 

oferece uma oportunidade para moldar o futuro mais saudável 

e próspero tanto para a saúde da mãe quanto do recém-

nascido. 
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RESUMO: Existe um interesse crescente na utilização de 
componentes bioativos isolados de fontes vegetais 
("fitoquímicos") em alimentos funcionais, suplementos e 
produtos farmacêuticos e muitos desses fitoquímicos bioativos 
reivindicam promover a saúde e o bem-estar humanos, 
prevenindo ou tratando certas doenças. Vários estudos já 
demonstraram que os compostos polifenólicos atenuam a 
neuroinflamação por meio de uma variedade de mecanismos 
inter-relacionados e fornecem um meio seguro e não invasivo 
para reduzir a morbimortalidade devido à inflamação aguda e 
crônica. Um crescente corpo de evidências pré-clínicas sugere 
que o resveratrol tem o potencial de afetar uma variedade de 
doenças humanas, pode prevenir lesões neuronais, reduzir a 
inflamação e promover o reparo e a regeneração de nervos 
através de diferentes mecanismos. Diferentes mediadores 
regulam a inflamação, incluindo proteínas do fator nuclear 
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kappa B (NF-κB), TNF-α, TNF-β, ILs, moléculas de adesão e 
enzimas pró-inflamatórias, como 5-lipoxigenase (5-LOX), 12-
LOX e ciclooxigenase 2 (COX-2).  Embora o NF-ĸB tenha sido 
caracterizado pela primeira vez em células do sistema 
hematopoiético, pesquisas recentes validaram sua ativação na 
maioria dos tipos de células, incluindo neurônios, astrócitos, 
microglia, oligodendrócitos e células endoteliais de unidades 
neurovasculares e cerebrovasculares.  
Palavras-chave: Resveratrol. Inflamação. Lesão cerebral.  
 

INTRODUÇÃO 

 

Os fitoquímicos são compostos bioativos amplamente 

distribuídos em plantas com potencial para reduzir o risco de 

várias doenças. Existem mais de 50.000 diferentes fitoquímicos 

presentes nas plantas (ABBASI et al., 2019). 

O resveratrol (3,5,4′-trihidroxiestilbeno; RES) é uma 

fitoalexina polifenólica encontrada naturalmente em várias 

plantas comestíveis. Um crescente corpo de evidências pré-

clínicas sugere que o resveratrol tem o potencial de afetar uma 

variedade de doenças humanas. Ele pode prevenir lesões 

neuronais, reduzir a inflamação e promover o reparo e a 

regeneração de nervos através de diferentes mecanismos (HE, 

Qi et al., 2017). 

Palomera-Ávalos et al (2018), ressaltam que o 

resveratrol é de particular interesse na modulação de doenças 

inflamatórias. Vários estudos descrevem que o resveratrol inibe 

a produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) por 

neutrófilos, monócitos e macrófagos, bem como a ativação de 

vários fatores de transcrição, incluindo NF-κB e Activator 

Protein-1 (AP-1).  
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Segundo Maqbool et al (2016), a inflamação é definida 

como uma interação entre o sistema imunológico e os tecidos 

lesionados, para restaurar a homeostase por vias complexas de 

sinalização. Vários fatores contribuintes, como infecção, lesão 

cerebral traumática, abuso de drogas, autoimunidade ou 

metabólitos tóxicos no tecido nervoso, podem induzir 

neuroinflamação. 

Diferentes mediadores regulam a inflamação, incluindo 

proteínas do fator nuclear kappa B (NF-κB), TNF-α, TNF-β, ILs, 

moléculas de adesão e enzimas pró-inflamatórias, como 5-

lipoxigenase (5-LOX), 12-LOX e ciclooxigenase 2 (COX-2). 

Entre esses fatores, a família NF-κB tem o papel fundamental 

na regulação da inflamação, mediando a síntese das proteínas 

acima mencionadas e ativando genes que regulam as 

respostas inflamatórias (RAHIMIFARD et al., 2017). 

O NF-κB está presente intracelularmente de forma 

inativa e é ativado imediatamente após a estimulação celular 

por diferentes tipos de estressores, como toxinas ou citocinas e 

quando ativado transloca-se para o núcleo e 

subsequentemente se liga a locais específicos de ligação ao 

DNA . A ligação de NF-κB é responsável pela regulação da 

expressão de diferentes genes, que por sua vez regula vários 

processos biológicos , como inflamação e apoptose (KHAFAGA 

et al., 2019). 

Relatórios recentes demonstraram um papel fisiológico 

essencial para a via de sinalização de NF-ĸB no sistema 

nervoso central, desempenhando funções importantes nas 

respostas celulares a lesões neuronais e plasticidade sináptica 

(SHIH et al., 2017). 
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Zhang et al (2017), enfatizam que um dos papéis mais 

estudados do NF-ĸB em diferentes patologias é a regulação 

transcricional da expressão de citocinas, como TNFα, IL-1α / β 

e proteínas envolvidas na apresentação de antígenos , como 

MHC classe I e β2 microglobulina. 

De acordo com Rahimifard et al (2017), vários estudos já 

demonstraram que os compostos polifenólicos atenuam a 

neuroinflamação por meio de uma variedade de mecanismos 

inter-relacionados e fornecem um meio seguro e não invasivo 

para reduzir a morbimortalidade devido à inflamação aguda e 

crônica. 

Desta forma, o presente trabalho objetiva avaliar as 

evidências científicas a respeito do efeito modulador do 

resveratrol,  sobre a inibição do fator nulclear de transcrição 

kappa beta (NF-kB), em processos inflamatórios cerebrais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A revisão sistemática foi desenvolvida a partir de buscas 

nos bancos de dados eletrônicos acerca de publicações de 

artigos originais escritos em inglês e português , entre os anos 

de 2015 a 2019. As buscas foram realizadas nas bases de 

dados: pubmed; science direct; web of science; scielo, lilacs, 

BVS, scopus, ANS, BMC, CRA, e ACS Publications, spandidos 

publications, Springer e pubmed, utilizando como descritores as 

palavras resveratrol, inflamação, lesão cerebral traduzidas em 

inglês com o termo “AND” como operador boleano. 

Além da utilização dos descritores, a seleção dos 

estudos ocorreu de acordo com os critérios de inclusão, que 

foram: publicações de 2015 até 2019, formato: artigo (não foram 



EVIDENCIAS DO EFEITO MODULADOR DO RESVERATROL SOBRE A VIA DO 

FATOR DE TRANSCRIÇÃO KAPPA BETA (NF-KB) EM PROCESSOS 

INFLAMATÓRIOS CEREBRAIS   

279 
 

incluídas teses, dissertações, editoriais, carta ao editor, anais 

de eventos, apesar de serem disponibilizadas nas bases de 

dados informadas), disponibilidade do artigo em língua 

portuguesa ou inglesa e presença dos termos resveratrol, 

inflamação e lesão cerebral. 

Foi realizado uma busca em cada base de dados 

encontrando os resultados dispostos na tabela 1: 

 

Tabela 1. Pesquisa e seleção de artigos 

IDIOMAS/BASES PORTUGUÊS INGLÊS 

Pubmed 0 40 

Science Direct 0 28 

Web of Science 0 0 

Scielo 0 0 

lilacs 0 0 

BVS 0 0 

Scopus 0 0 

ASN 0 0 

BMC 0 1 

CRA 3 6 

ACS publications 0 6 

Spandidos 

publications 

0 2 

Springer 0 741 

Pubmed 0 42 

Após análise dos critérios de inclusão e exclusão foram 

selecionados 8 artigos 

Fonte: autoria prória 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os estudos selecionados para discussão estão 

mencionados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estudos selecionados 

ESTUDO OBJETIVOS METODOLOGIA/ 

RESULTADOS 

Le et al. (2019) Investigar os 

efeitos anti-

inflamatórios do 

resveratrol na 

lesão cerebral 

hipóxico-

isquêmica (HIBI) e 

os mecanismos 

moleculares 

potencialmente 

envolvidos no 

efeito in vivo e in 

vitro. 

100 mg/kg de 

resveratrol foi 

administrado 

imediatamente após 

o insulto ao HI e 12 

horas depois. 

O tratamento com 

resveratrol atenuou 

a neuroinflamação 

induzida por insultos 

HI, caracterizada 

por defeitos 

comportamentais 

aprimorados, 

ativação microglial 

reduzida e TLR4 / 

MyD88 / NF- 

sinalização κB e 

dano neuronal 

primário atenuado. 

Chiang et al. 

(2018) 

Evidenciar os 

mecanismos de 

Tratamento com 10 

μM de resveratrol 
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ação dependentes 

da AMPK pelos 

quais o resveratrol 

protege as células-

tronco neurais 

humanas (hNSCs) 

da toxicidade 

induzida por  beta-

amilóide (Aβ) na 

doença de 

Alzheimer. 

por 48 horas após 

exposição a Aβ. 

O co-tratamento 

com resveratrol 

anulou 

significativamente 

os efeitos mediados 

por Aβ em células-

tronco neurais 

humanas e foi 

efetivamente 

bloqueado pela 

adição do 

antagonista 

específico da AMPK 

(Composto C). 

O resveratrol 

resgatou os níveis 

de expressão 

transcrita da kappa- 

cinase inibitória(IKK) 

em hNSCs tratados 

com Aβ. 

Zhao et al. (2018) Avaliar o efeito 

inibitivo do 

resveratrol na 

inflamação em 

astrócitos 

cultivados e 

micróglia, induzida 

O resveratrol em 

concentrações de 5, 

12,5 ou 25 μM foi 

adicionado ao meio 

por 24 h antes de Aβ 

1-42 ser adicionado 
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por beta-amilóide 

(Aβ)-42. 

às células 

cultivadas. 

O resveratrol 

diminuiu a 

translocação 

nuclear de NF-κB / 

p65 e aumentou a 

expressão de NF-κB 

/ p65 e diminuiu a 

expressão de p-IκB 

no citoplasma nas 

micróglias RA e N9. 

Tomados em 

conjunto, os 

presentes dados 

indicam que o 

resveratrol reduz a 

inflamação na 

microglia de ratos e 

N9, e a via do sinal 

anti-NF-κB pode ser 

um dos mecanismos 

alvo. 

Palomera-Ávalos 

et al. (2018) 

O objetivo foi 

demonstrar o 

efeito do 

resveratrol na 

dieta de 

camundongos 

idosos na 

Adição de 1 g / kg de 

resveratrol a ração 

dos ratos. 

O resveratrol induziu 

efeito supressor nos 

níveis de  expressão 

de interleucina, fator 
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potencialização 

das defesas 

cerebrais contra 

os efeitos do 

Lipopolissacaridio 

(LPS). 

de Necrose Tumoral 

alfa (TNF-a) e CXC 

(quimiocina), no 

hipocampo com 

infamação induzida 

por LPS. 

Lei et al. (2019) Avaliar os efeitos 

neuroprotetores 

do resveratrol 

contra danos 

cerebrais, 

inflamação e 

perturbação da 

barreira 

hematoencefálica 

em ratos com 

isquemia cerebral 

focal. 

Os ratos foram 

tratados com 10 mg 

/ kg de resveratrol. 

A isquemia cerebral 

aumentou os níveis 

de expressão de 

TLR4, NF-κB p65, 

COX-2, MMP-9, 

TNF-α e IL-1β, mas 

todos esses fatores 

foram reduzidos 

pelo resveratrol. 

Feng et al. (2016) Investigar a 

hipótese de que o 

resveratrol (RV), 

um composto 

polifenólico natural 

com propriedades 

multifacetadas 

potentes, alivia os 

danos cerebrais 

mediados pelo 

TLR4 após o 

traumatismo 

Foram injetados 

intraperitonealmente 

com resveratrol (100 

mg / kg de 

resveratrol, 

diariamente por 3 

dias) após o início 

do TCE. Os níveis 

de TLR4 e suas 

moléculas 

sinalizadoras 

conhecidas a 
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cranioencefálico 

(TCE). 

jusante, fator 

nuclear-κB (NF-κB) 

e citocinas 

inflamatórias, 

interleucina (IL) -1β 

e fator de necrose 

tumoral (TNF) -α 

diminuíram após o 

tratamento com 

resveratrol. 

Zhang et al. 

(2016) 

Investigar os 

efeitos do 

resveratrol na via 

de sinalização 

inflamatória 

relacionada ao 

TLR4 e EBI em 

ratos após 

hemorragia 

subaracnóidea 

(HAS). 

Foram 

administrados 60 

mg / kg após 2 e 12 

horas seguidas a 

lesão cerebral. Se 

observou que o 

tratamento pós-HAS 

com resveratrol 

poderia inibir 

acentuadamente as 

expressões de 

TLR4, HMGB1, 

MyD88 e NF-κB. 

Ahmad et al. 

(2018) 

Testar o efeito do 

tratamento com 

resveratrol nas 

vias de sinalização 

TLRs, NF-κB e 

COX-2 na 

neuroinflamação 

Os camundongos 

foram tratados com 

resveratrol a 40 mg / 

kg, uma vez ao dia 

durante uma 

semana. 
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sistêmica presente 

no autismo . 

O tratamento com 

resveratrol em 

camundongos 

BTBR diminuiu os 

níveis de expressão 

de mRNA de TLR2, 

TLR3, TLR4, NF-κB, 

iNOS e COX-2 no 

tecido cerebral. 

Fonte: autoria prória 

*lesão cerebral hipóxico-isquêmica (HIBI);* hipóxico-isquêmico (HI);* 
proteína 1 do grupo de alta mobilidade e anfoterina (HMGB1);* micrômetro 
(μM);* quimiocina (CXC);*fator nucler de transcrição kappa B (NF-kB);* 
linhagem de células da micróglia (BV2, RA e N9);* receptores do tipo toll like 
(TLR2, TLR3TLR4);* peptideo beta amiloide (Aβ);* quimioproteína ativada 
por mitogênio (AMPK);* kappa- cinase inibitória (IKK);*células-tronco neurais 
humanas (hNSCs);* Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-a);* 
Mieloperoxidase (MPO);*metaloproteinase de matriz (MMP-
9);*ciclooxigenase 2 (COX-2);*interleucina 1 beta (IL-1β);* traumatismo 
cranioencefálico (TCE);* hemorragia subaracnóidea (HAS);* proteína de 
diferenciação mielóide (MyD88);*micro rna(mRNA);* óxido nítrico sintetase 
induzível (iNOS). 
 

A neuroinflamação é considerada um importante 

contribuinte para a patogênese da encefalopatia hipóxico-

isquêmica (HIE). Muitos estudos experimentais descreveram as 

funções significativas das células imunes na promoção de lesão 

cerebral e subsequente reparo e remodelação de tecidos em 

vários estágios da cascata hipóxico-isquêmica (HI), sendo que 

a marca registrada da neuroinflamação cerebral é a ativação da 

microglia (HAGBERG et al., 2015). 

O resvetrol é considerado uma droga potencial para o 

tratamento de doenças neurológicas, incluindo doenças 

cerebrais isquêmicas, e reduz a extensão dos danos cerebrais 
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quando administrado antes ou depois da isquemia em modelos 

de roedores. Os mecanismos neuroprotetores do resveratrol 

podem incluir efeitos de antioxidação, anti-inflamação e 

antiapoptose. Estudos recentes relataram que o resveratrol 

suprime a resposta inflamatória inibindo a transdução do sinal 

TLR4 em vários modelos de doenças (SUN, JIE ET AL., 2018).   

A ativação de TLR4 (figura 1) inicia a ativação de 

moléculas envolvidas na transdução de sinal, como a quinase 

indutora do NF-κB (NIK) e a IKK. A ativação da IKK promove a 

fosforilação do inibidor do fator de transcrição NF-κB (IKB-α), o 

que favorece a poliubiquitinação e a subsequente degradação 

do IKB-α no proteassoma 26S, que está localizado no citosol. 

Subsequentemente, ocorrem a liberação e a translocação do 

NF-κB do citosol para o núcleo, onde o NF-κB (que é um fator 

de transcrição ubíquo, uma vez que regula a transcrição de 

diversos genes envolvidos nas respostas imune e inflamatória) 

promove a ativação de genes que codificam para proteínas 

envolvidas na resposta inflamatória (COMINETTI; ROGERO; 

HORST, 2017). 

Em um modelo animal de HIBI neonatal, a administração 

de RES também desempenha um papel protetor, no qual a forte 

inibição da neuroinflamação é considerada um fator importante. 

Embora o mecanismo anti-inflamatório do RES no derrame 

cerebral no cérebro maduro tenha sido esclarecido, seu 

mecanismo específico no tratamento da neuroinflamação 

induzida pelo insulto HI no cérebro imaturo ainda é pouco claro 

e requer mais pesquisas (PAN et al., 2016).  
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Figura 1: Cascata de sinalização pela transdução do sinal TLR4 

 

Fonte: Cominetti, C., Rogero, M. M., & Horst, M. A. (2017). Genômica 

nutricional: dos fundamentos à nutrição molecular.DA COSTA, João Pinto. 

A current look at nutraceuticals–key concepts and future prospects. Trends 

in Food Science & Technology, v. 62, p. 68-78, 2017. 

 

Vários estudos in vitro e in vivo indicaram que o 

resveratrol exibe propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórios, inibe a agregação de Aβ e modula a homeostase 

energética incluída na viabilidade das células neuronais ( 

BASTIANETTO et al., 2015 , PASINETTI et al., 2015 ). 

A beta-amilóide (Aβ) aumenta o número de kappa- 

cinases inibitórias (IKKs) que ativam a sinalização de fator-

kappaB nuclear (NF-κB) e regula a expressão gênica de 

citocinas pró-inflamatórias, que estão correlacionadas com a 

indução de morte celular neuronal, o co-tratamento com 

resveratrol normaliza significativamente a expressão de IKK 

(SHOW et al., 2016). 
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O envelhecimento é um processo progressivo fortemente 

associado à ativação de mecanismos inflamatórios. Com a 

idade próxima, a capacidade do organismo de lutar contra 

estímulos prejudiciais diminui e se torna mais suscetível a 

infecções e doenças. A inflamação crônica de baixo grau está 

presente em organismos idosos e está relacionada à perda de 

eficácia dos mecanismos homeostáticos e com diminuição da 

resiliência (SAMPEDRO-PIQUERO et al., 2018). 

Lipoplissacaridio (LPS) é um componente importante das 

membranas externas de bactérias Gram-negativas e um 

membro principal dos padrões moleculares associados a 

patógenos, e este através de um mecanismo em cascata, 

estimula o Receptor Toll-Like 4(TLR4), que atua no NF-κB, 

levando a vias de ativação de citocinas e interferons, que são 

os principais mediadores da inflamação (MASSON, Gustavo S. 

et al., 2015).  

O LPS liga o complexo receptor CD14 / TLR4 / MD2 em 

monócitos, células dendríticas e macrófagos, entre outros, e é 

capaz de fornecer uma resposta inflamatória no cérebro 

(DOMINIAK et al., 2017). 

O efeito neuroprotetor do resveratrol vs. tratamento com 

LPS também foi analisado por outros autores. Eles descobriram 

que o resveratrol diminui a inflamação microglial mediada por 

LPS, reduziu o comportamento depressivo e atenuou o 

comprometimento cognitivo induzido por LPS agindo sobre a 

via NF-kB (CHEN et al., 2017). 

Estudos recentes demonstram que pré-tratamento com 

resveratrol diminuiu efetivamente a ativação de NF-κB e 

diminuiu a ativação glial global induzida por isquemia cerebral 

global. Além disso, o resveratrol diminuiu a regulação da iNOS 
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e da COX-2. Sugerimos que o nível de expressão de NF-κB 

bem como a regulação de iNOS e COX-2 pelo resveratrol, 

possam determinar o resultado como ativação glial pós-

isquêmica ou tolerância (SNOW et al., 2016). 

No estudo realizado por Lei et al (2019), o resveratrol 

reduziu os escores de déficit neurológico e o volume de infarto 

cerebral após isquemia cerebral. Os escores de déficit 

neurológico aumentaram significativamente 24 horas após a 

isquemia cerebral, isso pode estar relacionado ao efeito 

observado no qual o resveratrol regulou negativamente os 

níveis de expressão de TLR4 e NF-κB p65 após a isquemia 

cerebral. 

Estudos recentes demonstram que pré-tratamento com 

resveratrol diminuiu efetivamente a ativação de NF-κB e 

diminuiu a ativação glial global induzida por isquemia cerebral 

global. Além disso, o resveratrol diminuiu a regulação da iNOS 

e da COX-2. Sugerimos que o nível de expressão de NF-κB 

bem como a regulação de iNOS e COX-2 pelo resveratrol, 

possam determinar o resultado como ativação glial pós-

isquêmica ou tolerância (SNOW et al., 2016). 

Durante a isquemia cerebral, a via TLR4 / NF-κB regula 

os níveis de expressão de citocinas inflamatórias, incluindo 

TNF-α e IL-1β, que propaga a reação em cascata inflamatória 

e, eventualmente, aumenta os danos cerebrais. O resveratrol 

diminue os níveis sanguíneos de TNF-α e IL-1β, esses achados 

sugerem que as propriedades anti-inflamatórias do resveratrol 

podem ser atribuídas à inibição da via de sinalização TLR4 / 

NF-κB (LEI et al., 2019). 
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CONCLUSÕES  

 

A atividade do fator nuclear de transcrição kappa B (NF-

kB) tem sido considerada um alvo-chave para o controle de 

mecanismos da inflamação não só em lesões cerebrais, mas 

em diversas outras condições patológicas. De acordo com as 

evidências encontradas no presente estudo, o resveratrol 

possui potencial terapêutico para atenuar ou mesmo prevenir 

danos induzidos pela inflamação cerebral em diversas 

circunstâncias, atuando principalmente na via inflamatória 

relacionada ao NF-kB. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABBASI, Banzeer Ahsan et al. Potential phytochemicals in the prevention 
and treatment of esophagus cancer: A green therapeutic 
approach. Pharmacological Reports, [s.l.], v. 71, n. 4, p.644-652, ago. 
2019. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2019.03.001. 
AHMAD, Sheikh F. et al. Resveratrol Improves Neuroimmune Dysregulation 
Through the Inhibition of Neuronal Toll-Like Receptors and COX-2 
Signaling in BTBR T+ Itpr3 tf/J Mice. Neuromolecular medicine, v. 20, n. 
1, p. 133-146, 2018. 
BASTIANETTO, Stéphane; MÉNARD, Caroline; QUIRION, Rémi. 
Neuroprotective action of resveratrol. Biochimica et Biophysica Acta 
(BBA)-Molecular Basis of Disease, v. 1852, n. 6, p. 1195-1201, 2015. 
CHEN, Ying-Ying et al. Resveratrol attenuates subacute systemic 
inflammation-induced spatial memory impairment via inhibition of astrocyte 
activation and enhancement of synaptophysin expression in the 
hippocampus. Annals of Clinical & Laboratory Science, v. 47, n. 1, p. 17-
24, 2017. 
CHIANG, Ming-chang; NICOL, Christopher J.; CHENG, Yi-chuan. 
Resveratrol activation of AMPK-dependent pathways is neuroprotective in 
human neural stem cells against amyloid-beta-induced inflammation and 
oxidative stress. Neurochemistry International, [s.l.], v. 115, p.1-10, maio 
2018.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2019.03.001


EVIDENCIAS DO EFEITO MODULADOR DO RESVERATROL SOBRE A VIA DO 

FATOR DE TRANSCRIÇÃO KAPPA BETA (NF-KB) EM PROCESSOS 

INFLAMATÓRIOS CEREBRAIS   

291 
 

COMINETTI, Cristiane; ROGERO, Marcelo Macedo; HORST, Maria 
Aderuza. Genômica nutricional: dos fundamentos à nutrição molecular. 
2017. 
DOMINIAK, Agnieszka et al. Selol, an organic selenium donor, prevents 
lipopolysaccharide-induced oxidative stress and inflammatory reaction in 
the rat brain. Neurochemistry international, v. 108, p. 66-77, 2017. 
FENG, Yan et al. Resveratrol attenuates neuronal autophagy and 
inflammatory injury by inhibiting the TLR4/NF-κB signaling pathway in 
experimental traumatic brain injury. International journal of molecular 
medicine, v. 37, n. 4, p. 921-930, 2016. 
HAGBERG, Henrik et al. The role of inflammation in perinatal brain 
injury. Nature Reviews Neurology, v. 11, n. 4, p. 192, 2015. 
HE, Qi et al. Resveratrol alleviates cerebral ischemia/reperfusion injury in 
rats by inhibiting NLRP3 inflammasome activation through Sirt1-dependent 
autophagy induction. International immunopharmacology, v. 50, p. 208-
215, 2017. 
KHAFAGA, Asmaa F.; NORELDIN, Ahmed E.; TAHA, Ayman E. The 
adaptogenic anti-ageing potential of resveratrol against heat stress-
mediated liver injury in aged rats: Role of HSP70 and NF-kB 
signalling. Journal of Thermal Biology, v. 83, p. 8-21, 2019. 
LE, Kai et al. SIRT1-regulated HMGB1 release is partially involved in TLR4 
signal transduction: A possible anti-neuroinflammatory mechanism of 
resveratrol in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. International 
immunopharmacology, v. 75, p. 105779, 2019. 
LEI, Jun-Rong et al. Resveratrol downregulates the TLR4 signaling 
pathway to reduce brain damage in a rat model of focal cerebral 
ischemia. Experimental and therapeutic medicine, v. 17, n. 4, p. 3215-
3221, 2019. 
LI, Huagang et al. Resveratrol reverses the synaptic plasticity deficits in a 
chronic cerebral hypoperfusion rat model. Journal of Stroke and 
Cerebrovascular Diseases, v. 25, n. 1, p. 122-128, 2016. 
MAQBOOL, Faheem et al. Review of endocrine disorders associated with 
environmental toxicants and possible involved mechanisms. Life sciences, 
v. 145, p. 265-273, 2016. 
MASSON, Gustavo S. et al. Toll-like receptor 4 promotes autonomic 
dysfunction, inflammation and microglia activation in the hypothalamic 
paraventricular nucleus: role of endoplasmic reticulum stress. PLoS One, v. 
10, n. 3, p. e0122850, 2015. 
PALOMERA-AVALOS, V. et al. Resveratrol modulates response against 
acute inflammatory stimuli in aged mouse brain. Experimental 
gerontology, v. 102, p. 3-11, 2018. 



EVIDENCIAS DO EFEITO MODULADOR DO RESVERATROL SOBRE A VIA DO 

FATOR DE TRANSCRIÇÃO KAPPA BETA (NF-KB) EM PROCESSOS 

INFLAMATÓRIOS CEREBRAIS   

292 
 

PAN, Shulin et al. Resveratrol post-treatment protects against neonatal 
brain injury after hypoxia-ischemia. Oncotarget, v. 7, n. 48, p. 79247, 2016. 
PASINETTI, Giulio Maria et al. Roles of resveratrol and other grape-derived 
polyphenols in Alzheimer's disease prevention and treatment. Biochimica 
et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, v. 1852, n. 6, p. 
1202-1208, 2015. 
RAHIMIFARD, Mahban et al. Targeting the TLR4 signaling pathway by 
polyphenols: a novel therapeutic strategy for neuroinflammation. Ageing 
research reviews, v. 36, p. 11-19, 2017. 
SAMPEDRO-PIQUERO, P.; ALVAREZ-SUAREZ, Paloma; BEGEGA, A. 
Coping with stress during aging: the importance of a resilient brain. Current 
neuropharmacology, v. 16, n. 3, p. 284-296, 2018. 
SHIH, Ruey-Horng; WANG, Chen-Yu; YANG, Chuen-Mao. NF-kappaB 
signaling pathways in neurological inflammation: a mini review. Frontiers in 
molecular neuroscience, v. 8, p. 77, 2015. 
SNOW, Wanda M.; ALBENSI, Benedict C. Neuronal gene targets of NF-κB 
and their dysregulation in Alzheimer's disease. Frontiers in molecular 
neuroscience, v. 9, p. 118, 2016. 
SUN, Jie et al. Suppression of TLR4 activation by resveratrol is associated 
with STAT3 and Akt inhibition in oxidized low-density lipoprotein-activated 
platelets. European journal of pharmacology, v. 836, p. 1-10, 2018. 
TREPANIER, MO et al. Evidência post-mortem de inflamação cerebral na 
esquizofrenia: uma revisão sistemática. Psiquiatria molecular , v. 21, n. 8, 
p. 1009, 2016.. 
ZHANG, Qian; LENARDO, Michael J.; BALTIMORE, David. 30 years of NF-
κB: a blossoming of relevance to human pathobiology. Cell, v. 168, n. 1-2, 
p. 37-57, 2017. 
Zhang, Xiang-Sheng et al. O resveratrol atenua a lesão inflamatória aguda 
na hemorragia subaracnóide experimental em ratos via inibição da via 
TLR4. Revista internacional de ciências moleculares , v. 17, n. 8, 
p. 1331, 2016. 
ZHAO, Haifeng et al. Inhibitive Effect of Resveratrol on the Inflammation in 
Cultured Astrocytes and Microglia Induced by Aβ1–42. Neuroscience, v. 
379, p. 390-404, 2018. 



GUIA DE TERAPIA NUTRICIONAL PARA DOENÇAS CARDIOMETABÓLICAS 

SEGUNDO AS ÚLTIMAS GUIDELINES: UM RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES 

293 
 

CAPÍTULO 16 
 

GUIA DE TERAPIA NUTRICIONAL PARA 
DOENÇAS CARDIOMETABÓLICAS 

SEGUNDO AS ÚLTIMAS GUIDELINES: UM 
RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES 

 
Maria de Fátima Larrouthière Gomes da CUNHA 1 

Thaís Rodrigues e RODRIGUES 1 
Laís Kisy Costa SILVA 2 

Sandy Ferreira MARTINS 2  

Maria José de Carvalho COSTA 4 

1 Graduadas em Nutrição, UFPB/NIESN; 2 Mestrandos em Ciências da Nutrição, 
PPGCN/UFPB ;  3 Orientadora/Professora Doutora do Departamento de Nutrição, 

DEPNUT/UFPB.  
fatima.larrouthiere@hotmail.com 

fatima.lanutri@gmail.com 

 
RESUMO: As doenças cardiovasculares e metabólicas, como 
hipertensão, diabetes tipo II e dislipidemia, são altamente 
prevalentes no mundo e têm efeitos importantes na saúde 
pública, aumentando os fatores de risco para o 
desenvolvimento de outras doenças, incluindo doenças 
coronárias, acidente vascular encefálico e insuficiência 
cardíaca. Este é um breve resumo das estratégias nutricionais 
a serem utilizadas nas doenças cardiometabólicas, 
recomendadas nas últimas Guidelines mais importantes no 
mundo.  Essas diretrizes descrevem as recomendações mais 
atuais para o tratamento das diferentes patalogias 
apresentadas neste estudo.  
 

Palavras-chave: Doença Cardiovascular. Hipertensão. 

Diabetes. Obesidade. Terapia Nutricional 
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 As doenças cardiometabólicas, incluindo doença 

cardíaca coronária (DCC), acidente vascular encefálico e 

diabetes tipo 2 são as principais causas de morbimortalidade 

globalmente. (MICHA et. al., 2017). Nos Estados Unidos, as 

doenças cardíacas têm sido a principal causa de morte desde 

1910, sendo o câncer e derrame encefálico entre as 5 

principais, todos os anos, desde 1924 (SIDNEY et. al., 2016). A 

obesidade e o diabetes estão associados a uma série de 

comorbidades, incluindo risco elevado de doenças 

cardiovasculares e também estão entre as principais causas 

óbitos e invalidez em todo o mundo (MORRIS et al, 2016).  

Numerosos estudos científicos publicados no campo da 

nutrição humana sugerem, com níveis mistos de evidência, que 

nutrientes, alimentos e padrões alimentares são os principais 

determinantes de prevenção e tratamento de inúmeras 

doenças, incluindo as cardiomatabólicas. Em alguns casos, a 

convergência de argumentos científicos é tal que a comunidade 

científica emitiu recomendações nutricionais de consenso 

internacional. (ADRIOUCH, AZIS & FEZEU, 2017) Essas 

diretrizes de prática clínica, voltadas para essa comorbidades, 

fornecem recomendações aplicáveis a pacientes em todo o 

mundo (ARNETT et al. 2019).  

Portanto, considerando a relevância desses 

levantamentos para a orientação de profissionais de saúde, 

com destaque para o nutricionista, este capítulo resume as 

recomendações das últimas Guidelines sobre doenças 

cardiomatabólicas, relacionadas a terapia nutricional.  
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, por meio 

de um levantamento bibliográfico das principais guidelines 

internacionais. Para a seleção das guidelines foram acessadas 

as bases de dados: PUBMED, SCIELO e Google acadêmico. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para os fins desta 

revisão bibliográfica foram apresentar algumas das seguintes 

informações: respaldo científico para a conduta dietoterápica 

das condições clínicas: doenças cardiovasculares, hipertensão 

arterial, obesidade e diabetes. Foram incluídas as guidelines 

mais atuais dos últimos 3 anos, no entanto fazendo 

comparações com as anteriormente publicadas. 

 

Quadro 1 – Seleção das principais guidelines 

                Fonte: Pesquisa no PUBMED, SCIELO e Google acadêmico 

 

Foi realizada uma leitura seletiva (aprofundada nas 

partes mais relevantes da pesquisa e voltadas para a conduta 

dietoterápica); e Registro das informações selecionadas em 

instrumento específico.  

 

  

Ano Guideline 

2019 ACC/AHA Guideline on the primary prevention of 

cardiovascular disease: executive summary  

2019 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial 

hypertension  

2017 Guideline recommendations for obesity management 

2019 Standards of medical care in diabetes  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doenças Cardiovasculares 

Desde 1980, o American College of Cardiology (ACC) e 

a American Heart Association (AHA) traduzem evidências 

científicas em diretrizes de prática clínica com recomendações 

para melhorar a saúde cardiovascular e prevenir seu 

aparecimento,  com o objetivos são melhorar a qualidade do 

atendimento e alinhar-se aos interesses dos pacientes. O 

documento ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of 

Cardiovascular Disease: Executive Summary (2019), traz 

recomendações de prevenção de cardiopatias, preocupando-se 

em identificar a força de respaldo científico de cada informação.  

No que diz respeito à Nutrição e Dieta, a diretriz enfatiza 

a importância da ingestão de vegetais, frutas, legumes, nozes, 

grãos integrais e peixes, bem como a restrição calórica de 

macronutrientes e substituição de gordura saturada por 

gorduras mono e poli-insaturadas, como forma de diminuição 

dos fatores de doença cardiovascular e aterosclerótica. 

Recomenda uma dieta reduzida em quantidades de sódio 

(<1500mg/dia) e colesterol e indica a minimização da ingestão 

de carnes processadas, carboidratos refinados e bebidas 

açucaradas (BOLIN et. al., 2018; ARNETT et al. 2019). No 

entanto é necessário avaliar se essa recomendação da 

quantidade de sódio se sustenta e se é viável atingir com a 

prescrição dietoterápica. 

Como parte de uma alimentação saudável, a diretriz 

reafirma que a ingestão de gorduras trans deve ser evitada. A 

Guideline não apresenta um consenso para uma quantidade 

limite  de carne vermelha a ser ingerida por dia e deixa o tema 

aberto para a discussão. A suplementação de potássio é 
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mencionada, com forte evidência, para pacientes com 

hipertensão. Vários estudos observacionais concentraram-se 

na associação da mortalidade por DCV com padrões 

alimentares - especificamente açúcar, adoçantes de baixa 

caloria, dietas com alto teor de carboidratos, dietas com baixo 

teor de carboidratos, grãos refinados, gordura trans e gorduras 

saturadas gordura, sódio, carne vermelha e carne vermelha 

processada (por exemplo, bacon, salame, presunto, cachorro-

quente, salsicha). As carnes processadas são qualquer carne 

preservada pelo fumo, cura ou salga ou conservantes químicos 

adicionais (ARNETT et al. 2019). 

As recomendações sobre o padrão alimentar e estilo de 

vida, são demonstrados na Tabela 1.  
 

Tabela 1. Melhores intervenções não farmacológicas 

comprovadas para prevenção e tratamento da hipertensão. 
 

Intervenção 

não 

farmacológica 

Objetivo 

Perda de 

peso 

Peso / gordura 

corporal 

O melhor objetivo é adequar o 

peso corporal ideal, mas visa a 

uma redução de pelo menos 1kg 

no peso corporal para a maioria 

dos adultos com excesso de 

peso.  

Dieta 

saudável 

Padrão 

alimentar 

DASH 

Consuma uma dieta rica em 

frutas, vegetais, grãos integrais 

e laticínios com pouca gordura, 

com conteúdo adequado de 

gordura saturada e total. 
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Intervenção 

não 

farmacológica 

Objetivo 

Ingestão 

reduzida 

de sódio 

na dieta 

Sódio na dieta A meta ideal é <1500 mg/dia. 

Redução de pelo menos 1000 

mg/dia na maioria dos adultos. 

Maior 

ingestão 

de 

potássio 

na dieta 

Moderação 

na 

ingestão 

de álcool 

Potássio na 

dieta 

 

 

Consumo de 

álcool 

Apontar para 3500-5000 mg/dia, 

de preferência pelo consumo de 

uma dieta rica em potássio. 

Em indivíduos que bebem 

álcool, reduzir o álcool a: 

▪Homens: ≤2 doses diariamente 

▪Mulheres: ≤1 dose diariamente  

Fonte: ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular 

Disease: Executive Summary, 2019. 

 

Hipertensão Arterial  

 

O estresse se caracteriza por um desequilíbrio na 

homeostasia gerada por estímulos que provocam excitação 

emocional com consequente descarga adrenérgica que 

produzem diversas manifestações sistêmicas, com distúrbios 

fisiológicos e psicológicos. Ele se processa no organismo 

quando este se encontra em uma situação que requeira uma 

reação mais forte que aquela que corresponde à sua atividade 

orgânica normal, sendo assim uma defesa natural que auxilia 
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a sobrevivência da espécie humana. Entretanto, a sociedade 

se modificou significativamente ao longo do tempo, fazendo 

com que estímulos de fuga para proteção se tornassem cada 

vez mais desnecessários (SILVA et al., 2019).  

 

Quadro 2 - Classificação dos níveis pressóricos 

 

 

Dessa forma, o estresse se mostrou um mecanismo 

mais prejudicial do que benéfico na rotina das pessoas, visto 

que a cronicidade deste estímulo apresenta consequências 

lesivas para o funcionamento do organismo. Uma dessas 

consequências para o funcionamento do organismo pode ser 

identificada com a elevação da pressão arterial (PA). Isso pode 

ocorrer por estímulo do sistema nervoso autônomo, com o 

estresse emocional, que acarreta consequências no sistema 

cardiovascular, por exemplo. Pois, a estimulação simpática 

está relacionada com uma inibição do sistema nervoso 

parassimpático, o que acarreta uma elevação da frequência 

CLASSIFICAÇÃO PAS 

(mmHg) 

 PAD 

(mmHg) 

Ótimo < 120 E < 80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal-Alto 130-139 e/ou 85-89 

Estágio 1 140-159 e/ou 90-99 

Estágio 2 160-179 e/ou 100-109 

Estágio 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão Sistólica 

Isolada 

≥ 140 e  > 90 

Fonte: ESC/ESH, (2019) 
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cardíaca, da resistência vascular periférica – por 

vasoconstrição – e, por fim, aumento da pressão arterial 

sistólica. Além disso, pesquisas anteriores evidenciaram a 

elevação da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial 

diastólica (PAD) desencadeada por um estímulo estressante, 

comprovada, também, pelo aumento de catecolaminas séricas 

(SILVA et al., 2019).  

Sociedade Europeia de Hipertensão (ESH) e Sociedade 

Europeia de Cardiologia (ESC), já publicaram diretrizes sobre 

tratamento e prevenção da hipertensão nos anos de 2003, 

2007, 2013 e a mais recente em 2018. As orientações contidas 

na Guideline de 2013, eram basicamente, a junção das 

recomendações descritas em 2003 e 2007. A publicação do 

documento atual foi necessária pois, 6 anos após o lançamento 

da última diretriz, importantes estudos foram realizados e 

muitos novos resultados foram publicados, e estes embasaram 

aprimoramentos, modificações e expansão das 

recomendações anteriores (WILLIAMS et. al., 2018). 

A primeira recomendação é acerca da redução do 

consumo de sal para 5 g/dia ou 2000mg/dia de sódio, uma vez 

que dietas com teores de sal abaixo desta quantidade, 

dificultam a adesão (CHUNG, PARK, FRAZIER & LENNIE, 

2016; NUNES et. al., 2015) . Segundo esta Guideline, dietas 

com a ingestão de sal 5 a 6g/dia  demonstram um efeito 

modesto da redução da PA (1–2 mmHg) em indivíduos 

normotensos e um efeito um pouco mais elevado (4-5 mmHg) 

em hipertensos.  Esse efeito de restrição de sódio é maior em 

pessoas negras, idosos e em indivíduos com diabetes, 

síndrome metabólica ou doença renal crônica.  

O documento também cita a restrição no consumo de 

álcool, indicando as quantidades de consumo a não mais de 20 
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– 30 g para homens hipertensos e para mulheres hipertensas, 

não mais que 10-20 g de etanol por dia, ou seja consumo total 

de álcool não deve exceder 140 g por semana para homens e 

80 g por semana para as mulheres. (WILLIAMS et. al., 2018).  

Novamente, os autores recomendam o aumento no 

consumo de vegetais, alimentos com baixo teor de gordura 

laticínios, fibras alimentares solúveis, grãos integrais e 

proteínas a partir de fontes vegetais, reduzido em gordura 

saturada e colesterol. O consumo de peixe duas vezes por 

semana é citado como benéfico, bem como a ingestão de leite 

vegetal, porém sem indicar as quantidades.  

 

Obesidade  

 

A terceira diretriz a ser discutida neste capítulo é a 

Guideline Recommendations for Obesity Management (2017), 

que foi patrocinada pelos Institutos Nacionais de Saúde dos 

EUA, a American Heart Association/ American College of 

Cardiology e a Obesity Society (AHA / ACC / TOS). 

Atualmente, a obesidade é uma grande preocupação de 

saúde pública devido à sua associação com uma ampla gama 

de doenças crônicas, incluindo doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2, alguns tipos de câncer e uma ampla 

variedade das condições músculo-esqueléticas (OMS, 2015), 

sendo, a modificação do estilo de vida, vista como crucial para 

o seu tratamento. 

De fato, a prevalência de obesidade – definida como 

índice de massa corporal (IMC) ≥30 kg / m2 - aumentou 

constantemente últimas décadas, alcançando 17,4% em 

homens e 25,2% em mulheres com idade ≥20 anos em 2013. 

Há evidências convincentes de que excesso de peso e 
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obesidade estão associados a um risco aumentado de pelo 

menos 14 tipos de cânceres, nomeadamente mama (pós-

menopausa), cólon, corpo uterino, vesícula biliar, rim, fígado, 

mieloma múltiplo, esôfago (adenocarcinoma), ovário, pâncreas, 

próstata (estágio avançado), reto, estômago /cárdia e tireóide 

(REZENDE et al.,2018). 

 

Quadro 3 - Estado nutricional de adultos, segundo IMC 

 

 

Existem muitas estratégias nutricionais que auxiliam na 

a perda de peso bem sucedida. Segundo Ryan & Kahan, 

(2017), em todas as dietas estudadas, o melhor preditor de 

sucesso foi a adesão a dieta, sendo assim, recomenda-se aos 

profissionais, sempre levar em consideração as preferências do 

IMC (Kg/m²) CLASSIFICAÇÃO RISCO DE 

MORBIDADE 

<16 Magreza grau I Alto 

16-16,9 Magreza grau II Moderado 

17-18,5 Magreza grau III Baixo 

18,5-24,9 Eutrófico Sem risco 

25-29,9 Sobrepeso Baixo 

30-34,9 Obesidade grau I Moderado 

35-39,9 Obesidade grau II Alto 

≥40 Obesidade grau 

III 

Muito alto 

Fonte: WHO, (1995) 
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paciente a fim de facilitar o cumprimento do objetivo, além de 

sempre priorizar o balanço energético negativo. 

As abordagens alimentares com maior evidência de 

eficácia na perda de peso, se reportam a restrição energética e 

foram: 

• Dieta no estilo das diretrizes da Associação Europeia 

para o estudo da Diabetes, direcionada a grupos 

alimentares;  

• Proteína: 25%, Gordura: 30%, Carboidrato: 45%; 

• Proteína 30%, Gordura: 30%, Carboidrato: 45%; 

• Dieta ovolactovegetariana; 

• Dieta de baixa caloria; 

• Dieta pobre em carboidratos (inicialmente <20 g por 

dia de carboidratos); 

• Dieta vegana com baixo teor de gordura (10% a 

25%); 

• Dieta com pouca gordura (20%); 

• Dieta de baixa carga glicêmica; 

• Dietas com baixo teor de gordura (30%), alto teor de 

leite (4 porções / dia) com ou sem aumento de fibra 

e / ou baixo índice glicêmico ou carga de alimentos 

(carga glicêmica baixa); 

• Dietas dirigidas a macronutrientes (proteínas 15% ou 

25%, Gordura 20% ou 40% e Carboidratos 35%, 

45%, 55% ou 65; 

• Dieta de estilo mediterrâneo; 

• Proteína moderada (Proteína 12%, Gordura 30% e 

Carboidratos 58); 

• Fornecimento de refeições com alta carga glicêmica 

ou baixa carga glicêmica; 
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• A dieta Step 1 da American Heart Association (com 

energia prescrita de 1500 a 1800 kcal por dia 

(Gordura <30%, sendo <10% do total de calorias 

provenientes de gordura saturada). 

 

Diabetes Mellitus 

 

Diabetes é um grupo de doenças metabólicas que tem 

como característica a hiperglicemia resultante de defeitos na 

secreção de insulina, ação da insulina ou ambos, e  requer 

cuidados médicos contínuos com estratégias multifatoriais de 

redução de risco além do controle glicêmico. Atualmente no 

Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas diabéticas, número 

que está crescendo e já representa 6,9% da população 

(BRASIL, 2017).  

O controle de glicemia no pacientes reduz a 

morbimortalidade, uma vez que as consequências geradas pela 

hiperglicemia, como alterações negativas no balanço hídrico 

(pela glicosúria e desidratação), na função imune, na 

inflamação, na adesão de granulócitos, na quimiotaxia, na 

fagocitose e formação de superóxidos, são reversíveis com a 

sua correção. No entanto, a precisão das medidas de glicemia 

com o uso de testes rápidos possui limitações que devem ser 

consideradas. As medidas de glicose no plasma e no sangue 

total diferem significativamente, entretanto, são frequentemente 

usadas de forma alternativa e podem levar a equívoco na sua 

interpretação. A maioria dos medidores de glicose capilar 

comercializados apresenta um fator de correção para 

corresponder a um “valor plasmático ajustado” (NEVES et al., 

2017).  



GUIA DE TERAPIA NUTRICIONAL PARA DOENÇAS CARDIOMETABÓLICAS 

SEGUNDO AS ÚLTIMAS GUIDELINES: UM RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES 

305 
 

O documento intitulado “Standards of Medical Care in 

Diabetes (2019)”, da American Diabetes Association (ADA), é 

referido como Padrão de Assistência e destina-se a fornecer a 

profissionais, pacientes, pesquisadores, e outras pessoas 

interessadas, os componentes dos cuidados com o diabetes, 

objetivos gerais de tratamento e ferramentas para avaliar a 

qualidade do atendimento.  

As orientações voltadas para a terapia nutricional, 

mencionam que não há uma porcentagem ideal de calorias, 

carboidratos, proteínas e gorduras para todas as pessoas com 

diabetes. A distribuição deve ser baseada em uma avaliação 

individualizada dos padrões alimentares atuais, preferências e 

objetivos metabólicos.  

Estudos confirmam com forte evidência que a perda de 

peso pode atrasar o progresso da condição de pré-diabetes e 

diabetes tipo II. Uma variedade de padrões alimentares, a 

exemplo da Dieta do Mediterrâneo e planos alimentares com 

baixo carboidrato, podem ser utilizadas para a prevenção da 

doença. 

Estudosos observaram que em indivíduos com diabetes 

tipo II, a proteína ingerida parece aumentar a resposta a insulina 

sem o aumento das concentrações plasmáticas de glicose. O 

teor de gorduras da dieta foi inconclusivo segundo esta 

Guideline, porém a mesma recomenda mais uma vez a adesão 

a planos alimentares com elementos característicos  da Dieta 

Mediterrânea, adequados em nutrientes e gorduras 

monoinsaturadas e poli-insaturadas, uma vez que estas  podem 

melhorar o metabolismo da glicose.  

Os ácidos graxos ômega 3, ricos em EPA e DHA também 

foram citados  para a prevenção de cardiopatias, através do 

incentivo da ingestão de peixes, pois as evidências não apoiam 
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um papel benéfico para o uso rotineiro de suplementos 

alimentares de ômega 3. O documento diz que não há 

evidencias claras de que a suplementação dietética de 

vitaminas (como cromo e vitamina D), ervas ou especiarias 

(canela ou aloe vera) possam trazer resultados em pessoas 

diabéticas sem deficiências subjacentes.  

Assim como nas diretrizes anteriores, o consumo de 

álcool é recomendado com moderação, nas quantidades de 2 

bebidas por dia para homens e 1 bebida por dia para mulheres.  

Esta guideline surge com um novo valor para ingestão de 

sódio (<2300mg/dia) e recomenda a utilização de adoçante 

dietético com a finalidade de reduzir calorias sem compensação 

de outras fontes.  

Finalmente, a tabela 2 resume as recomendações de 

todas as Guidelines discutidas neste capítulo.  

 

Tabela 2. Resumo das recomendações dietéticas das 

ultimas Guidelines internacionais.  
 Guidelines 

Nutrientes Cardiovascular Hipertensão 
Obesida

de 
Diabetes 

Calorias Restrição Calórica  

Restrição 

energétic

a 1500 a 

1800 

kcal/dia 

 

Proteína 

Comenta sobre 

consumo de carne 

vermelha 

Indica o 

consumo de 

peixe e 

proteína 

vegetal 

15 a 30% 

Adequada  

às 

necessidades 

Gorduras Totais 

Substituição de de 

gorduras 

saturadas por 

Diminuição 

da ingestão 

de gordura 

10 a 40% 

sendo 

<10% de 

Adequação de 

MPS e ômega 

3 na 

alimentação 
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mono e 

poliinsaturadas 

saturada e 

colesterol 

gordura 

saturada 

Carboidratos 

Minimizar a 

ingestão de 

carboidratos 

refinados. 

Adequar os 

carboidratos às 

necessidades 

 35 a 65% Baixo 

Sacarose 

Evitar a ingestão 

de bebidas 

açucaradas, 

açúcar e 

adoçantes de 

baixa caloria. 

 

  
Indica o uso de 

adoçantes 

Fibras 

Alimentares 

Aumentar 

consumo de 

frutas, vegetais, 

nozes e grãos 

integrais 

Aumento do 

consumo de 

vegetais, 

fibras 

solúveis e 

grãos 

integrais 

  

Sódio <1500mg/dia 2000mg/dia  <2300mg/dia 

Potássio 3500-5000mg/dia    

Vitaminas e 

Minerais 
   

Não 

suplementar 

sem deficiência 

Ingestão de 

álcool 

2 doses p/ 

homens e 1 dose 

para mulheres 

20-30g/dia 

de etanol p/ 

homens e 

10-20g/dia p/ 

mulheres 

 

2 doses p/ 

homens e 1 

dose para 

mulheres 

Fonte: ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular 

Disease: Executive Summary, 2019; ESC/ESH Guidelines for the 

management of arterial hypertension, 2018; Guideline Recommendations for 

Obesity Management, 2017; Standards of Medical Care in Diabetes, 2019. 

 

CONCLUSÕES  
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Tendo em vista um aumento significativo das condições 

clínicas anteriormente citadas, conclui-se que nas Guidelines 

analisadas, quando comparadas com versões anteriores, 

algumas delas foi percebido modificações importantes para a 

prevenção e tratamento dessas condições. No entanto, ainda é 

preciso avaliar a modificação da recomendação de sódio na 

guideline de cardiovascular que aconselha a restrição de sódio 

para 1500mg. Também é preciso avaliar  se a suplementação 

de potássio é necessária. Assim, atentar para o melhor nível de 

força e evidência das informações contidas nas guidelines é 

fundamental para nortear a conduta dietoterápica dos 

nutricionistas. 
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RESUMO:A fenilcetonúria, um tipo de hiperfenilalaninemia, é 
caracterizada pela deficiência da enzima hepática fenilalanina-
hidroxilase que resulta no acúmulo de fenilalanina no 
organismo. O rastreio nacional dessa patologia é realizado 
através da triagem neonatal, conhecida popularmente como 
“teste do pezinho”. Alguns estudos anteriores demonstraram 
maiores frequências de excesso de peso na população 
portadora de fenilcetonúria quando comparada aos indivíduos 
sadios. Um dos fatores citados como responsáveis por tal 
desordem nutricional é o consumo exacerbado dos 
macronutrientes carboidratos e lipídeos como forma 
compensatória à restrição proteica imposta pelo tratamento. O 
excesso de peso é reconhecidamente um fator de risco para 
distúrbios cardiometabólicos. Estudo de delineamento 
transversal. Para caracterização antropométrica do risco 
cardiometabólicos da amostra analisada, obteve-se estatura, 
circunferência abdominal, razão cintura/estatura e 
circunferência do pescoço. A amostra deste estudo foi 
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composta por 31 indivíduos com diagnóstico de fenilcetonúria 
com idades entre 4 meses e 16 anos e 4 meses. A análise da 
classificação de risco para eventos cardiometabólicos através 
dos parâmetros circunferência abdominal, circunferência do 
pescoço e razão cintura-estatura mostrou que a maior parte dos 
indivíduo fenilcetonúricos apresentou baixo risco 
cardiovascular, com frequências variadas entre si. Apesar 
desse dado, os níveis de risco para eventos cardiovasculares 
adversos visualizados devem ser considerados e são 
preocupantes, já que a presença de fatores deletérios à saúde 
nas idades mais jovens tende a persistir na vida adulta, 
acentuando o risco de morbimortalidades. 
Palavras-chave: Fenilcetonúrias. Doenças cardiovasculares. 

Estado nutricional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A fenilcetonúria, um tipo de hiperfenilalaninemia, é o tipo 

de erro inato do metabolismo de aminoácidos mais comum, 

caracterizada pela deficiência da enzima hepática fenilalanina-

hidroxilase que resulta no acúmulo de fenilalanina (FAL) no 

organismo (SUMAILY; MUJAMAMMI, 2017). 

Quanto aos dados epidemiológicos, tal patologia 

metabólica é rara, com prevalências variáveis. No Brasil, 

estima-se em torno de 1 caso para cada 16.300 a 34.500 

nascidos vivos (MARQUI, 2016) 

A sintomatologia da enfermidade em questão é 

decorrente do excesso de FAL no organismo, já que em 

decorrência da deficiência enzimática supracitada, não há a 

conversão de FAL em tirosina (VLIET et al., 2018). Sabe-se que 

pode ocorrer alterações cerebrais, como retardo mental, 

convulsões e microcefalia além de sintomas diversos, como 
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irritabilidade, retardo da fala, distúrbios do comportamento, 

eczemas e odor de rato na urina (SUMAILY; MUJAMAMMI, 

2017). 

O rastreio nacional da FNC é realizado através da 

triagem neonatal, conhecida popularmente como “teste do 

pezinho”. Quanto à terapêutica, esta se baseia na exclusão 

dietética dos alimentos fonte de FAL, que são, em sua maioria, 

os que se constituem em fontes de proteínas de alto valor 

biológico, como laticínios e todos os tipos de carnes, peixes e 

ovos. Devido a essa considerável restrição, deve-se associar à 

dietoterapia o uso de substituto proteico com quantidades 

reduzidas de FAL (BRASIL, 2019).   

Alguns estudos anteriores demonstraram maiores 

frequências de excesso de peso na população portadora de 

FNC quando comparada aos indivíduos sadios (ALBERSEN et 

al, 2010; ROCHA; MACDONALD; TREFZ, 2013). Um dos 

fatores citados como responsáveis por tal desordem nutricional 

é o consumo exacerbado dos macronutrientes carboidratos e 

lipídeos como forma compensatória à restrição proteica imposta 

pelo tratamento que pode levar ao consumo energético elevado 

(KANUFRE, 2012). 

O excesso de peso é reconhecidamente um fator de risco 

para distúrbios cardiometabólicos adversos (KANUFRE et al., 

2015). Quanto aos estudos anteriores a respeito do perfil 

cardiometabólico de indivíduos com diagnóstico do erro inato 

do metabolismo em questão, tem-se resultados controversos. 

Por um lado, STEPIEN; HENDRIKSZ (2017) e COUCE et al., 

2016) sugerem que a população portadora de FNC apresenta 

baixo risco cardiovascular quando comparada aos indivíduos 

hígidos  em decorrência aos níveis reduzidos de partículas 

lipídicas aterogênicas, enquanto SCHULPIS; KARIKAS; 
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PAPAKONSTANTINOU (2002) observram concentração 

elevada de componentes pró-aterogênicos, como a 

homocisteína, indicando maior susceptibilidade a desfechos 

cardiovasculares e metabólicos adversos. 

Sabendo das repercussões negativas que as alterações 

cardiometabólicas podem resultar, entende-se a importância de 

avaliar o risco cardiometabólico em indivíduos com diagnóstico 

de FNC a partir de parâmetros de fácil utilização no âmbito 

clínico, com o intuito de triagem precoce de possíveis 

indicadores prognósticos negativos. 

O monitoramento da situação cardiovascular e 

metabólica da população brasileira em todas as faixas etárias 

faz-se necessário pelo fato de que as doenças do aparelho 

cardiovascular representam uma importante e significativa 

causa de mortes no mundial e nacionalmente. Sob esse 

aspecto, a valorização da avaliação do risco de eventos 

cardiovasculares, a fim de identificar técnicas efetivas e viáveis 

para a triagem da população com FNC é essencial para 

promoção da saúde e prevenção de agravos, além da geração 

de informações relevantes no meio científico sobre uma 

temática pouco estudada. 

O objetivo do presente estudo consiste em avaliar o risco 

cardiometabólico de crianças e adolescentes com diagnóstico 

de FNC através de parâmetros antropométricos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo de delineamento transversal em que a coleta de 

dados foi realizada entre os meses de Março a Setembro de 

2018 no Ambulatório de Fenilcetonúria do Serviço de 
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Referência em Triagem Neonatal do Hospital Barão de Lucena 

(HBL), localizado na cidade de Recife, Pernambuco. 

Foram incluídos crianças e adolescentes com 

diagnóstico confirmado de fenilcetonúria cujos responsáveis 

legais autorizaram a participação na pesquisa. Excluiram-se os 

pacientes que não estavam acompanhados de responsáveis 

orientados no momento da coleta bem como aqueles que 

apresentavam alguma doença crônica, como câncer, 

hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares. 

Para caracterização antropométrica do risco 

cardiometabólico da amostra analisada,  obteve-se estatura, 

circunferência abdominal, razão cintura/estatura e 

circunferência do pescoço. 

Para aferição do comprimento (menores de 2 anos) ou 

estatura (maiores de 2 anos) da amostra, seguiram-se as 

técnicas antropométricas adotadas pela Norma técnica do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (2011).  

A circunferência abdominal (CA) foi mensurada no ponto 

médio entre a última costela fixa e a crista ilíaca, por volta de 2 

dedos acima da cicatriz umbilical. Para classificação, utilizou-se 

os pontos de corte estabelecidos por Taylor et al., 2000 (Figura 

1). Os participantes cujos valores de CA, de acordo com o sexo 

e idade, forem iguais ou maiores que os do percentil 80 foram 

categorizados com alto risco cardiovascular. 
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Figura 1- Tabela de valores de referência de circunferência 
abdominal 

 
Fonte: Taylor et al., 2000 

 

Já em relação a cintura/estatura (RCEst), esta foi obtida 

por meio da divisão entre a CA e altura dos avaliados. Optou-
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se por utilizar como ponto de corte para identificação de risco 

elevado para doenças cardiovasculares no presente estudo o 

valor percentil 50 (0,4911) da própria distribuição da amostra 

analisada, em virtude da escassez de valores de referência 

validados para a faixa pediátrica. 

Aferiu-se a circunferência do pescoço (CP) com o intuito 

de avaliação do excesso de adiposidade no pescoço 

relacionado a alterações deletérias no aparelho cardiovascular. 

Os participantes foram orientados a se posicionarem eretos e 

cabeça no plano de Frankfurt, por meio de fita métrica inelástica 

posicionada abaixo da borda superior da proeminência laríngea 

aplicada perpendicularmente ao longo do eixo do pescoço e 

aferida no ponto médio. A classificação de alto RCV deu-se 

quando os participantes apresentaram medidas superiores aos 

pontos de cortes estabelecidos por Nafiu et al. (2010), 

constantes no quadro 1 a seguir. 

Coletou-se informações de estilo de vida, através de 

questionário semi-estruturado pelos pesquisadores com 

questionamentos diretos e aplicado com os responsáveis legais 

pelos indivíduos (quadro 2). Foram considerados a prática de 

atividades físicas e tempo em frente às telas (computador, 

televisão, celulares, videogames, etc.). 
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Quadro 1. Valores de referência de circunferência do pescoço 
Fonte: Nafiu et al., 2010 

  

 

IDADE 

(anos) 

PONTO DE 

CORTE (cm) 
IDADE (anos) 

PONTO DE 

CORTE (cm) 

MASCULINO FEMININO 

6 28,5 6 27, 0 

7 28,7 7 27,1 

8 29,0 8 27,9 

9 30,5 9 29,3 

10 32,0 10 30,5 

11 32,2 11 31,0 

12 32,5 12 31,1 

13 33,5 13 31,3 

14 36,0 14 32,0 

15 37,0 15 33,0 

16 38,0 16 33,4 

17 38,6 17 34,5 

18 39,0 18 34,6 
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Quadro 2. Quadro utilizado para coleta de dados de estulo de 

vida 

Práticas de atividade física 

Faz alguma atividade física?   (    ) Sim        (    ) Não 

Se pratica atividade física qual (brincar na rua, caminhar, 
andar de bicicleta, academia)? 

 

Quanto tempo dura a atividade física? 
 

Quanto tempo você passa em frente à televisão, celular, 
computador, tablets? 

(   ) menos de 2 horas/dia 

(   ) mais de 2 horas/dia                 

Fonte: SENA, B.S., 2018 

 

A pesquisa de que trata esse estudo foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos, CEP Universidade Federal de Pernambuco Centro 

de Ciências da Saúde / UFPE- CCS, nº CAAE: 

82599417.0.0000.5208, como parte do projeto intitulado “Perfil 

nutricional e consumo alimentar de pacientes com diagnóstico 

de fenilcetonúria atendidos em um Serviço de Referência do 

Nordeste brasileiro”. A participação dos indivíduos no estudo foi 

firmada pela assinatura de seus responsáveis dos termos de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e de Assentimento 

Livre Esclarecido (TALE). 

A análise estatística dos dados obtidos foi feita com o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos).  Obteve-se 

distribuições absolutas e percentuais e medidas de estatísticas, 
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como média, mediana, desvio padrão valor mínimo e valor 

máximo e utilizou-se o teste Exato de Fisher na comparação de 

proporções. Considerou-se como significância estatística 

quando o p-valor foi ≤ 0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra deste estudo foi composta por 31 indivíduos 

com diagnóstico de FNC com idades entre 4 meses e 16 anos 

e 4 meses. A prevalência de FNC nas idades mais jovens já foi 

obeservada em estudo anterior (GOULART et al., 2017) onde 

77,6% dos pacientes possuíam menos de 18 anos. Tal fato 

pode ser explicado pela recente, apenas há 17 anos, 

obrigatoriedade nacional da triagem neonatal da FNC através 

do teste do pezinho, podendo a patologia ter sido 

subdiagnosticada no período anterior.  

A literatura científica atualmente é escassa quanto à 

análises que tracem o perfil de risco cardiovascular em 

pacientes diagnosticados com FNC. Alguns estudos prévios 

com a temática em questão consideram o grupo com a 

patologia, especialmente susceptível a apresentar excesso de 

peso (ROCHA; MACDONALD; TREFZ, 2013; WHITE; 

KRONMAL; ACOSTA, 1982) e as desordens metabólicas 

associadas (KANUFRE et al. 2015; SCHULPIS; KARIKAS; 

PAPAKONSTANTINOU, 2002). Assim o delineamento do RCV 

de tais indivíduos por meio de métodos antropométricos pode 

ser útil no âmbito clínico. 

Pelo fato das doenças que acometem o aparelho 

cardiovascular representarem a principal causa de morte no 

mundo (OPAS/OMS, 2017) e no território nacional (MANSUR; 

FAVARATO, 2016), assim como a fim de se evitar a 
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potencialização de desordens do aparelho circulatório na vida 

adulta, a triagem precoce de crianças e adolescentes 

suscetíveis a apresentar tais desordens faz-se necessária, 

assim como o entendimento das variáveis de estilo de vida que 

podem influenciar a situação de risco do grupo analisado. 

A maior parte dos avaliados (51,6%) era do gênero 

masculino, fato semelhante ao encontrado por Burrage et al. 

(2012), em que 51,7% dos avaliados eram do sexo masculino. 

Sabe-se que a patologia que acomente os avaliados não tem 

etiologia associada ao sexo, sendo uma possível razão para a 

prevalência encontrada a limitação amostral da pesquisa, como 

Amorim et al. (2005) citou. 

Referente à análise das variáveis comportamentais, os 

resultados obtidos encontram-se dipostos na tabela 1 abaixo. 

Três pacientes não foram enquadrados nessa análise por se 

tratar de crianças cuja idade não prediz a prática de atividades 

físicas. 

 

Tabela 1. Classificação do risco cardiovascular através de 

parâmetros antropométricos de pacientes com fenilcetonúria 

atendidos no Hospital Barão de Lucena. Recife/PE, 2018. 

 N % 

Prática de atividades físicas   

Sim 7 25 

Não 21 75 

Tempo de telas   

< de 2 horas 21 75 

> de 2 horas 7 25 

Fonte: SENA, B.S., 2019 
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No tocante à interpretação da análise do comportamento 

sedentário dos participantes do presente estudo, um percentual 

bastante significativo (75,0%), não tem o hábito de praticar 

atividades físicas. Estudos pregressos tentaram explicacar o 

comportamento sedentário em indivíduos com FNC, em que 

levantaram a suposição (BELANGER-QUINTANA; MARTÍNEZ-

PARDO, 2011; ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA et al., 2014), da 

possibilidade de retração social e ansiedade que a restrição 

dietética pode causar bem como por falta de aptidões 

organizacionais para que tais indivíduos se programem 

rotineiramente para realização de atividades físicas 

(ROBERTSON et al., 2013). Sabe-se que a inatividade física é 

um fator de risco independente para desfechos 

cardiovasculares adversos (PARK et al., 2018). 

Com base no tempo destinado para atividades de lazer 

sedentárias, a maioria (75%) dos avaliados destinava menos de 

duas horas diárias em frente às telas. Tal achado é considerado 

benéfico, já que a Academia Americana de Pediatria (2016) 

ressalta que altos níveis de mídia (≥2 horas por dia) se 

correlacionam à obesidade e risco cardiovascular, sugerindo 

estabelecer limites de visualização de mídias digitais entre 1 e 

1,5 horas por dia, visando a prevenção de desvios nutricionais 

e cardiometabólicos.  

Os dados das concernentes aos parâmetros 

antropométricos avaliados encontram-se na tabela a seguir. 

Ao associar os indicadores antropométricos de risco 

cardiovascular entre si e com a idade, sexo não houve 

significância estatística para nenhum dos parâmetros 

analisados.  
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Tabela 2. Classificação do risco cardiovascular através de 
parâmetros antropométricos de pacientes com fenilcetonúria 
atendidos no Hospital Barão de Lucena. Recife/PE, 2018. 

 N % 

Circunferência abdominal (n= 

24) 

  

Baixo RCV 20 83,3 

Alto RCV 4 16,7 

Circunferência do pescoço (n= 

17) 

  

Baixo RCV 16 94,1 

Alto RCV 1 5,9 

Razão cintura/estatura (n=31)   

Baixo RCV 16 51,6 

Alto RCV 15 48,4 

  RCV: risco cardiovascular  Fonte: SENA, B.S., 2018 

 

 

A análise da classificação de risco para eventos 

cardiometabólicos através dos parâmetros CA, CP e RCEst 

mostrou que a maior parte dos indivíduos com FNC apresentou 

baixo RCV, com frequências variadas entre si.  

Apesar desse dado, os níveis de RCV visualizados 

devem ser considerados e são preocupantes, já que a presença 

de fatores deletérios à saúde nas idades mais jovens tende a 

persistir na vida adulta, acentuando o risco de 

morbimortalidades (AYER et al., 2015), como mostrado por 
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Engeland et al. (2003) em que os jovens com excesso de peso 

apresentaram  maior mortalidade a longo prazo. 

Dos indicadores utilizados, a RCEst foi o parâmetro que 

identificou maior percentual (48,4%) de alto risco cardiovascular 

entre os avaliados. Apesar de a RCEst ter identificado mais 

indivíduos predispostos a alterações cardiovasculares e 

metabólicas nessa pesquisa, até o momento não foram 

visualizados pesquisas anteriores que avaliassem esse índice 

na população analisada.  

Em estudo de delineamento transversal com 257 

crianças hígidas com idades entre quatro e sete anos de idade, 

Vieira et al. (2018), observaram que a RCEst foi o indicador de 

adiposidade abdominal que apresentou maior acurácia em 

predizer excesso de peso na amostra avaliada. Nesse contexto, 

numa amostra de 649 crianças e adolescentes, valores 

elevados de  RCEst (≥0,5) teve sensibilidade de 99% e 

especificidade de 72% para a detecção da obesidade central 

(MEHTA, 2015). 

De acordo com Magalhães et al. (2014), a relação 

cintura/estatura tem sido proposta para avaliação da obesidade 

central tanto em crianças como em adultos, com o princípio de 

que, para cada estatura, há um limite aceitável de gordura 

estocada na parte superior do corpo. Sant’Anna et al., (2010) 

demonstraram em seu estudo correlação existente entre o 

percentual de gordura corporal e a RCEst em crianças com 

idades entre 6 e 9 anos. 

Com base no disposto anterioremente, a RCEst tem 

como prós o fato de utilizar um único ponto de corte, 

independente de sexo ou faixa etária, como também sua 

facilidade de obtenção e aplicação. Assim, é recomendável que 

crianças e adolescentes com FNC sejam encorajados a manter 
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a circunferência abdominal em valores inferiores à metade de 

sua altura, com o intuito de prevenir complicações 

cardiometabólicas associadas à obesidade central. 

Os indivíduos, quando avaliados pela CA, apresentaram 

frequência relativamente baixa (16,7%) de RCV elevado. Pelo 

fato dessa medida não ter pontos de corte estabelecidos para 

todas as faixas etárias inclusas nessa análise, não foi possível 

avaliar todos os pacientes segundo esse indicador. Achados 

anteriores indicaram associação entre obesidade abdominal, 

identificada através da CA, com níveis elevados de IMC, 

gordura corporal (ROCHA et al., 2012) e  resistência à insulina 

(COUCE et al., 2018; KANUFRE et al., 2015), sugerindo que 

valores elevados dessa medida associa-se com alterações 

relacionadas a desfechos cardiometabólicos deletérios em 

pacientes com FNC.  

A utilização da Circunferência Abdominal (CA) é utilizada 

em indivíduos adultos é amplamente aceita com o propósito de 

avaliar risco para doenças cardiovasculares. Na faixa 

pediátrica, há escassez de estudos, o que dificulta o 

estabelecimento de um único ponto de corte devido, em parte, 

às constantes variações de crescimento físico em cada faixa 

etária. Devido a isso, a CA é um indicador pouco utilizado em 

crianças e adolescentes (SBP, 2009). 

Apesar disso, ressalta-se a importância desse parâmetro 

para avaliação e triagem de crianças e adolescentes em 

estudos anteriores, como o trabalho de Rocha et al. (2016) que 

em sua proposta de avaliação “padrão-ouro” para coleta de 

dados na fenilcetonúria, indicaram a circunferência abdominal 

como um parâmetro que apresenta boa associação com a 

adiposidade corporal. 
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Com relação à avaliação de RCV através da CP, obteve-

se que essa medida foi a que encontrou menor ocorrência de 

risco elevado para elevado RCV (5,9%). Também, não foi 

possível avaliar todos os indivíduos por esse parâmetro em 

virtude do mesmo motivo exposto anterioremente para a CA. 

Ademais, pesquisas envolvendo a utilização da CP na 

população em questão são extremamente escassas. Estudos 

que utilizaram em jovens sem a enfermidade em pauta 

evidenciaram a utilizade dessa medida em identificar excesso 

de peso bem como triar crianças com risco para adiposidade 

excessiva e RCV (MAGALHÃES et al., 2014).  

A Circunferência do Pescoço (CP) é um indicador 

relativamente novo para avaliação e triagem nutricional em 

crianças e adolescentes. Apresenta aferição rápida e simples, 

indicando a distribuição de gordura subcutânea na porção 

superior do organismo. Os trabalhos atuais na literatura sobre 

tal medida indicam que a CP apresenta bom desempenho em 

determinar excesso de peso na infância e adolescência 

(MAGALHÃES et al., 2014).  

Algumas limitações concercentes no presente estudo 

precisam ser destacadas para melhor interpretação e 

extrapolação dos resultados vistos, com o pequeno número de 

participantes da amostra, resultado do caráter raro da patologia 

tratada, assim como o delineamento transversal da 

investigação que impossibilitou associações causais. Ainda, a 

escassez de estudos na literatura com a mesma temática foi um 

fator limitante para comparação e discussão dos resultados 

encontrados. Apesar disso, os benefícios incluem a utilização 

de uma amostra regional de pacientes portadores de uma 

patologia rara e pouco estudada, avaliando-os quanto ao RCV 
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por meio de parâmetros disponíveis com facilidade de utilização 

e aplicação no âmbito clínico.  

 

CONCLUSÕES 

Em conclusão, foi observado que, embora a análise da 

classificação de risco para eventos cardiometabólicos através 

dos parâmetros CA, CP e RCEst tenha-se mostrado que a 

maior parte dos indivíduos com FNC apresentou baixo RCV, os 

níveis de RCV encontrados devem ser considerados e são 

alarmantes, já que a presença de fatores deletérios à saúde nas 

idades mais jovens tende a perdurar por toda uma vida, 

potencializando o risco de mortalidade. Com isto, ressalta-se a 

importância de medidas como educação em saúde, para haja 

prevenção do aumento do risco cardiovascular, predispondo 

melhor qualidade de vida e redução de possíveis 

cormorbidades associadas. 
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RESUMO: A terapia Nutricional, nos pacientes críticos, é de 
suma importância devendo estar ajustada a real condição do 
paciente, visando fornecer um aporte nutricional adequado, 
prevenir deficiências nutricionais, atenuar a perda de massa 
magra e melhorar os desfechos clínicos. A implantação da 
gestão de qualidade pode aumentar a eficiência e reduzir 
intercorrências desse processo, dessa forma o objetivo deste 
trabalho foimonitorar a assistência nutricional em pacientes 
críticos por meio dos Indicadores de Qualidade em Terapia 
Nutricional (IQTN).Foi realizada uma pesquisa quantitativa, 
descritiva, de coorte retrospectivo, realizada com adultos e 
idosos, de ambos os sexos, admitidos na unidade de terapia 
intensiva de um Hospital Universitário. Foram coletados dados 
de idade, gênero, tempo de internação na UTI, desfecho clínico 
e indicadores de qualidade (estimativa de gasto energético e 
protéico, jejum inadequado, diarreia e constipação), os quais 
foram tabulados no Software Microsoft Excel e analisados 
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através do Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS)versão 13.0.A amostra foi composta por 116 pacientes, 
sendo emsua maioria do gênero feminino (53,4%) cuja mediana 
de idade foi de 46 anos (IQ 31-53), com tempo de internação 
médio de 10,91 dias,que evoluíram com alta hospitalar em 
78,3% e óbito 21,7%.Foi observada uma variação dos 
indicadores, atingindo a meta de referência em apenas alguns 
meses, como: indicador de pacientes em terapia nutricional com 
gasto energético e protéico estimados (100,0%) em agosto e 
setembro, frequência de diarréia (0,00%) em maio e agosto e (8 
e 9%) em  junho e setembro respectivamente, frequência de 
pacientes com jejum inadequado (11, 0 e 18%) nos meses de 
abril, maio e setembro respectivamente (meta < 20%) e a 
frequência de constipação intestinal apresentou resultados 
inferiores à meta em todos os meses, tendo uma média de 47% 
(meta < 20%). Os indicadores de qualidade são uma nova 
perspectiva na avaliação da terapia nutricional, sendo seu uso 
viável e uma ferramenta útil para monitoramento da assistência 
nutricional. Diante dos resultados observa-se a urgência da 
implantação da gestão da qualidade de forma sistematizada e 
elaboração de planos de ação para melhoria dos processos, a 
fim de melhorar os resultados e aumentar a eficiência da terapia 
nutricional. 
Palavras-chave:Unidade de terapia intensiva. Indicadores de 

qualidade em terapia nutricional. Nutrição enteral 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença crítica geralmente está associada a um 

estadode estresse catabólico, de resposta inflamatória 

sistêmica,de aumento de morbidade infecciosa, além de 

disfunção demúltiplos órgãos e hospitalização prolongada. 

Atualmente, a terapia nutricional (TN) para o paciente crítico é 

direcionada para atenuar aresposta metabólica ao estresse, 
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prevenir a lesão celular oxidativae modular favoravelmente a 

resposta imune (MC CLAVE et al., 2016). 

 

De acordo com ANVISA (2000) a TN é definida como: 

 

Alimento para fins especiais, com ingestão 
controlada de nutrientes, na forma isolada ou 
combinada, de composição definida ou 
estimada, especialmente formulada e 
elaborada para uso por sondas ou via oral, 
industrializada ou não, utilizada exclusiva ou 
parcialmente para substituir ou complementar a 
alimentação oral em pacientes desnutridos ou 
não, conforme suas necessidades nutricionais, 
em regime hospitalar, ambulatorial ou 
domiciliar, visando a síntese ou manutenção 
dos tecidos, órgãos ou sistemas. 

 

 A TN tem um impacto significativo na evolução clínica de 

um paciente hospitalizado, principalmente em pacientes 

internados em UTI, que apresentem anorexia e incapacidade 

de se alimentar por via oral por dias ou meses, fazendo com 

que haja indicação para terapia nutricional enteral (TNE) e/ou 

parenteral (TNP) (TOLEDO, 2017). 

 A TNE poderá ser indicada nas seguintes situações: 

pacientes impossibilitados de ingestão oral adequada para 

prover necessidades diárias nutricionais, seja por doenças do 

trato gastrointestinal alto, seja por intubação orotraqueal, seja 

por distúrbios neurológicos com comprometimento do nível de 

consciência ou dos movimentos mastigatórios. É indicada, 

também, nos casos em que o paciente não atinge oferta total 
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oral (entre 60 a 70%), por anorexia e/ou diversas etiologias 

(TOLEDO, 2017). 

De acordo com Neto e colaboradores (2016), na prática 

hospitalar, as nutrições enterais são indicadas para pacientes 

que não apresentam deglutição eficaz ou estão sob risco de 

aspiração pulmonar. 

De fato, sabemos que a TN é parte do plano terapêutico 

do paciente e que precisa ser bem instituída para queapresente 

seus benefícios.Apesar disso, temos um dado de que a maioria 

dos pacientes internados (59%) tiveramo plano de intervenção 

nutricional elaborado, porém, não devidamente implementado 

(BORGHI et al., 2015). 

Nessas circunstâncias é apropriado e prudente o 

emprego de indicadores para o acompanhamento dos 

resultados da TNE planejada, e cumprindo pontualmente 

protocolos. O emprego de indicadores que avaliem a qualidade 

da nutrição enteral prescrita e infundida é capaz de identificar 

possíveis dificuldades e erros relacionados com o suporte 

nutricional oferecido ao paciente (VEROTTI e 

COLABORADORES, 2012). 

Os indicadores representam de modo quantitativo, 

dentro de uma organização, a evolução e o desempenho dos 

seus negócios, qualidade dos produtos e serviços, participação 

e motivação de seus colaboradores.  Nessa conjuntura, eles 

são um medidor dinâmico da atenção em saúde e podem ser 

aplicados para avaliar a estrutura, processo e resultados da 

terapia nutricional (PIOVACARI et al., 2017). 

Os indicadores de qualidade em terapia nutricional 

(IQTN) surgem como uma poderosa ferramenta para combater 

efeitos adversos que contribuem para o aumento da 

desnutrição hospitalar, aumento da morbidade e mortalidade e 
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também para diminuir o custo-benefício da terapia nutricional. 

São artifícios que apontam possíveis falhas na execução de 

tarefas, para que assim possa ser tomada alguma decisão no 

sentido de melhoria do serviço em caso de desvio de qualidade 

(VEROTTI; CENICCOLA, 2015). 

Verotti e Ceniccola (2015) selecionou 13 IQTN com 

aplicabilidade importante na UTI, a fim de melhorar a qualidade 

do serviço frente às complicações mais frequentes no paciente 

em estado crítico, sendo eles: frequência de realização de 

triagem nutricional, frequência de realização de Avaliação 

Subjetiva Global (ASG), frequência de diarreia em pacientes em 

TNE, frequência de obstipação intestinal em pacientes em TNE, 

frequência de saída inadvertida da sonda de nutrição enteral em 

pacientes em TNE, frequência de obstrução da sonda 

nasoenteral (SNE) em pacientes em TNE, frequência de início 

da terapia nutricional precoce, frequência de jejum por tempo 

superior a 24h em pacientes em TNE, frequência de disfunção 

da glicemia em pacientes em terapia nutricional, frequência de 

infecção de cateter venoso central em pacientes em TNP, 

frequência de não conformidade da prescrição da terapia 

nutricional, frequência de estimativa das necessidades 

energéticas e protéicas em pacientes em estado crítico e 

frequência de discrepância entre volume prescrito e volume 

ofertado da TNE. 

Os resultados encontrados e as metas dos indicadores 

de qualidade servem para avaliar a efetividade da TN, devendo 

ser revisados periodicamente e analisados de forma crítica com 

objetivo de capacitar a equipe de nutrição para a busca de 

resultados melhores e mais eficazes. 

. 

MATERIAIS E MÉTODO 
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 Este é um estudo quantitativo e descritivo, retrospectivo, 

sendo realizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB/EBSERH, João 

Pessoa-PB), sendo coletado dados do período de março a 

dezembro de 2018. Foram incluídos no estudo todos os 

pacientes adultos e idosos entre 18 e 99 anos, de ambos os 

sexos, com tempo de permanência na UTI igual ou superior a 

72 horas e que fizeram uso da TNE pelas vias nasogástrica, 

nasoenteral, orogástrica, gastrostomia ou jejunostomia. Foram 

excluídos aqueles que evoluíram para alta ou óbito dentro das 

primeiras 72 horas e os que não fizerem uso da TNE. 

Na referida instituição, a TN é realizada diariamente e de 

forma ininterrupta, conforme quadro clínico e necessidades 

nutricionais de cada paciente. Todos os pacientes submetidos 

à NE recebem fórmulas enterais industrializadas em sistema 

aberto (prontas para uso) ou sistema fechado, manipuladas em 

sondário conforme legislação específica, com administração 

contínua (24 horas) controlada por bomba de infusão ou 

gravitacional. Conforme protocolo do serviço, utiliza-se dieta 

enteral normocalórica e hiperproteica (isenta de lactose, 

sacarose e glúten) acrescida de módulos calóricos e/ou 

proteicos conforme necessidades estimadas. No caso de 

pacientes que possuem necessidades metabólicas específicas, 

utiliza-se dieta enteral adequada a sua condição clínica. 

A coleta de dados iniciou-se no dia da admissão e o 

acompanhamento dos pacientes foi realizado até o momento de 

descontinuação da TNE, óbito ou alta da unidade.  Para coleta 

de dados utilizou-se formulário previamente estruturado 

utilizado na rotina diária do nutricionista onde são registradas 

informações sobre dados de identificação (idade, gênero), 
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dados clínicos (diagnóstico, motivo de internação, tempo de 

internação, desfecho), dados antropométricos (peso, altura, 

circunferência do braço e altura do joelho), necessidades 

nutricionais e variáveis relacionadas à nutrição enteral (dieta, 

via de aceso, administração, complicações gastrointestinais), 

bem como indicadores de qualidade em TN como frequência de 

estimativa de gasto energético e necessidade protéica (1), 

frequência de pacientes em jejum antes do início da 

terapia nutricional enteral - TN precoce (2), frequência 

de diarréia (3) e frequência de constipação intestinal 

(4).  

O Quadro 1 apresenta os indicadores com 

suasrespectivas fórmulas e metas preconizadas pelo 

International LifeSciences Institute (ILSI) do Brasil, sendo 

escolhidos paraesse estudo pela possibilidade de aplicação 

com os dadosdisponíveis nos prontuários. 

Os dados foram digitados no programa Excel para Windows®. 

As análises foram realizadas no Programa SPSS versão 13.0. 

As variáveis contínuas foram testadas quanto à normalidade 

pelo teste de Kolmogorov Smirnov. Os dados foram descritos 

utilizando frequências e medidas de tendência central e de 

variação (média, mediana, desvio-padrão e intervalo 

interquartílico). Para as variáveis com distribuição normal, 

utilizou-se o teste t de Student para comparar as médias entre 

dois grupos independentes. Para as variáveis com distribuição 

não normal, utilizou-se o teste de Mann Whitney para comparar 

dois grupos e os resultados foram expostos em mediana e 

intervalo interquartílico (IQ).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
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(CEP-HULW), CAAE n.º 131924.19.0.0000.5183, de acordo 

com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Quadro 1. Indicadores de qualidade e fórmulas para  
estimativa e meta proposta pelo ILSI Brasil*, 2010. 

Ind. 

 

Fórmula Meta 

1  

Nº  pacientes em TN com avaliação dos gastos Kcal e proteína  x 100 

Nº total de pacientes em TN 

 

≥80% 

2  

Nº de pacientes candidatos a TN em jejum > 48h   x 100 

Nº total de candidatos a TN 

 

<20% 

3  

Nº de pacientes em TNE que apresentaram diarréia  x 100 

               nº total de pacientes em TNE  

 

≤10% 

4  

Nº de pacientes em TNE que apresentaram constipação  x 100 

nº total de pacientes em TNE 

 

<20% 

*Internacional Life Sciences Institute (ILSE) do Brasil 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 A amostra foi composta por 116 pacientes de ambos os 

sexos, sendo a maioria do sexo feminino (53,4%), comidade 

média de 45 anos (Intervalo interquartílico IQ 31-53 anos) e 

faixa etária prevalente a de adulto meia-idade (54,5%; entre 40 

e 60 anos). Obteve-se que a principal via de acesso para o 

suporte nutricional foi a via oral (55,6%) seguida da enteral 

(30,6%). Dentre os analisados houve um percentual de 79,1% 

de alta como desfecho clínico (Tabela 1). 
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A tabela 1 também descreve variáveis relacionadas ao 

estado nutricional e risco nutricional dos pacientes críticos em 

TN analisados. Observou-se que houve uma frequência alta de 

desnutrição pelo indicador de adequação da CB (73%) e em 

relação ao risco nutricional, obteve-se que quase um terço da 

amostra apresentou alto risco nutricional (38,5%). 

O estado nutricional de um indivíduo internado tem 

grande influência na sua evolução clínica e pode afetar 

diretamente o prognóstico. Estudos indicam que 35% a 65% 

dosidosos hospitalizados possuem algum grau 

desubnutrição,podendo ser relacionada à elevada taxa de 

complicaçõesinfecciosas e aumento da mortalidade 

(TEIXEIRA; MIRANDA; BAPTISTA, 2016). 

Segundo a literatura, o estado nutricional prévio influi na 

evolução clínica do paciente, comotambém é exigido como 

parte do cuidado integral, sendoque muitas vezes este é 

descuidado (RAVASCO et al., 2002). 

As complicações decorrentesda desnutrição afetam 

diretamente no aumento do tempo de hospitalização e custos, 

e indiretamente no custo dareabilitação do paciente. O impacto 

da desnutriçãohospitalar em custos sociais e decuidados de 

saúde émultifatorial e geralmente subestimado (FIDELIX; 

SANTANA; GOMES, 2013). 

A falta da detecção precoce do estado nutricional do 

paciente e a falta de monitoração da evolução nutricional e da 

eficácia da terapia nutricional planejada, são fatores que podem 

agravar ou levar a desnutrição, condição bastante freqüente no 

ambiente hospitalar, principalmente nas unidades de terapia 

intensiva,que pode piorar a evolução clínica do indivíduo, tempo 

de internamento, aumento de complicações e infecções,  bem 

como aumento da mortalidade. 
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Tabela 1. Características demográficas, clínicas e 
nutricionais de pacientes em uso de terapia nutricional 
enteral em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital 
Universitário, 2019. 

Variável n (%) 

Sexo  
Masculino 54 (46,6) 
Feminino 62 (53,4) 
Idade  
18 |- 40 anos 49 (44,5) 
40 |- 60 anos 60 (54,5) 
≥ 60 anos 1 (0,9) 
Via de acesso  
Oral 60 (55,6) 
Enteral 33 (30,6) 
Parenteral 2 (1,9) 
Mista 13 (12,0) 
Desfecho  
Alta 91 (79,1) 
Óbito 24 (20,9) 
Estado nutricional (IMC)  
Desnutrido 16 (17,4) 
Eutrófico 40 (43,5) 
Sob/Obeso 36 (39,1) 
Estado nutricional (CB)  
Desnutrido 27 (73,0) 
Eutrófico 8 (21,6) 
Sob/Obeso 2 (5,4) 
Nutric  
Baixo 24 (61,5) 
Alto 15 (38,5) 

 

A tabela 2 apresenta a frequência mensal da estimativa 

do gasto energético e protéico em pacientes que fizeram uso de 
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nutrição enteral, sendo evidenciado que apenas nos meses de 

agosto e setembro esse IQTN atingiu a meta recomendada. Sá 

e Marshall (2015), em estudo de caráter longitudinal e analítico, 

realizado em uma clínica cirúrgica de um hospital do Distrito 

Federal-BR, encontraram para este mesmo indicador um 

atendimento da meta em 100% dos pacientes no período 

analisado que foi de março a abril de 2014. Esse IQTN é 

bastante utilizado e tem como objetivo conhecer o valor dos 

gastos energéticos e protéicos dos pacientes sendo importante 

para planejar a terapia nutricional. 

 

Tabela 2. Frequência de Medida ou Estimativa de Gasto 
Energético e Necessidade Proteica em Pacientes em 
Terapia Nutricional Enteral 

Mês 

N.º Pcte em TNE 
com GE/PTN 

estimado 

Nº 
pacientes 

em TN 

Frequência 
de 

estimativa 

Março 10 16 63% 

Abril 7 9 78% 

Maio 8 11 73% 

Junho 19 24 79% 

Julho 8 11 73% 

Agosto 4 4 100% 

Setembro 11 11 100% 

Outubro 6 12 50% 

Novembro 7 9 78% 

Dezembro 5 9 56% 

  Média 75% 

  DP 17% 

  Meta ≥80% 
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A tabela 3 apresenta a freqüência mensal do número de 

pacientes em jejum por mais de 48h antes do início da terapia 

nutricional, sendo observado que esse indicador atingiu a meta 

apenas nos meses de abril, maio e setembro. O ILSIBrasil 

(2018), trouxe dados de IQTN realizados pelo Grupo de Apoio 

de Nutrição Enteral e Parenteral (GANEP) em 2017 nos 

hospitais de Beneficência Portuguesa, onde foi implantado 

IQTN que não eram contemplados pela EMTN institucional. 

Nesses hospitais acompanhados pelo GANEP foi encontrado 

para este indicador um resultado de 10,5% estando dentro da 

meta proposta que é de 20%. Este indicador tem como objetivo 

conhecer o número de pacientes em jejum por mais de 48h 

antes do inicio da terapia nutricional e que portanto não iniciam 

de forma precoce a terapia nutricional. Segundo,Heyland, 

Dhaliwal, Drover (2003), a intervenção nutricional adequada e 

precoce nesses pacientes reduz a mortalidade porque há uma 

melhora na resposta metabólica ao estresse e na incidência de 

complicações infecciosas. Grande parte dos pacientes em 

terapia intensiva não apresenta condições de alimentação por 

via oral, sendo a nutrição por via enteral a forma mais 

comumente utilizada para o fornecimento de nutrientes. 

A tabela 4 apresenta a freqüência mensal do número de 

pacientes em TNE que apresentaram diarréia (três ou mais 

evacuações líquidas por dia). De acordo com a tabela apenas 

nos meses de maio, junho, agosto  e setembro foi atingida a 

meta. Schineider e Mendonça (2015) em levantamento 

bibliográfico de artigos científicos publicados até 2014 nas 

bases de dados Pubmed (National Library of Medicine 

andNationalInstituteof Health – USA), Medline (Medical 

LiteratureAnalysisandRetrieval System Online) e Scielo 
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(ScientificElectronic Library Online), além de livros técnicos 

sobre o tema, encontraram um incidência de diarreia variando 

entre 14,7% e 72%. No nosso estudo também foi encontrada 

uma elevada incidência de diarreia (0 a 58%).  

 

Tabela 3.Frequência de Pacientes em Jejum Antes do Início 

da Terapia Nutricional Enteral (TN precoce) 

Mês 
N.º Pcte em jejum 

> 48h 

Nº 
pacientes 

em TN 

Frequência 
de 

estimativa 

Março 7 15 47% 

Abril 1 9 11% 

Maio 0 11 0% 

Junho 10 24 42% 

Julho 4 11 36% 

Agosto 2 4 50% 

Setembro 2 11 18% 

Outubro 7 12 58% 

Novembro 2 9 22% 

Dezembro 2 9 22% 

  Média 31% 

  DP 19% 

  Meta <20% 

 

A diarreia é considerada uma das complicações mais 

frequentes em pacientes de unidade de terapia intensiva (UTI). 

Embora não exista uma definição padronizada na literatura, a 

diarreia é definida pela Organização Mundial de Saúde pela 

presença de três ou mais episódios de fezes líquidas ou 

pastosas por dia (WHO, 2017). 
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Dentre os fatores associados na ocorrência de diarreia 

na UTI destacam-se: número de dias de hospitalização, 

infecção, desnutrição, hipoalbuminemia, nutrição artificial e 

medicamentos prescritos (CHANG, HUANG, 2013). Outro fator 

importante associado à diarreia nosocomial é a infecção por 

Clostridium difficile, agente etiológico da colite 

pseudomembranosa, decorrente do uso intensivo de 

antibióticos como clindamicina, cefalosporinas, penicilinas e 

fluorquinolonas (THIBAULT et al., 2013). 

 

Tabela 4. Frequência de Diarreia em Pacientes em Terapia 

Nutricional Enteral 

Mês 

N.º PCTE que 
apresentaram 

diarreia 

Nº 
pacientes 

em TN 

Frequência 
de 

estimativa 

Março 2 16 13% 

Abril 1 9 11% 

Maio 0 11 0% 

Junho 2 24 8% 

Julho 2 11 18% 

Agosto 0 4 0% 

Setembro 1 11 9% 

Outubro 2 12 17% 

Novembro 3 9 33% 

Dezembro 1 9 11% 

  Média 12% 

  DP 10% 

  Meta <10% 

 

A tabela 5 apresenta os resultado da incidência mensal 

de constipação intestinal (> 3 dias sem evacuações) em 
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pacientes que fazem uso de TNE, sendo evidenciado que esse 

IQTN não alcançou a meta em nenhum dos meses avaliado, 

sendo encontrado uma alta freqüência de constipação intestinal 

(média de 47%). Alves e Borges (2019) em um estudo 

quantitativo, qualitativo, longitudinal, retrospectivo, realizado no 

Hospital Regional de Taguatinga, com pacientes internados na 

enfermaria de clínica médica, no período de janeiro de 2017 a 

agosto de 2018, encontraram uma incidência de constipação de 

38,46% também não alcançando a meta proposta pelo ILSI 

Brasil (< 20%) para este IQTN. 

O paciente crítico durante sua permanência na UTI sofre 

importantes alterações fisiológicas devido ao seu processo 

patológico. A constipação é uma das complicações comuns, 

porém recebe pouca atenção. Poucos estudos o abordam como 

um problema específico. Não existe uma definição acordada 

sobre constipação no paciente crítico, por esse motivo sua 

incidência é muito variável, dependendo do estudo, 5-

83%. Vários estudos mostram que a constipação pode estar 

associada a um prognóstico ruim, uma vez que tem efeitos 

negativos na mucosa do cólon, tolerância à dieta enteral e pode 

estar relacionada à falha do desmame da ventilação mecância 

ou prolongar a permanência na UTI, entre outros complicações 

gastrointestinais (PÉREZ-SÁNCHEZ et al., 2017). 
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Tabela 5. Frequência de constipação intestinal em Pacientes 
em Terapia Nutricional Enteral 

Mês 

N.º PCTE que 
apresentaram 
constipação 

Nº 
pacientes 

em TN 

Frequência 
de 

estimativa 

Março 8 16 50% 

Abril 7 9 78% 

Maio 5 11 45% 

Junho 10 24 42% 

Julho 3 10 30% 

Agosto 2 4 50% 

Setembro 3 11 27% 

Outubro 6 12 50% 

Novembro 5 8 63% 

Dezembro 3 9 33% 

  Média 47% 

  DP 15% 

  Meta <20% 

 

CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados,observamos uma urgência para a 

implantação da gestão da qualidade de forma sistematizada e 

elaboração de planos de ação para melhoria dos processos, a 

fim de melhorar os resultados e aumentar a eficiência da terapia 

nutricional, pois visto que é de extrema importância ter uma 

terapia nutricional eficaz no paciente internado em UTI, 

diagnosticando déficits nutricionais e intervindo o mais 

precocemente possível, a fim de evitar uma maior degradação 

nutricional que é associado a piores desfechos clínicos. O 

acompanhamento dos pacientes em terapia nutricional com 

uma monitoração diária e aplicação de indicadores de 
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qualidade favorecem uma eficiência na rotina e contribui para 

aumentar a capacidade de análise de processos, com melhores 

resultados, e identificação de deficiências com o planejamento 

de ações corretivas. 
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RESUMO:As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são 
patologias crônicas que atingem o trato gastrointestinal, incluem 
a Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica 
(RCUI). A terapia nutricional é primordial para o controle e 
recuperação da DII, pois os pacientes apresentam déficit de 
nutrientes. O trabalho teve como objetivo verificar em revisões 
literárias o efeito da terapia nutricional em pacientes com 
doenças inflamatórias intestinais, tendo em vista à melhoria do 
estado nutricional. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na 
base de dados Sciello, Lilacs, Medline/PubMedem e em livros, 
sendo selecionados oito referências de acordo com o grau de 
relevância. Estudos mostram que indivíduos com DII podem 
manifestar prejuízos significativos no funcionamento do trato 
digestório. Assim, a terapia nutricional tem a finalidade de impor 
as recomendações nutricionais conforme o tipo e fase da 
doença, com o propósito de melhorar a qualidade de vida do 
indivíduo. É indicada na fase aguda a nutrição enteral e 
parenteral. O suporte nutricional é essencial, pois é um método 
que atua no controle e recuperaçãodo estado nutricional, com 
uma orientação alimentar apropriada de acordo com as 
necessidades do paciente, garantindo, resultados benéficos no 

https://www.sinonimos.com.br/deficit/
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tratamento das DII. Entretanto, mais pesquisas são necessárias 
para evidenciar ação positiva da dieta de exclusão.                                           
Palavras-chave:Terapia nutricional.Doença de Crohn. 

Retocolite Ulcerativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são enfermidades 

crônicas que afetam o trato gastrointestinal. As entidades 

patológicas mais comuns são a Doença de Crohn (DC) e a 

Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI), na qual é essencial a 

especificação do grau de gravidade, visto que a duração bem 

como a gravidade e a localização interferem na resposta ao 

tratamento. A DC destaca-se por comprometimento 

granulomatoso e intermitente, podendo atingir qualquer local do 

trato gastrointestinal, da boca até o ânus apresentando como 

principais sintomas a diarreia e a dor abdominal. A RCUI 

consiste na inflamação da mucosa do cólon, ocasionando 

lesões contínuas e presença frequente de diarréia com 

sangramento (CUPPARI, 2014). 

A etiologia das DII envolve vários aspectos, tais como 

genéticos; luminais referentes à microbiota intestinal, bem como 

seus antígenos, produtos metabólicos e os antígenos 

alimentares; barreira intestinal relacionada à permeabilidade 

intestinal e imunidade inata; imunorregulação compreendendo 

a imunidade adquirida ou adaptativa. A DC é diagnosticada 

através de exames clínicos, laboratoriais, junção de resultados 

endoscópicos, histológicos e por imagem, para a RCUI é 

necessário o acréscimo do exame anatomopatológico como 

complemento dos demais (SILVA; MURA, 2016).  

Diversos fatores podem colaborar para o aparecimento 

da desnutrição como a baixa ingestão alimentar e ausência de 
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apetite (devido à diarreia, vômitos, náuseas, dores abdominais, 

restrições alimentares, dieta inapropriada, modificações no 

paladar); má- absorção dos nutrientes da alimentação em 

virtude, por exemplo, evolução da doença, ressecções 

cirúrgicas, carência de sal biliar, propagação de bactérias; 

necessidades calórico-proteicas elevadas; mucosa intestinal 

inflamada com perdas intensas de substâncias (SILVA; MURA, 

2016).  

  A nutrição enteral é uma forma de fornecer nutrientes no 

trato digestório por meio de uma sonda. As formulas enterais 

são compostas de carboidratos, lipídios, proteínas, eletrólitos, 

fibras, vitaminas e minerais. As vias de acesso podem ser  no 

estômago, duodeno ou jejuno. Para os pacientes que  precisam 

da nutrição enteral por menos de 6 semanas, a sonda 

nasoenteral é a mais recomendada, devido ao fácil 

posicionamento e seu baixo valor. Nos casos em que o período 

excede 6 semanas, são utilizadas a gastrostomia e a 

jejunostomia (CUPPARI, 2014). 

  Na nutrição parenteral, a administração de nutrientes é 

pela via intravenosa, mediante acesso periférico ou central, de 

forma que o tratogastrointestinal  é totalmente excluso. Os 

componentes da nutrição parenteral são aminoácidos, glicose, 

emulsão lipídica, acetato e cloreto, aditivos, solubilidade cálcio-

fósforo. A nutrição parenteral periférica é inserida em uma veia 

periférica.É geralmente indicada o seu uso de 7 a 10 dias, por 

não atingir todas as necessidades nutricionais do indivíduo, 

visto que o valor energético obtido comumente é de 1.000 a 

1.500 kcal/dia. A nutrição parenteral total é administrada em 

uma veia central.Sendo indicada o uso superior a 7 a 10 dias e 

supre todas as necessidades energéticas e proteicas de um 

paciente que não suporta ingestão oral ou enteral (CUPPARI, 

2014). 
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A terapia nutricional se faz de extrema importância para 

o controle e recuperação da DII, visto que os pacientes 

apresentam deficiências nutricionais. Assim, é recomendada 

com o intuito de dificultar  a progressão do estado de 

desnutrição (SANTOS et al., 2015).  

O presente trabalho objetivou analisar com base em 

revisões literárias o efeito da terapia nutricional em pacientes 

com doenças inflamatórias intestinais, visando à melhoria na 

recuperação do estado nutricional. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nos Descritores 

em Ciências da Saúde(DESC), utilizando os termos: terapia 

nutricional e doenças inflamatórias intestinais.Para tanto, foram 

utilizadas asbases de dados Scientific Electronic Library Online 

(ScieLo), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Medline/PubMedem, como também livros 

textos. Sendo encontrados o total de 23 referências.  

Logo, usou-se como critérios de inclusão: conteúdos 

publicados nos últimos cinco anos; trabalhos escritos em inglês, 

português e espanhol, compesquisa em humanos. Assim, 

foram selecionadosnove materiais, pelo processo de leitura 

visto como relevantes.          

Após seleção dos artigos ou textos com assuntos 

relevantes, foram montados pequenos resumos de cada 

trabalho escolhido, para início da escrita do presente trabalho. 

Então, foi definida a sequência da narrativa dentre os pontos 

mais relevantes e tentando responder à pergunta levantada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os portadores de DII podem apresentar perda 

considerável no funcionamento do trato intestinal após vários 

anos com a doença.  Assim, o estado nutricional é 

comprometido de maneira constante. Dessa forma, é 

fundamental analisar a redução de peso, mantendo atenção a 

retenção hídrica causada pela utilização de corticosteróides;  

carência de vitaminas (ácido fólico, vitamina B12) e minerais 

(ferro, cálcio) e nas crianças com déficit no crescimento. Além 

disso, a hipoalbuminemia é recorrente, porém a presença do 

processo inflamatório deve ser considerado, visto que a 

albumina é uma proteína de fase aguda negativa e sua 

produção pode estar reduzida no processo inflamatório 

impedindo a sua utilização como marcador nutricional. Então, é 

significativo verificar a quantidade de albumina sérica 

juntamente com o nível sérico da proteína C reativa(PCR), já 

que contempla o estado inflamatório (CUPPARI, 2019). 

Segundo Silva e Mura (2016), a DII gera deficiências 

nutricionais. As mais comuns com seus respectivos 

mecanismos são: 

-  Ácido fólico: na RCUI o déficit desta vitamina é mais 

comumem até 60% dos portadores de DII, devido ao uso 

habitual de sulfassalazinado,e na doença de Crohn de até 40%. 

A sulfassalazina influencia na absorção intestinal, acarretando 

anemia macrocítica. Além disso, o metotrexato também é capaz 

degerar deficiência de ácido fólico e acarreta principalmente, 

como resultado a mucosite oral. Em ambos os casos, o 

indivíduo precisa ingerir1 a 5mg/dia de ácido fólico, por via oral. 

-  Cálcio: a utilização de corticosteroides interferena absorção 

do cálcio, é importante lembrar que o seu uso em crianças e 

adolescentes não é interessante, pois atinge o crescimento e 
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desenvolvimento.Alem do mais, na DC ocorre também 

interferência na absorção do cálcio. A carência de cálcio é 

associada comrisco de fraturas, osteopenia e osteoporose. 

- Cobre: indivíduos com presença acentuadade diarreia, 

estomias, fístulas possui o risco de ter uma diminuição de cobre. 

- Ferro: perda crônica ou aguda de ferro por diarreia ou 

enterorragiaexplica a diminuição da ingestão de ferro nos 

portadores de DII (anemia hipocrômica,ferropriva, microcítica). 

É mais comum a perda de ferro de até 70%na RCUI do que na 

DC com até 40%.  

- Homocisteína: geralmente, os níveis de homocisteínase 

encontram elevados na DII, principalmente na DC, contribuindo 

para aumento do risco de trombose que já é presente. 

- Lipoproteínas: tem a função de transportar vitaminas 

lipossolúveise gorduras pelo plasma sanguíneo,favorecendo a 

integridade da membrana plasmática. Na DC as lipoproteínas 

A-I e B e o colesterol LDL estão comumente reduzidas. 

- Magnésio e fósforo: reduzem devido a diminuição 

doconsumo oral, presença de fístulas, diarreiae também pela 

má-absorção intestinal.Colaboram para o surgimento de 

osteoporose e osteopenia. O fósforo exerce função 

considerável na manutenção das funções intestinais e 

naestabilidade da microbiota intestinal. 

- Niacina: a insuficiência de niacina causapelagra, podendo ser 

observada em portadores de DC, assim como uma interferência 

na absorção.Também tem a presença de hipercromia e lesões 

descamativas, principalmente em regiões que são expostas ao 

sol. Além disso, pode ter o surgimento de fadiga, lentidão e 

desorientação. 

- Proteínas: a hipoalbuminemia no corpoé frequente em 

pacientes com DII, apresentando-se em até 65% dos casos. A 

diminuição do consumo alimentar, o catabolismoelevado e as 
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perdas intestinais colaboram parabaixa quantidade de proteína 

no sangue (hipoproteinemia). A verificação de perda proteica 

intestinal é realizada peladosagem de alfa-1-antitripsina nas 

fezes. Casos demortalidade no pós-operatório é relacionado 

adepleção proteica. 

- Selênio: comumente diminuído em indivíduosque utilizam a 

nutrição enteral por período prolongado e em portadores 

deintestino curto. 

- Vitamina B12: principalmente nos indivíduos portadores de DC 

que tenha o íleo comprometido ou com retirada de parte do 

tecido. A diminuição do consumo alimentar colabora para a 

deficiência da vitamina B12, com decorrente presença de 

anemia megaloblástica. Sendo necessária a implementação da 

vitamina pela via intramuscular. 

- Vitaminas antioxidantes: indivíduos com DII estão 

propensos a desenvolver estresse oxidativo intenso, por isso a 

ingestão de substâncias antioxidantes como exemplo os 

licopenos,ácido ascórbico, alfa- e betacaroteno. A utilização de 

suplementos de vitaminas E e C possibilita a diminuição do 

estresse oxidativo.  

- Vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K):particularmente em 

portadores de DC e devido a má-absorção e/ou em indivíduo 

som ressecção ou comprometimento ileal.A utilização do 

fármaco colestiraminaque possibilita a quelação de ácidos 

biliares, interfere na absorção das vitaminas lipossolúveis.A 

mais afetada é a vitamina D, favorecendoainda mais o 

surgimento de osteoporose. 

- Zinco:até 50% dos portadores de DC podem apresentar 

deficiência de zinco. Essa carência colabora para redução do 

apetite. 
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  Na tabela 1, são apresentadas as prevalências dos 

vários déficits nutricionais na doença inflamatória intestinal 

(DII). 

 

Tabela 1.Prevalência dos deficitis nutricionais na DII 

Deficiências gerais 

 

Prevalência 

Perda de peso 65% - 75% 

Perda entérica de proteína 40% - 65% 

Balanço nitrogenado negativo 40% - 65% 

Hipoalbuminemia 25% - 65% 

Anemia 50% - 75% 

Redução de ferro 25% - 70% 

Redução de ácido fólico  45% - 60% 

Redução de vitamina B12 10% - 60% 

Déficit de minerais 

 

Prevalência 

Zinco 25% - 50% 

Magnésio 15% - 30% 

Cálcio 15% - 25% 

Potássio 5% - 20% 

Selênio 5% - 15% 

Insuficiência de vitaminas 

 

Prevalência 

Vitamina D 30% - 65% 

Vitamina B  15% - 30% 

Vitamina C 10% - 30% 

Vitamina K 10% - 25% 

Fonte: adaptada de Silva e Mura, 2016. 

A terapia nutricional tem a finalidade de impor as 

recomendações nutricionais conforme o grau de atividade e o 

tipo de doença; retomar e/ou manter o estado nutricional; 
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colaborar com a minimização da atividade e ampliar o período 

de remissão da doença; diminuir o índice cirúrgico e 

implicações pós-operatórias;oferecer aporte correto de 

nutrientes (SILVA; MURA, 2016).  

Embora a DC e RCUI tenham diversas distinções, ainda 

assim apresentam manifestações similares como exemplo 

diarréia, desnutrição e dor abdominal. Por isso, as 

recomendações são para ambas as patologias. Na tabela 2 

estão descritas as recomendações nutricionais para as DII. 

 

Tabela 2. Recomendações nutricionais nas DII 

 

CARACTERÍSTICA  

 

RECOMENDAÇÃO 

Energia - 25 a 30 kcal/kg/dia; 

- Satisfatória para recuperar ou manter um peso 

sadio (considerar o hipermetabolismo das DII assim 

como a primordialidade de recuperação de peso); 

 

Proteínas  

 

Fase ativa  

Fase de remissão 

 

 

- 1,2 a 1,5 g/kg de peso ideal/dia; 

- 1 g/kg de peso ideal/dia. Em pacientes desnutridos 

pode chegar até 2 g/kg de peso ideal/dia; 

 

Lipídios - Hipolipídica menor que 20% das calorias totais, 

visto que tem a capacidade de agravar a diarreia; 

 

Carboidratos 

 

Fase aguda da DII  

 

 

 

 

 

 

 

- Isenta de lactose (leite e derivados devem ser 

evitados), pois a enzima lactase é de frágil 

introdução na mucosa intestinal, assim seus níveis 

podem estar reduzidos na diarreia, ocorrendo 

intolerância; 

https://www.sinonimos.com.br/implicacoes/
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Fase de remissão 

da DII 

- Moderar a ingestão de monossacarídeos e 

dissacarídeos para evitar soluções hiperosmolares 

que é capaz de aumentar a diarreia; 

- Elevar o consumo de fibras solúveis visto que são 

uma considerável fonte de energia para as células 

intestinais e baixa ingestão de fibras insolúveis com 

intuito de controlar a diarréia, uma vez que aceleram 

o trânsito intestinal; 

 

- Evoluir gradativamente a quantidade de fibras 

insolúveis; 

 

 

Antifermentativa 

 

- Evitar alimentos: 

o Associados com a produção de gases 

intestinais: couve-flor, couve, brócolis, 

repolho, nabo, cebola crua, pimentão verde, 

pepino, batata-doce rabanete; 

o Leguminosas: grão-de-bico, feijão, lentilha, 

ervilha seca; 

o Frutos do mar, principalmente ostras e 

mariscos; 

o Melancia, abacate, Melão; 

o Ovo frito ou cozido consumido inteiro, porém 

tem  exceções em casos de preparação de 

torta ou bolo; 

o Oleaginosas: castanha de caju, nozes, 

castanhas, amendoim; 

o Doces concentrados (goiabada, cocada); 

o Bebidas gaseificadas, como exemplo 

refrigerante; 

o Alta quantia de açúcar; 

 

Vale ressaltar que a formação de gases é bastante 

particular, tendo relação com a microbiota intestinal; 
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Via de 

administração 

- Oral para fase de remissão; 

 

- Complementos orais: indicados em situações em 

que a DC apresenta persistente inflamação intestinal 

e nos pacientes que são submetidos à terapia com 

corticoesteroides, ofertando até 600 kcal/dia- sendo 

associados com a via oral; 

 

- Enteral e parenteral para o estágio agudo; 

 

 

Substratos 

específicos 

 

Na DC ativa 

 

  Fórmulas 

enterais à base de 

aminoácidos 

livres, peptídeos 

 

Fórmulas enterais  

enriquecidas com 

glutamina, ácido 

graxo ômega 3, 

TGf-beta 

 

Glutamina via 

parenteral  

 

 

 

 

Na RCUI 

 

Ácido graxo 

ômega 3 

 

 

 

 

 

 

 

- O uso de fórmulas enterais elementares não 

demonstrou êxito maior que as poliméricas com a 

proteína intacta, por esse motivo não tem 

recomendação específica para a sua utilização ; 

 

- Não tem recomendação para o seu uso por não 

existir comprovação científica em relação as suas 

vantagens; 

 

 

 

- Na nutrição parenteral o acréscimo de 0,3 g/kg de 

L-alanil- L- glutamina não mostrou melhorias na 

concentração plasmática, parâmetros nutricionais, 

permeabilidade do intestino, tempo de permanência 

no hospital e fase da doença, não demonstrando 

assim recomendação específica; 

 

 

- 3 a 6g/dia ajuda na redução da resposta 

inflamatória; 
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Ácidos graxos de 

cadeia curta 

(AGCC) 

 

 

 

 

- Os ácidos acético, butírico e propiônico são ácidos 

graxos de cadeia curta adquiridos através da 

fermentação bacteriana das fibras solúveis, 

apresentando relevância  para o trofismo da mucosa 

intestinal. Ainda assim mais pesquisas com relação 

à quantidade e as fontes são essenciais; 

 

Probióticos 

 

- A utilização de probióticos favorece o aumento no 

tempo de remissão, possibilitando o equilíbrio da 

microbiota intestinal uma vez que pacientes com DII 

apresentam menor quantidade de bactérias 

benéficas. No entanto, são necessárias melhores 

informações em relação à quantidade e quais as 

cepas indicadas. Devido ao risco de translocação 

bacteriana, o probióticos é contraindicado na fase 

ativa, em razão da falta de comprovação científica; 

 

Fonte: adaptada de Cuppari, 2019. 

Os pacientes associam à piora do quadro das DII com o 

consumo derefrigerantes, laticínios, álcool, fast food, frutas 

ácidas, carne processada e repolho (VIDARSDÓTTI et al., 

2016). É necessário que as alterações nutricionais, sejam 

identificadas o quanto antes, para que se inicie o fornecimento 

de um plano alimentar com condutas específicas conforme a 

condição nutricional do paciente, fase da doença (aguda e de 

remissão) com o propósito de melhorar a qualidade de vida do 

indivíduo (CASTRO et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2017). 

Segundo Forbes (2017), para aliviar os sintomas foram 

descritas dietas de exclusão, porém só alguns estudos relatam 

indução da remissão, sendo necessárias mais pesquisas que 

comprovem essa hipótese. A dieta pobre em FODMAP 

(fermentableoligosaccharides, disaccharides, 

monosaccharidesandpolyols) condiz para a melhora das 
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manifestações, é composta por oligossacarídeos, 

dissacarídeos, monossacarídeos e os polióis.Esses elementos 

contém elevada osmolaridade, podendo agravar a diarréia, 

além do mais, são extremamente fermentáveis pelas bactérias 

do trato digestório, ampliando a formação de gases, sendo 

capazes de provocar estiramento muscular, cólica e dor 

abdominal. É notório a influência na ingestão de cálcio e 

carboidratos e na repercussão da microbiota intestinal visto que 

os oligossacarídeos (fruto-oligossacarídeos) consiste em um 

prebiótico considerável. 

A nutrição enteral e parenteral pode ser utilizada na fase 

aguda de acordo com a carência nutricional e intensidade da 

doença. A tabela 3 apresenta as vantagens e desvantagens da 

Nutrição Parenteral Total (NPT) e Terapia Nutricional Enteral 

(TNE). 

 

Tabela 3. Vantagens e desvantagens da NPT e TNE. 

 
NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL 

 
NUTRIÇÃO ENTERAL 

 
VANTAGENS 

 

 
VANTAGENS 

 
Descanso do intestino gerando 
elevação da ação motora e 
transporte na mucosa comprometida 

 
Proporciona a cicatrização da 
mucosa no trato digestório, 
modificando  favoravelmente 
microbiota 

 
Redução do processo inflamatório e 
oferta de substrato para 
recuperação 

 
Atrofia da mucosa é evitada, na qual 
é  relatada na Nutrição parenteral 
total 

 
Ingestão de aminoácidos para 
reabilitação celular da mucosa 

 
Os nutrientes promovem a secreção 
de hormônios como a 
colecistocinina, hormônios 
intestinais e glucagon, que possui 
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efeito trófico na mucosa, previnem a 
translocação bacteriana (sepse) e 
preserva a integridade da mucosa  

 
Decréscimo do incentivo antigênico 
(alimentos): a mucosa está com alta 
permeabilidade e redução da função 
imune, colaborando para diminuir a 
inflamação 

 
Pode ser utilizado em domicílio 

  
Diminui a permeabilidade do 
intestino, fortalecendo a adaptação e 
a proteção 
de barreira 

  
Valor menor em comparação a 
nutrição parenteral total 

 
DESVANTAGENS 

 

 
DESVANTAGENS 

 
Implicações infecciosas, mecânicas 
e metabólicas 

 
A nutrição enteral como terapia 
primária não é recomendado por 
vários meses ao ano  

 
Recorrência quando o paciente volta 
à dieta normal, na qual se utilizou 
como terapia primária 

 
Decréscimo na palatabilidade, 
necessitando, na maioria dos casos 
de utilização de sonda para infusão, 
que pode ocasionar lesão no 
esfíncter esofágico inferior  

  
Ocorrência de sangramento, 
diarreia,  aspiração e refluxo 
gastroesofágico  
 

Fonte: adaptada de Cuppari, 2019. 

 

A nutrição parenteral é indicada nos casos de intestino 

obstruído, perfurado; hemorragia intestinal crítica; redução do 

fluxo sanguíneo e na fase aguda quando pacientes não aceitam 

a via enteral. A nutrição enteral apresenta como motivos para 
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ser utilizada em comparação com a via parenteral ter baixa 

incidência de complicações, principalmente de origem 

infecciosa, além de preservar o trofismo da mucosa do intestino 

(CUPPARI, 2019). 

O tratamento nutricional é de suma importante para 

evolução do paciente. Entre diversas deficiências que este pode 

apresentar além da perda elevada de peso o condicionando a 

um estado de desnutrição grave, a perda ou deficte de 

nutrientes podem ajudar a comprometer mais ainda a 

recuperação dele. Mais pesquisas devem ser realizadas afim 

de melhorar as condições de tratamento e elevar o poder de 

recuperação das pessoas acometidas com DII. 

 

CONCLUSÕES  

 

A intervenção nutricional é essencial no organismo dos 

pacientes com Doenças Inflamatórias Intestinais, por ser um 

método que atua no controle e restabelecimento da condição 

nutricional, acompanhada por uma orientação alimentar 

adequada às necessidades do indivíduo, garantindo, resultados 

positivos no tratamento desta doença. Entretanto, ainda são 

necessários mais estudos para comprovar a ação benéfica da 

dieta de exclusão. 
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RESUMO: Apesar dos avanços nos cuidados médicos a 
cirurgia continua sendo uma condição essencial para o 
tratamento de diversas condições que afetam a saúde. A 
situação nutricional é extremamente importante para indivíduos 
que irão se submeter a um procedimento cirúrgico. Logo, os 
cuidados nutricionais no perioperatório (pré-operatório e pós-
operatório) são primordiais e devem levar em consideração 
diversos fatores como: terapia nutricional pré-operatória, 
utilização de imunonutrientes, o tempo de jejum pré-operatório, 
realimentação no pós-operatório e a terapia nutricional no pós-
operatório, todos esses fatores devem ser analisados de acordo 
com o contexto ao qual se encontra o paciente. As intervenções 
cirúrgicas provocam no organismo uma série de reações que 
incluem a liberação de hormônios (glucagon, cortisol, 
catecolaminas, dentre outros) e mediadores inflamatórios 
(citocinas), toda essa repercussão tem como objetivo manter a 
homeostase hemodinâmica.  Todavia, em pacientes que 
apresentam risco nutricional ou desnutrição propriamente dita 
essas consequências podem ser graves, e dentro da evolução 
clínica desencadear um desfecho clínico negativo. Vários 
estudos demostram que pacientes desnutridos apresentam 
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maior risco de complicações no pós-operatório, inclusive 
morbimortalidade.  Portanto, para candidatos a intervenções 
cirúrgicas faz-se necessário o uso de uma Terapia Nutricional 
(TN) adequada, procurando atender as individualidades do 
paciente, buscando na nutrição pré-operatória e pós-operatória 
diminuir o período de incapacidade após a cirurgia, diminuir a 
incidência de complicações pós-operatórias, melhorar a 
cicatrização e evitar um desfecho negativo. 
Palavras-chave: Terapia Nutricional Perioperatória. Suporte 
Nutricional. Nutrição e Cirurgia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Anualmente são realizados aproximadamente 234 

milhões de procedimentos cirúrgicos no mundo. A cirurgia é 

uma opção de tratamento eficaz em muitos casos e em certas 

patologias. Porém, complicações pós-operatórias em cirurgias 

de grande porte são as principais causas de morbimortalidade 

dos procedimentos. 

As tecnologias na área da cirurgia e da anestesia tiveram 

um importante avanço. Condutas perioperatórias utilizadas 

durante anos tornaram-se obsoletas e sem respaldo científico, 

assim como os cuidados pós-operatórios postulados, ambos 

passaram a ser questionados (LUDWIG; PALUDO; 

FERNANDES; SCHERER, 2013). 

A partir de então, vários Guidelines de protocolos 

multimodais com base em estudos e meta-análise mostraram a 

possibilidade de abreviar o jejum pré-operatório com líquidos 

contendo carboidratos para 2 horas antes da anestesia além de 

introdução precocemente à alimentação no pós-operatório, 

objetivando a redução do risco de desnutrição e o tempo de 

internação (DE AGUILAR NASCIMENTO; SALOMÃO, 2017). 
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Em 2005, o projeto ACERTO (Aceleração da 

Recuperação Total Pós-operatória), fundamentado na medicina 

baseada em evidências foi implementado no Hospital 

Universitário Júlio Müller, em Mato Grosso, foi baseado no 

programa europeu ERAS (Enhanced recovery after surgery). O 

projeto preconiza uma série de questões nutricionais como: uso 

de prebióticos e simbióticos em cirurgias, resposta metabólica 

ao jejum perioperatório e diretrizes de jejum pré-operatório 

recomendadas por várias sociedades internacionais de 

anestesia. Teve a participação de médicos (docentes, médicos 

e residentes dos serviços de cirurgia e anestesia), 

nutricionistas, enfermeiros e fisioterapeutas. Com o objetivo de 

se atualizarem nas evidências mais atuais assegurando por 

consequência diminuição das complicações pós-operatórias e 

tempo de internação hospitalar, visando a recuperação do 

paciente (REIS; POLAKOWSKI; LOPES; BUSSYGUIN; 

FERREIRA; TOMASICH, 2019). 

Todos esses protocolos e suas observações afunilam 

para um assunto de extrema importância e frequentemente 

encontrados no ambiente hospitalar que é a desnutrição. 

A desnutrição é definida como estado resultante da 

deficiência de nutrientes que podem causar alterações na 

composição corporal, funcionalidade e estado mental, com 

prejuízo no desfecho clínico. Esta condição descrita nas 

décadas de 70 e 80 é frequentemente encontrada no ambiente 

hospitalar e por vezes esteve associada à consequência e não 

a causa, porém a desnutrição é causa e efeito de doenças 

graves e subestimá-la ou ignorá-la pode trazer severas 

consequências. 

  Suas principais complicações são: piora da resposta 

imune, atraso no processo de cicatrização, risco elevado de 
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complicações cirúrgicas e infecciosas, os prejuízos da 

desnutrição impactam também na perda de massa muscular 

prejudicando a função do trato gastrointestinal, dos músculos 

respiratórios e cardíacos acarretando maiores chances de 

fraturas e maior probabilidade de desenvolver lesão por 

pressão, além de aumento do tempo de internação e do risco 

de mortalidade. Trazendo por fim um aumento com os custos 

hospitalares. 

A taxa de desnutrição se faz presente entre 20 e 30% 

dos adultos hospitalizados, sendo pacientes idosos, críticos e 

os submetidos a cirurgias os que apresentam risco maior de 

desnutrir. Um estudo promovido e realizado pela Sociedade 

Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN), avaliou 

4 mil pacientes internados na rede pública de vários estados 

brasileiros e mostrou que a prevalência da desnutrição foi de 

48,1%. 

No Brasil, um estudo Inquérito Brasileiro de Avaliação 

Nutricional Hospitalar (IBRANUTRI) traçou o perfil nutricional de 

pacientes hospitalizados em vários hospitais brasileiros e 

revelou que pacientes bem nutridos permanecem internados, 

em média, 6 dias; pacientes moderadamente desnutridos 

permanecem em média, 9 dias; e os desnutridos gravemente 

têm permanência de 13 dias de internação. 

           A identificação da desnutrição por meio de ferramentas 

adequadas, vai possibilitar uma conduta nutricional apropriada. 

A BRASPEN formulou uma campanha por meio de mnemônico 

para redução das taxas de desnutrição. São 11 passos que 

combatem a desnutrição. 

 D – Determine o risco e realize a avaliação nutricional: 

Todos os pacientes internados devem ser triados. Existem 

diversos métodos de triagem nutricional que são utilizados em 
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situações distintas, seu objetivo principal é a identificação 

precoce do risco nutricional. Ele deve considerar o público alvo, 

a objetividade, e a rapidez de aplicação do método. Alguns 

métodos de triagem nutricional existentes são a NRS 2002 e 

MST (Malnutritionscreening tool), para pacientes de enfermaria, 

e NUTRIC para pacientes críticos. 

          A triagem nutricional deve ser feita pelo profissional 

nutricionista no momento da admissão hospitalar. Após a 

triagem os pacientes serão submetidos a uma avaliação do 

estado nutricional para obtenção do diagnóstico, serão 

avaliados os pacientes com risco nutricional e aqueles com 

longa permanência hospitalar. A Avaliação Subjetiva Global 

(ASG) se baseia na história física e no exame clínico do 

paciente. 

 E – Estabeleça as necessidades calóricas e proteicas: 

Necessidade Energética: A escolha da ferramenta para 

utilização das necessidades energéticas é um grande 

complicador. O gasto energético de repouso pode ser definido 

de 3 formas: por equações preditivas, calorimetria direta e 

calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um método de 

avaliação considerada padrão ouro para medição do Gasto 

Energético de Repouso (GER), ela mede a produção de energia 

a partir de trocas gasosas do organismo com o meio ambiente. 

Sendo assim, a (CI) mede o volume de oxigênio consumido e o 

volume de gás carbônico produzido durante o ciclo respiratório. 

Porém, o equipamento é de alto custo e encontra dificuldade na 

pratica clínica diária quando comparado com equações 

preditivas (PAZ; COUTO, 2016). 

 As equações preditivas não necessitam de 

equipamentos especializados e profissionais treinados. Na 
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literatura existem poucos materiais que mostrem uma diferença 

significativa e a grande maioria não é randomizado. 

 Necessidades Proteicas: De forma sucinta, a intervenção 

cirúrgica lesiona as células, essa lesão estimula uma resposta 

fisiológica de reação inflamatória, aumentando citocinas e 

hormônios contrarreguladores. Essas células lesionadas são 

substituídas por tecido cicatricial, composto por fibras de 

colágeno, proteína mais abundante do corpo humano. 

 Diante dessas informações percebe-se que a 

recomendação de proteína deve ser alta. Em pessoas 

saudáveis a recomendação varia em torno de 0,8 a 1,0 

g/Kg/dia, e a recomendação para paciente doente, que não 

apresenta obesidade é de 1,2 a 2,0 g/Kg/dia. 

 S – Saiba a perda de peso e acompanhe o peso do 

paciente pelo menos a cada 7 dias: A avaliação do peso pelo 

menos uma vez na semana é fundamental por ser uma 

informação essencial na assistência ao paciente, sendo, 

portanto, indicativo do estado nutricional. A utilização do peso 

entra no cálculo do IMC, no cálculo de estimativa do gasto 

energético, para prescrição dietética, avaliação do estado de 

hidratação (edema, ascite), dentre outros. E seus dados 

fidedignos darão a equipe multiprofissional o total apoio para 

adequada conduta do paciente. Em caso de pacientes 

acamados, o método ideal é a maca balança, mas na 

inexistência desta a utilização de métodos indiretos como 

formulas de estimativa podem ser empregadas. O ideal para 

população brasileira é o IMC médio, que para adultos pode ser 

considerado 22 Kg/m2 e para idosos 24,5 Kg/m2. 

 N – Não negligencie o jejum: O período de jejum (antes 

de exames e procedimentos diagnósticos, sua abreviação no 

pré-operatório e a realimentação precoce no pós-operatório) 
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deve levar em consideração o contexto em que se encontra o 

paciente. O que se sabe é que o tempo excessivo de jejum dos 

pacientes durante a internação hospitalar pode predispor o 

aparecimento de uma desnutrição hospitalar. 

 U – Utilize métodos para avaliar e acompanhar a 

adequação calórica ingerida versus estimada: Existe muitas 

vezes uma diferença entre o infundido e o prescrito, pois a 

pausa da infusão para realização de exames, jejum para 

procedimentos e demora no início da terapia nutricional são 

rotinas no ambiente hospitalar que podem trazer algum 

prejuízo. Essa série de intervenções contribuem para déficit 

calórico proteico cumulativo, desnutrição, alto custo além de 

aumento no tempo de internação. 

 Essa avaliação ou acompanhamento da ingestão 

alimentar pode ser feito através de um registro do percentual de 

aceitação alimentar. O nutricionista pode utilizar uma figura que 

demonstre a composição da bandeja e as porcentagens de 

aceitação. A partir daí classifica-la em excelente, adequada, 

regular/ inadequada, baixa e recusa/ muito baixa. Ou mesmo, a 

ajuda do (a) copeiro (a) para fazer as anotações. 

 T – Tente avaliar a massa e função muscular: existem 

vários métodos de avaliação nutricional, porem todos 

apresentam limitações. Nós temos 2 tipos de fibras, a tipo I 

(resposta lenta) e a tipo II (resposta rápida). Em pacientes 

denutridos ocorre preferencialmente perda de massa muscular 

composta por fibras do tipo II. A avaliação da massa muscular 

pode ser feita de maneira subjetiva ou objetiva. A avaliação 

subjetiva pode ser feita mediante palpação dos principais 

grupos musculares, ou mesmo pedindo ao paciente que aperta 

a mão do examinador. As medidas para avaliação objetiva são 

limitadas, e os principais métodos são: espessura do músculo 
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adutor do polegar (EMAP), circunferência da panturrilha (CP) e 

bioimpedância elétrica (BE).  

 Conhecendo a quantidade de gordura corporal e massa 

magra em quilos, por meio da BE, é possível estimar o índice 

de massa magra (IMM) e o índice de gordura corporal (IGC). A 

partir dessas informações é possível identificar miopenia (baixa 

muscularidade), obesidade, obesidade sarcopênica 

independentemente do IMC. A função muscular pode ser 

avaliada objetivamente e subjetivamente. A avaliação subjetiva 

inclui perguntas sobre modificações na atividade habitual do 

paciente como caminhar, levantar da cadeira, apertar a mão. 

 R – Reabilite e mobilize precocemente: Reabilitação 

física e mobilização precoce são fatores importantes no 

combate à desnutrição. Deve ser indicada o quanto antes, 

podendo fazer uso de protocolos progressivos que incluem: 

exercícios no leito, sentar-se à beira (sedestação) leito, treino 

de transferências, sedestação em poltrona, ficar em 

ortostatismo, treino de marcha e deambulação, de forma 

progressiva, acompanhando caso a caso, de acordo com a 

capacidade e reserva de cada paciente. 

 I – Implemente pelo menos 2 indicadores de qualidade: 

A desnutrição é um achado comum entre os pacientes 

hospitalizados, logo, nota-se que o comprometimento do estado 

nutricional influencia de maneira negativa não só os processos 

fisiológicos mais também o tempo de internação, complicações, 

dentre outros.  A TN surge com o objetivo de suprir os 

requerimentos de macro e micronutrientes, adequando às suas 

necessidades. Para monitorar a TN são utilizados os 

Indicadores de Qualidade da Terapia Nutricional (IQTN).  

 O indicador permite medir uma atividade sinalizando 

discordâncias com o padrão estabelecido como desejável, 
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possibilitando identificar possíveis erros e direcionar esforços 

para pontos-chave do cuidado que necessitam maior atenção. 

Em 2008 haviam 36 IQTN, hoje acredita-se cada vez mais na 

necessidade de redução dos IQTN’s com o objetivo de viabilizar 

a aplicabilidade. A campanha dos 11 passos para combate à 

desnutrição fala de pelo menos 2 indicadores que sejam 

aplicados rotineiramente. O primeiro é um indicador que 

monitore a TN tendo em vista a discrepância entre 

necessidades nutricionais e p que é realmente ofertado; e o 

segundo indicador, que controle as intercorrências relacionadas 

a TN, como: diarreia, constipação, hiperglicemia, entre outros. 

 C – Continuidade no cuidado intra-hospitalar e registro 

dos dados em prontuário: O prontuário é um importante 

documento no ambiente hospitalar e nele devem estar contidas 

todas as informações clínicas relevantes referentes a 

assistência ao paciente, contribuindo para um 

acompanhamento seguro no período de internação. 

 A - Acolha e engaje o paciente e/ou familiares no 

tratamento: O ambiente hospitalar gera no paciente alguns 

impactos negativos como medo, ansiedade, depressão, e esses 

fatores podem interferir na ingesta alimentar. A EMTN buscar 

se colocar no lugar do paciente, e procurar ter um olhar 

humanizado, acolhendo o paciente e sua família, e engajá-los, 

por meio de estratégias de motivação e educação nutricional, 

buscando contribuir durante o período de internação, uma boa 

relação. 

 O - Oriente a alta hospitalar: Nesse momento final do 

processo de internação, o empoderamento deve se fazer 

presente. Tanto o paciente quanto seus familiares devem estar 

educados no tocante a relação com a nutrição, reconciliação 

medicamentosa, agendamento de acompanhamentos, e 
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organização do transporte. Todo esse planejamento vai evitar 

readmissões e custos mais elevados, pois capacitará o mesmo 

para esse momento (TOLEDO, 2018). 

 Dessa forma, quando associada à cirurgia, a desnutrição 

se mostra um fator extremamente negativo para evolução 

clínica de maneira geral. A cirurgia comumente gera um 

estresse em todos os sistemas, e a resposta orgânica ao trauma 

é mediada por citocinas pró-inflamatória, hormônios 

contrarreguladores (catecolaminas, cortisol, glucagon, por 

exemplo) e outros mediadores (prostaglandinas, tromboxanos 

e leucotrienos). Toda essa repercussão altera o metabolismo, 

em indivíduos sadios a finalidade básica é a restauração da 

homeostase, porém o indivíduo desnutrido torna-se incapaz de 

se adaptar a essa situação de estresse. 

Desde 1942, o bioquímico escocês David Cuthbertson 

definiu a resposta orgânica ao trauma em duas fases distintas, 

a fase “Ebb”, ou fase inicial, e a fase “Flow” ou fase tardia.  

A fase “Ebb” ocorre logo após a agressão entre o 

segundo e terceiro dia, e caracteriza-se por instabilidade 

hemodinâmica, indicada por hipovolemia, hipotensão, 

iminuição do fluxo sanguíneo, aumento da resistência vascular 

sistêmica, aumento de catecolaminas, glucagon e 

mineralocorticóides circulantes, além de aumentar o consumo 

de oxigênio. 

Já a fase “Flow” posterior ao período de três dias, 

caracteriza-se como fase hiperdinâmica, indicada por retenção 

hídrica, aumento da permeabilidade vascular e diminuição da 

resistência vascular sistêmica, aumento das catecolaminas e 

glicocorticoides, aumento da insulina e hiperglicemia. 

A compreensão das alterações metabólicas corrobora 

para suporte nutricional adequado, pois, uma vez identificado o 
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risco nutricional, a conduta evitará a piora do quadro e buscará 

a recuperação do estado nutricional com melhorias no resultado 

clínico. 

Diante desse contexto, a Terapia Nutricional (TN) 

definida como um conjunto de procedimentos terapêuticos para 

manutenção e recuperação do estado nutricional do paciente é 

indicada para pacientes cirúrgicos com o objetivo de prevenir a 

desnutrição ou minimizar seus efeitos. Isso porque vai oferecer 

o aporte de macro e micronutrientes necessário para o paciente 

 Diante do exposto e de reconhecida a influência do 

estado nutricional sobre a evolução clínica de pacientes 

candidatos a procedimentos cirúrgicos, este trabalho teve como 

objetivo analisar as intervenções nutricionais no perioperatório. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi realizada 

uma revisão bibliográfica com base nos dados pesquisados no 

Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed e Google 

Acadêmico. Os cabeçalhos utilizados como palavras-chave 

foram: “jejum operatório”, “terapia nutricional pré-operatório”, 

“terapia nutricional pós-operatório”, “terapia nutricional”, 

“terapia perioperatório” e “cirurgia”. 

Foram incluídas na pesquisa os artigos publicados nos 

últimos 5 anos, dando prioridade aos mais recentes. Os critérios 

de inclusão foram de pesquisas que relatavam a Terapia 

Nutricional no Perioperatório. Logo, os artigos que não se 

encaixaram nesta proposta tiveram sua exclusão da pesquisa. 

As recomendações foram divididas em tópicos, que 

procuram responder as intervenções desde o suporte 

nutricional até a terapia nutricional no pós-operatório. 



INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS NO PERIOPERATÓRIO: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

374 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

SUPORTE NUTRICIONAL PRÉ-CIRÚRGICO: 

 

O estado nutricional tem ligação direta nos resultados do 

pós-operatório. Quanto maior o comprometimento do estado 

nutricional maior serão os riscos de o paciente desenvolver 

complicações pós-operatórias, além de maiores custos. 

Segundo o DATASUS, em 2015 foram gastos 24 bilhões com 

internações hospitalares no país. 

 O suporte nutricional é utilizado no pré-operatório em 

pacientes com risco nutricional ou denutridos. O risco 

nutricional se refere ao risco aumentado de morbimortalidade 

em decorrência do estado nutricional. 

 A identificação precoce da desnutrição, bem como o 

manejo por meio de ferramentas recomendadas, possibilita o 

estabelecimento de uma conduta nutricional mais apropriada e 

melhora do desfecho nestes pacientes. 

Para identificar os pacientes que estão em risco nutricional ou 

em risco de desnutrição é necessário realizar uma avaliação 

nutricional. A avaliação pré-operatória do risco nutricional deve 

preferencialmente ser estabelecida pela ferramenta NRS-2002. 

A triagem “Nutritional Risk Screening (NRS-2002) ” é uma 

ferramenta de análise de risco nutricional considerada como 

padrão ouro, e avalia as variáveis de Índice de Massa Corpórea 

(IMC), perda de peso nos últimos três meses, redução da 

ingestão alimentar na última semana e gravidade da doença.  

 Dentro desse contexto, a Terapia Nutricional (TN) pré-

operatória deve se fazer presente, a prescrição é de 5-10 dias 

antes da intervenção cirúrgica, dando preferência a uso oral de 
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suplementos proteicos, e em caso de impossibilidade desses, 

deve ser feita por via enteral ou parenteral. 

 Pacientes malnutridos tem maiores riscos de 

desenvolverem complicações no pós-operatório. O objetivo da 

TN é fornecer ao paciente a quantidade energética necessária 

para garantir os processos de coagulação, inflamação, combate 

a infecção e cicatrização. Quando a TN é aplicada no pré-

operatório em pacientes com risco nutricional, os resultados 

mostram-se positivos. 

 

DIETA IMUNOMODULADORA: 

 

 A depleção do estado nutricional tem ligação direta com 

a função imune do paciente, levando o paciente a ter redução 

da resposta ao tratamento. 

 A utilização da TN em pacientes submetidos a 

intervenções cirúrgicas de grande porte deve levar em 

consideração não apenas a recuperação do estado nutricional 

como também o fortalecimento do sistema imune. 

 O sistema imune precisa de energia para realização de 

suas funções, os imunomoduladores são nutrientes com função 

de modular o sistema imunológico, melhorando as defesas do 

organismo. 

 As respostas ao trauma, as infecções e o estresse 

metabólico se relacionam as funções imunitárias alteradas, 

porem há indícios de que essas funções podem ser moduladas 

por nutrientes específicos chamados imunonutrientes ou 

imunomoduladores. A imunonutrição é a habilidade que os 

nutrientes têm de influenciar as atividades celulares que fazem 

parte do sistema imunológico, por meio da suplementação de 

nutrientes específicos ou combinados, que são capazes de 
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produzir efeitos fisiológicos e bioquímicos nas condições 

imunossupressoras (HAMZA; DARWISH, 2015). 

 A European Society for Clinical Nutrition (ESPEN) 

recomenda a utilização de imunomoduladores tanto no pré 

quanto nos pós cirúrgicos.  A recomendação é de 5 a 7 dias 

independente do estado nutricional e 14 dias em caso de 

desnutrição, com o objetivo de reduzir o risco de complicações, 

modular favoravelmente a resposta inflamatória, melhorar a 

resposta imunológica e favorecer a cicatrização. 

 A maioria dos estudos observados a utilização de 

fórmulas nutricionais contendo: Arginina, Ácidos graxos ômega 

3 e Nucleotídeos.  Essa interação de nutrientes pode modular 

favoravelmente a resposta imunológica e favorecer a 

cicatrização.  Quanto ao período mais adequado para 

administração deve ser o perioperatório ou só no pós, do que 

apenas no pré-operatório. 

JEJUM PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 O jejum pré-operatório noturno para alimentos e água 

vem sendo prescrito durante anos para os pacientes 

submetidos a cirurgias eletivas. Foi instituído quando técnicas 

anestésicas rudimentares se faziam presente, o seu objetivo 

era prevenir complicações respiratórias decorrentes de vômitos 

e aspirações do conteúdo gástrico. Essas recomendações 

foram baseadas em sintomas descritos na “Síndrome de 

Mendelson” (CAMPOS; BARROS NETO; GUEDES; MOURA, 

2018). 

 Essa síndrome foi descrita em 1946 pelo médico obstetra 

que deu o nome a síndrome, é de apresentação pouco 

frequente, porém catastrófica, caracteriza-se pela aspiração do 

conteúdo gástrico ácido nos pulmões, causando pneumonite 
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química devido à passagem de substâncias tóxicas para o trato 

respiratório inferior. 

 A homeostasia orgânica é regulada para manutenção 

dos níveis basais. Quando o indivíduo é submetido ao jejum, 

várias reações ocorrem, no intuito de manter a glicemia e a 

oferta hídrica.  

 O nosso corpo armazena energia de três formas: por 

meio do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, 

triacilgliceróis conservados no tecido adiposo e em proteínas 

teciduais, quebradas em caso de necessidade. E essa cascata 

de alterações metabólicas ligada às necessidades energéticas 

do corpo ocorre após algumas horas de jejum faz o individuo 

entrar em catabolismo. 

 A resposta orgânica ao trauma é multifatorial, o longo 

período de jejum associado ao trauma imposto pela operação 

gera uma cascata de respostas metabólica como glicogenólise, 

proteólise, lipólise, aumento de hormônios catabólicos como o 

cortisol e glucagon, resposta inflamatória e secreção de 

catecolaminas, aumento da resistência insulínica, dentre 

outros. O aumento da resistência insulínica tem o estado 

metabólico semelhante ao Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Apesar dos conhecimentos referentes à resposta 

orgânica ao trauma e os efeitos metabólicos do jejum 

prolongado, na prática clínica o tempo de jejum prolongado é 

de 12 horas. Existe outro fator agravante para o jejum no pré-

operatório que é o tempo de o jejum real ser maior do que o 

tempo prescrito. A privação alimentar é frequentemente maior 

que a prescrita, uma vez que 80% dos pacientes tem sua 

operação realizada após 8 horas de jejum. 

  O tempo de jejum para líquidos e sólidos ainda se 

encontra muito acima do recomendado pela American Society 
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of Anesthesiologists (ASA). O resultado encontrado é o dobro 

do valor máximo recomendado para sólidos e 

aproximadamente oito vezes, maior que a recomendação para 

líquidos. 

 Esse maior tempo de privação alimentar traz implicações 

clínicas importantes tais como: fome, sede, maior tempo de 

internação, infecção do sitio cirúrgico, complicações 

operatórias, inclusive levando o paciente a óbito. 

 Desse modo, observa-se que o jejum prolongado cujo 

objetivo principal é evitar complicações respiratórias encontra 

outros fatores complicadores, clínicos e metabólicos, que 

podem colocar em risco a recuperação pós-operatória dos 

pacientes. O que se encontra é que uma farta documentação 

de que existe segurança na abreviação do jejum.  

 Foi pensando em como deveria ser prescrito o jejum pré-

operatório, oferecendo segurança e benefícios ao paciente, que 

diversos trabalhos utilizaram o protocolo de abreviação de 

jejum. Mostrando que o jejum pré-operatório a partir da meia-

noite torna-se desnecessário na maioria dos pacientes. 

 Considerando a ASA (American Society of 

Anesthesiologists), órgão de referencia mundial em 

anestesiologia, o jejum será através da ingestão de líquidos 

claros ate 2horas antes da cirurgia e de refeições leve (sem 

frituras, alimentos gordurosos ou carne) em ate 6 horas. Essas 

recomendações são para pacientes saudáveis. Excetuam-se 

pacientes portadores de doenças coexistentes ou condições 

que afetem tanto o esvaziamento gástrico como o volume 

gástrico. Dentre essas doenças estão: Gestação, diabete, 

obesidade, hérnia hiatal, doença do refluxo gastroesofágico, 

obstrução intestinal dentre outras. 
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 A recomendação segundo o projeto ACERTO 

(Aceleração da Recuperação Total Pós-Operatória) é de 

administração de uma solução de carboidrato (maltodextrina) a 

12,5 % fornecida 6h/ e 2h antes da cirurgia. E o protocolo 

europeu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) recomenda 

jejum de 2 horas para líquidos e de 6 horas para sólidos, com o 

fornecimento de fluidos e bebidas contendo carboidrato. 

 Apesar das recomendações a implantação desses 

protocolos ainda tem o caráter primário no país, mostrando que 

ainda há muito a ser mudado. 

 

REALIMENTAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO 

 

 Há vasta literatura sobre a segurança da realimentação 

precoce em pacientes submetidos a cirurgias eletivas 

abdominais, anorretais ou de parede abdominal. Essa 

segurança tem direta ligação com diminuição de infecções e 

tempo de internação. 

 Em certas ocasiões no momento do diagnóstico alguns 

pacientes já se encontram em processo de desnutrição ou 

mesmo desnutridos, e com o acréscimo de vários tratamentos 

(quimioterapia, radioterapia, cirurgias) a desnutrição se agrava 

e acaba piorando o estado do paciente. Portanto é importante 

que as necessidades nutricionais sejam mantidas não apenas 

no pré-operatório mais no pós também. 

 A alimentação oral precoce é a melhor forma de nutrir um 

paciente cirúrgico. Porém em caso de impossibilidade desta, a 

terapia deve ser introduzida com o objetivo de evitar cursar o 

paciente para possíveis complicações após uma grande 

cirurgia. 
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 A alimentação dentro do prazo de 24 horas deve ser 

iniciada em pacientes que estão impossibilitados de 

alimentação oral ou ainda os que apresentem alimentação oral 

inadequada, como: grandes cirurgias de cabeça e pescoço ou 

gastrointestinal por câncer, trauma grave, incluindo lesão 

cerebral, clara desnutrição no momento da cirurgia. 

 

CONCLUSÃO 

  

 O estado nutricional de pacientes candidatos à cirurgia 

tem relação direta quanto ao tempo de internação e 

recuperação no pós-operatório. A desnutrição mostrou ser um 

fator extremamente negativo para intervenção cirúrgica, pois 

impossibilita o paciente de ter uma resposta positiva ao 

tratamento.  

 Dessa forma, as intervenções nutricionais adequadas no 

perioperatório trazem melhoria das condições fisiológicas do 

paciente, e consequentemente diminuição do tempo de 

internação hospitalar, dos custos e morbimortalidade.  
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RESUMO: O presente estudo relata o manejo nutricional frente 
à gastrectomia total ampliada, uma cirurgia de grande porte 
envolvendo o trato gastrointestinal. Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo relato de caso, desenvolvido no setor da Cirurgia 
Geral do Hospital das Clínicas de Pernambuco (HC-UFPE). Tal 
estudo tem como objetivo ressaltar o papel da terapia 
nutricional na recuperação do paciente cirúrgico oncológico. O 
referido estudo é sobre um paciente do sexo masculino, 57 
anos, admitido em julho de 2019, com diagnóstico de 
adenocarcinoma gástrico localmente avançado, sendo 
internado para re-estadiamento após terapia quimioterápica 
neoadjuvante. Foi submetido a uma gastrectomia total 
ampliada, com complicações relacionadas à perda de peso 
grave, deiscência de anastomose esôfago-jejunal, íleo 
paralítico e derrame pleural no pós-operatório. Ao chegar no 
serviço, possuia um histórico de perda de peso grave de 23,5kg 
(22,5%) em 6 meses. Em triagem nutricional obteve escore 4, 
sendo classificado como paciente de alto risco nutricional. Em 
avaliação subjetiva global, evoluiu de moderadamente 
desnutrido, para gravemente desnutrido. O paciente foi, então, 
submetido a acompanhamento minucioso quanto antropometria 
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(peso, altura, circunferência braquial, perda de peso), história 
dietética (quanto ao padrão evacuatório, padrão de aceitação 
alimentar, se náuseas e/ou vômitos), exames bioquímicos, 
terapia medicamentosa e terapia nutricional, esta última 
envolvendo as vias oral, enteral e paraenteral.  
Palavras-chave: Oncologia. Terapia nutricional. Dietoterapia. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 

doenças que têm em comum o crescimento desordenado de 

células, que invadem tecidos e órgãos. O câncer de estomago 

está entre os tipos mais incidentes, acometendo ambos os 

sexos, estando fortemente associado à alimentação e nutrição. 

E sabido que fatores como consumo regular de álcool, ingestão 

acima do recomendado de sal e fumo são fatores pró-

cancerígenos (INCA, 2016). 

A ressecção cirúrgica através da gastrectomia total ou 

subtotal com dissecção adequada dos linfonodos perigástricos 

é a base do tratamento para o câncer gástrico potencialmente 

curável. A gastrectomia total oferece mais risco de 

complicações quando comparada a gastrectomia subtotal, 

tendo uma maior incidência de deiscência de anastomose, 

problemas com a ferida operatória e abscesso peritoneal (LI, 

2018).  

A desnutrição e desordens metabólicas, presentes em 

pacientes com câncer podem impactar negativamente na 

evolução do tratamento da doença, por isso se faz necessário 

uma triagem e avaliação nutricional criteriosa em todos os 

pacientes (INCA, 2016; BRASPEN 2019). 

Dito isto, é de grande importância levar em consideração 

os benefícios da terapia nutricional para estes pacientes, 
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reduzindo tempo de hospitalização, mobidade e mortalidade, 

melhorando a tolerância às intervenções terapêuticas e 

aprimorando a qualidade de vida (INCA, ,2018). 

A terapia nutricional para doentes desnutridos tem 

mostrado benefícios, traduzidos na melhor tolerância às 

intervenções terapêuticas, redução na hospitalização, melhor 

qualidade de vida, e redução da morbidade e mortalidade 

póscirúrgicas (DO CARMO et al 2018; INCA, 2018). 

Dessa forma, este estudo de caso tem como objetivo 

relatar a assistência nutricional prestada a um paciente na 

enfermaria de cirurgia geral de um hospital universitário e visa 

contribuir  para o conhecimento científico na nutrição clínica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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 

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. 

 

• História Clínica  

 

Paciente RLA, do sexo masculino, 57 anos, admitido no 

serviço hospitalar com história de dor epigástrica de moderada 

intensidade há cerca de 07 meses com um episódio de dor 
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intensa há cerca de 04 meses acompanhado de lipotimia, sendo 

internado neste contexto em março de 2019 para investigação. 

Na ocasião, foi realizado endoscopia (EDA) que 

evidenciou uma lesão vegetante infiltrada, com bordas elevadas 

e fundo recoberto por fibrina limpa medindo 8cm, acometendo 

pequena curvatura do corpo, incisura e antro proximal. Também 

foi realizado biópsia de estômago que revelou gastrite crônica 

ativa leve com extensa metaplasia intestinal completa em 

mucosa do tipo antro. Pesquisa para bacilos H.pylori positiva 

(2+/3+). A lesão vegetante na incisura tratava-se de um 

adenocarcinoma invasivo, bem diferenciado, ulcerado. Além 

disso foi realizado tomografia de tórax e abdômen que 

evidenciou espessamento parietal irregular no corpo gástrico, 

com espessura de até 1,4cm, sugerindo corresponder a 

neoplasia primária.  

Neste contexto, o paciente foi encaminhado para a 

oncologia onde realizou quimioterapia neoadjuvante (04 ciclos 

de FLOT) e programação de retorno para a cirurgia geral para 

novo estadiamento e abordagem.  

Em re-estadiamento, paciente realizou nova EDA 

(realizada em 04/07/19) que evidenciou nova lesão infiltrativa 

gástrica e atrofia de mucosa gástrica. E, ainda, nova tomografia 

de abdome total (realizada em 05/07/19), que não evidenciou 

linfonodos de dimensões aumentadas adjacentes e pequena 

curvatura gástrica.  

O paciente foi, então, submetido a videolaparoscopia 

diagnóstica, a qual não visualizou carcinomatose peritoneal 

nem acometimento hepático, sendo então convertida para via 

aberta e realizada gastrectomia total, com linfadenectomia à D2 

e colecistectomia no dia 11/07/19, deixando dreno em cavidade.  
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No 8º DPO o paciente evoluiu com mudança do aspecto 

do dreno (secreção esverdeada) além de dores abdominais de 

forte intensidade. Foi solicitado tomografia de tórax e abdômen 

que, pelo laudo verbal, ficou interrogado coleção 

peripancreática ou ascite, além disso, dosagem de amilase do 

dreno veio positiva (>1.000).  

Neste contexto, devido ao exame de imagem sugestivo 

de coleção, piora clínica e possível fístula pancreática, o 

paciente foi submetido a toalete cavitário onde foi retirado 

líquido citrino da cavidade, sem sinais de coleção. Não foi 

evidenciado fístula pancreática, sendo atribuída a mudança de 

aspecto do dreno a deiscência da anastomose esôfago-jejunal. 

No pós-operatório do toalete, paciente foi mantido em 

dieta nutrição paraenteral total (NPT) até fechamento da 

anastomose. Posteriormente, como paciente evoluiu com 

taquidispneia, foi iniciado esquema de antibióticos (Cefepime e 

Metronidazol) por 14 dias.  Além disso, foi evidenciado derrame 

pleural em exame de imagem, sendo realizada toracocentese, 

com retirada de 1300mL à esquerda e 500 à direita, com 

culturas negativas.  Em hemocultura posterior, foi evidenciado 

crescimento de cocos Gram+, foi então trocado esquema de 

antibioticoterapia (Meropenem e Vancomicina) por 10 dias). 

 

• Procedimentos desenvolvidos  

 

No momento de sua admissão, o paciente foi triado 

através do instrumento Nutritional Risk Screening (NRS - 

ESPEN, 2002).  

O paciente foi avaliado semanalmente com relação ao 

histórico nutricional, dietético, função gastrintestinal, 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 do suporte nutricional 

ofertado e tolerância da dieta ofertada. 

Semanalmente o paciente foi sumetido 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 (1998). Além disso, 

também foi avaliado quinzenalmente a Circunferência Braquial 

(CB) do paciente, considerando o percentil 50 de CB para 

homens de sua idade (32,3 cm), de acordo com o preconizado 

por Frisancho (1990), e cálculo do percentual de adequação 

segundo Blackburn e Thornton (1979). 

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, 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. 

 

• Necessidades nutricionais estimadas 

 

Para determinar as necessidades nutricionais do 

paciente, foram utilizadas as recomendações calóricas e 
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proteicas do Inca (2015) no pré-operatório (30-35kcal/kg/dia e 

1,2-1,5 gPtn/kg/dia) e Acerto (2016) no pós-operatório (30-

35kcal/kg/dia e 1,2g-2g de proteína/kg/dia),  associada a 

suporte oral imunomodulador durante 7 dias no pré e pós 

operatório segundo o recomendado por Aguilar Nascimento et 

al. (2017), Inca (2015) e Braspen (2019).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na triagem nutricional pela NRS (2002), o paciente 

obteve score 4, sendo classificado como paciente de risco 

nutricional.  A triagem nutricional é o procedimento cuja 

intenção é detectar pacientes em risco nutricional. No paciente 

com câncer, especificamente, isto tem grande importância, já 

que esta população é exposta a maior risco de desnutrição pela 

presença da doença em si e pelos tratamentos propostos 

(BRASPEN, 2019). 

Em consonância ao supracitado, ao ser admitido no 

serviço, o paciente apresentava uma perda de peso 23,5kg 

(22,5%) em 6 meses, sendo esta considerada grave segundo a 

classificação de Blackburn, Bistrian e Maini (1977).  

Quanto à avaliação nutricional, a Braspen (2019) 

recomenda que esta deve ser realizada em todos que foram 

identificados em risco nutricional através da combinação de 

vários métodos, desde de instrumentos subjetivos a 

instrumentos objetivos, bioquímica, exame físico e dietética. 

Dessa forma, podemos abservar no quadro 1 a evolução 

quanto à avaliação antropométrica do paciente.  
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Quadro 1 - Evolução antropométrica. 

 

DATA 02/07 07/07 16/07 21/07 30/07 05/08 

PESO 

(Kg) 
81,3 80  

  
77,1 

EDEMA - - ANS ANS ANS - 

PESO 

SECO 

(kg) 

- -  

  

- 

PP kg 

(%) 

23,5kg 

(22,5%) 

1,3kg 

(1,4%) 
 

  2,9kg 

(3,6%) 

IMC 

(kg/m²) 
26,2 25,8  

  
24,8 

CB (cm) - 32(99%)    28 (86%) 

 PP – Perda de peso; IMC- Índice de massa corporal; CB- Circunferência de 

braço; ANS- Anasarca. 

No pré-operatório, apesar da boa aceitação tanto 

alimentar, quanto do suporte nutricional, o paciente apresentou 

uma perda de peso de 1,3kg (1,4%) que, apesar de não ser 

significativa de acordo com os critérios de Blackburn, Bistrian e 

Maini (1977), merece atenção, uma vez que tal paciente já 

apresentava histórico pregresso de perda de peso grave. 

Considerando todo o período de acompanhemento, o 

paciente apresentou uma perda de peso de 4,2kg (5,1%) em 

um mês, que é considerado grave. Vale ressaltar que, durante 

as semanas do dia 16/07 ao dia 30/07, não foi realizada 

avaliação antropométrica devido ao quadro de anasarca 

apresentado pelo paciente. Ampliando a presente avaliação, foi 

considerado também a Avaliação Subjetiva Global (ASG) 
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segundo o proposto pelo Acerto (2016). Por este parâmetro, o 

paciente evoliu de moderadamente desnutrido para 

gravemente desnutrido durante o acompanhamento.  

No tocante aos parâmetros bioquímicos (quadro 2), 

observa-se que o paciente evolui com processo anêmico, 

normocítico e normocrômico, um processo natural de doença 

crônica. Isso pode ocorrer devido ao fato de que o processo 

inflamatório, independente 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 leve, característico de 

processo inflamatório-infeccioso.  

Foi realizado o cálculo para Contagem Total de Linfócitos 

(CTL), sendo um dos preditores bioquímicos do estado 

nutricional, e a partir dos resultados encontrados, é possível 

observar um declínio seriado dessa CTL, onde possuía níveis 

normalizados no início do internamento, indicando que o 

paciente passou por um processo de desnutrição e/ou risco 

nutricional.  

Todavia, conforme a terapia nutricional foi-se fazendo 

eficaz, observa-se recuperação desse estado nutricional, 

considerando esse marcador, apesar de não ter normalizados 

seus níveis séricos até a data acompanhada.  

Utilizar a CTL como uma estratégia para detecção 

precoce de desnutrição configura-se como uma conduta viável 

na prática clínica, pois tem-se demonstrado eficaz para este fim. 

Apesar de sofrer influência do contexto clínico dos indivíduos, 

como a presença de inflamação e assim como alguns 
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medicamentos que podem interferir na sua contagem total, 

como o caso de um analgésico amplamente utilizado até 

empiricamente, a dipirona, como disposto no quadro 3, ainda 

mostra utilidade quando combinada com outros parâmetros 

bioquímicos, antropométicos e alguns métodos subjetivos 

(ROCHA, 2015).  

No que diz respeito às escorias nitrogenadas, observa-

se que paciente não apresentou, em nenhum momento da 

hospitalização, alteração de função renal por meio desses par 

parâmetros. 

Avaliando o ionograma, observa-se que em alguns 

momentos o paciente evoluiu com alteração hidroeletrolítica, 

apresentando valores anormais (diminuídos) de potássio, 

configurando uma hipocalemia, tal como valores diminuídos de 

cloro, sendo a hipocloremia.  

Tal fato, pode estar associado a diversos fatores, como 

alguns medicamentos antihipertensivos, que tendem a espoliar 

o potássio, a exemplo da hidroclorotiazida, no entanto, paciente 

passou a receber medicamento antihipertensivo poupador de 

potássio, losartana, como disposto no quadro 4, pois no 

contexto pós operatório evoluiu com íleo paralítico e o disturbio 

sérico desse eletrólito pode ser uma das causas, mas também 

um agravante deste íleo metabólico, sendo importante a sua 

correção para o manejo adequado da condição.  

Quanto aos demais exames do ionograma, apresentou 

valores normais de magnésio e fósforo, sendo marcadores 

importantes para a rotina e acompanhamento da tolerância da 

conduta nutricional, tendo em vista que são marcadores 

relevantes no monitoramento da ocorrência de síndrome da 

realimentação, principalmente em pacientes em desnutrição 
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que se submeteram  a Terapia Nutricional Parenteral (NPT) 

(ZAMORA et al, 2018; RIO, 2013).  

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 seriado durante o período pós operatório. Todavia, 

são alterações bioquímicas expectadas nesse contexto. 

Conforme paciente foi evoluindo no tempo pós operatório, os 

níveis dessa PCR foram diminuindo, apesar de não chegarem 

aos valores ótimos até os exames disponibilizados.  

Analisando as enzimas de lesão hepática, observa-se 

que em um momento pontual, paciente apresentou valores 

elevados de alanina aminotransferase (ALT/TGP), no entanto, 

pode-se justificar pelo consumo de polimedicamentos que 

sofrem metabolismo hepático, como o caso do cefepime 

(antibiótico).  

Partindo para a função hepática, paciente apresentou 

valores séricos normais de bilirrubina total, direta e indireta. 

Todavia, ao observar Fosfatase alcalina (FA) e gama-glutamil 

transferase (GGT), observa-se valores aumentados, mas que 

podem estar associados ao fato de que o paciente apresentou 

fortes dores abdominais e foi interrogado coleções 

peripancreáticas, o que pode ter promovido alterações seriadas 

de tais marcadores. 
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Quadro 3. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 

 

DATA 02/07 15/07 23/07 26/07 29/07 01/08 
 

01/08 

HB/HT 
12,8↓/

37,6↓ 

11↓ 

/34↓ 
9,6↓/29↓ 

9,6↓/2

9↓ 

10,6↓

/31,5↓ 

9↓

/27↓ 

8,6↓/29↓ 

 

VCM/H

CM 

86,4 

/29,4 

86 

/30 
86/29 

84,5/2

8 
84/28 83/28 

82/28 

 

LEUCO/

CTL 

6990 

/2261 

9330/

982,8↓ 

12400/

819↓ 

10300/

592,6↓ 

10900/ 

664,9↓ 

1450

0/ 

1102↓ 

13400/ 

1447↓ 

 

UR/CR 
28 

/0,9 

37,6 

/0,7 
28/0,9 

22,2/0,

8 
19/0,8 

31,3/

0,7 

32/0,9 

 

NA/K 
138,7 

/4,1 

143 

/3,7 

136/3,3 

↓ 

140/3,

3↓ 
135/3,7 

129/3

,4↓ 

129/3,8 

 

CL/CA 
98,0 

/- 

106 

/7,4 
95/ - 97,8/ -  

91,5↓/ 

6,9 

91,8↓/

- 

94/- 

 

ALB/PC

R 

4,3 

/- 

 -  

/9,5↑ 
 - /16↑  - /15↑   - / 9,8↑ -/5,1↑ 

-/ 5,3↑ 

 

TGO/TG

P 
 

29 

/43↑ 
19/11   13/10 

 

BT/BI/B

D 
 

0,3/0,

3/0,0 
  

0,4/0,3/0

,1 
 

 

FA/GGT   
335↑/13

7↑ 
   - /143↑ 

  - 

/100↑ 

 

MG/P  
2 

/2,8 
  1,9/3,4 

1,8/3,

2 

(30/0

8) 

 

1,9/2,7 

 

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 

Cefepime Antibiótico ↑TGO, ↑TGP, 

↑Ur, ↑Cr, ↑FA 
 

Dor abdominal, 

cefaleia, tontura 

e tosse. 

Metronidazol Antibiótico A/N/V/D/C Paladar 

metálico, 

desconforto 

gástrico 

Dipirona Analgésico ↓leucócitos Desconforto 

gástrico 

Losartana Anti-hipertensivo ↓Hb, ↓Ht, ↓Ác 
úrico, ↑K 

- 

Fluoxetina Antidepressivo ↑↓glicemia, ↓Na - 

Quentiapina Antipsicótico - - 

Dimenidrato Antiemético - - 

Simeticona Antiflatulência - - 

Enoxaparina Anticoagulante - - 

Insulina Controle glicêmico - - 

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. 

 

Pacientes diagnosticados com risco nutricional, devem 

ser monitorados periodicamente com visitas à beira leito, com 

investigação da ingestão oral, tolerância da terapia enteral, e 

caso seja necessário, com avaliação de sinais e sintomas 
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incluindo exames físico, funcional, clínico e laboratoriais 

(BRASPEN, 2019). Dessa forma, a avaliação do paciente foi 

realizada semanalmente, podendo esta ser apreciada no 

quadro 5. 

 

Quadro 5. Histórico Nutricional e Dietético.  

Data 02/07 07/07 16/07 21/07 26/07 05/08 

TGI N N Constip. N 

Distensão 

Íleo 

paralítico 

N 

M/D N N N N N N 

N/V -|- -|- -|- -|- +|- -|- 

AP N N N 100% ↓ N 

AC 100% 100% - 100% 25%  100% 

SN INÍCIO 100% - 100% - - 

 

VIA 

 

VO VO SNE VO 

NPT 

PROPOSTA SNE+NPT 

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. 

 

Conforme observado, tão logo que o paciente foi 

admitido e foi informado à equipe de nutrição a data do 

procedimento cirúrgico, deu-se início a terapia nutricional via 

oral associada ao suporte nutricional imunomodulador, sendo 

este continuado no pós-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 
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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. 

Ampliando o espectro de cuidado, a diretriz do Inca 

(2015) recomenda que para os pacientes com alto risco 

nutricional, essa fórmula deve ser continuada no pós-operatório 

por de 5 a 7 dias. Além disso, as diretrizes do Acerto (2016) 

recomendam que administrar dietas enriquecidas com 

imunonutrientes é mais benéfico durante todo o período 

perioperatório (pré e pós-operatório) ou só no pós-operatório do 

que apenas no pré-operatório. 

No pré-operatório, dado que o paciente possuía o trato 

gastrointestinal funcionante e, em face de sua perda de peso 

grave, este recebeu dieta via oral, de característica, 

imunomoduladora, hipercalórica (30-35kcal/kg/dia) e 

hiperproteica (1,2-1,5 gPtn/kg/dia) segundo as recomendações 

do Inca (2015) e Acerto (2016) quanto à imunomodulação. 

No pós operatorio, a meta traçada era de uma dieta 

também imunomoduladora, hipercalórica (30-35kcal/kg/dia) e 

hiperproteica (1,2 – 2 gPTN/kg/dia) segundo as recomendações 

do Acerto (2016). 

De acordo com Tweed et al (2018), as evidências atuais 

para alimentação oral precoce após gastrectomia são 

promissoras, comprovando sua segurança, viabilidade e 

benefícios.  No entanto, por recomendação médica, o paciente  

permaneceu em sonda nasoenteral (SNE) exclusiva, com 

fórmula hipercalórica e hiperproteica, enriquecida com 

imunonutrientes por um periodo de 6 dias.  

A sua dieta por via oral começou a ser introduzida 

gradativamente, contudo, no 8º DPO da gastrectomia total o 

paciente evoluiu com mudança do aspecto do dreno (secreção 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tweed%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30851919
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esverdeada), além de dores abdominais de forte intensidade, 

sendo sugestivo de uma deiscência da anastomose esôfago-

jejunal.  Assim, para pacientes com contraindicação ao uso da 

via digestiva, a nutrição parenteral deve ser indicada de 

maneira exclusiva, sendo mais precoce para pacientes 

desnutridos ou em alto risco nutricional (BRASPEN, 2019).  

O paciente paciente foi então mantido em dieta via NPT 

até fechamento da anastomose, seguindo as recomendações 

de progressão de acordo com Calixto-Lima (2010): 1º dia – 30 

a 50% das necessidades energéticas estimadas; 2º dia – 60 a 

70% das necessidades energéticas estimadas (podendo-se 

alcançar o aporte pleno gradativamente em 48h). 

No dia 30/07, sendo o primeiro dia em que se conseguiu 

atingir 100% das suas necessidades estimadas, foram iniciados 

picos glicêmicos, que podem se justificar pelo fato de que nas 

primeiras 72h de NP, é possível o paciente apresentar 

hiperglicemia, por não ter havido regulação da insulina por parte 

do pâncreas, de acordo com a oferta de carboidratos 

(CALIXTO-LIMA ET AL., 2010). Além disso, a hiperglicemia 

também pode ter sido explicada por uma possivel infecção, 

conforme mencionado em sua história clínica. 

Mesmo com o ajuste da insulina pela endocrinologista, 

o paciente persistiu com hiperglicemia no decorrer dos dias. 

Assim, foi necessario um recálculo dos macronutrientes 

ofertados pela bolsa da NPT para haver uma diminuicao da 

velocidade de infusão de glicose (VIG), no dia 31/jul, de 3,8 para 

2,8. 

A reintrodução do uso do trato gastrointestinal através 

da dieta via SNE foi iniciada quatro dias após o alcance do 

aporte pleto via NPT, sendo o desmame da NPT sincronizado 
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conforme progressão da SNE, conforme recomendado por 

Calixto-Lima (2010). 

Diante deste cenário inúmeras complicações pós-

operatórias, foi traçado objetivo alcançar aporte pleno via SNE 

respeitando tolerância do paciente, dar preferência à fórmulas 

especializadas para diabéticos, tendo em vista o quadro de 

disglicemia apresentado, e adicionar módulo de fibra solúvel via 

SNE, caso o quadro de disglicemia persista.  

Também, conforme recuperação do paciente, foi 

traçado como meta a introdução da via oral conforme tolerância, 

com desmame da SNE progressivamente a medida 

necessidades nutricionais possam ser alcançadas via oral, 

fazendo uso do suporte nutricional para diabéticos para 

alcançar cota calórica e proteica, se necessário. 

 

CONCLUSÕES  

 

Tendo em vista o impacto de grandes cirurgias do trato 

gastrointestinal no estado nutricional dos pacientes, o presente 

estudo de caso elucida práticas nutricionais recomendadas 

para o adequado manejo frente à inúmeras complicações pós-

operatórias. Nesse contexto, a nutrição mostra-se de extrema 

importância para preparação e recuperação do paciente a ser 

submetido a grastretomia total ampliada. 
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RESUMO: A desnutrição hospitalar é um problema recorrente 
e que necessita de extrema atenção, pois pode causar danos 
irreversíveis. O rastreamento, a intervenção precoce e 
adequada ajuda na melhora dos resultados clínicos e 
nutricionais. Durante a rotina hospitalar, o nutricionista 
desenvolve várias ações, e a primeira delas deve ser a 
realização da triagem nutricional no período ideal de até 24 
horas após a admissão. O atendimento nutricional é iniciado a 
partir desse passo, que de acordo com a doença ou problema 
de base classificará se o paciente está ou não em risco 
nutricional. O mais importante das triagens nutricionais é que 
há a possibilidade de detectar uma condição no momento inicial 
da internação, para que o tratamento seja mais eficaz e menos 
dispendioso. Por meio da triagem nutricional o paciente terá seu 
plano dietoterápico realizado de maneira direcionada, o que 
garante uma melhor adequação as suas necessidades 
individuais. Não existe um método que supra a totalmente a 
necessidade que os diversos serviços hospitalares demandam, 
porém há os que se adequam mais a realidade do serviço, 

mailto:nutriflavialima@gmail.com
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sendo mais sensíveis e específicos na triagem do risco 
nutricional do paciente. A escolha do método depende do perfil 
do serviço (hospital geral, hospital oncológico, pediátrico), da 
incidência das enfermidades mais comuns e do treinamento dos 
profissionais para que os dados sejam fidedignos. 
Palavras-chaves: Assistência nutricional; Triagem nutricional; 
Nutrição hospitalar. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A desnutrição caracteriza-se por um estado nutricional em 

que há deficiência de energia, proteína e/ou de outros 

nutrientes causando efeitos adversos nos tecidos, composição, 

tamanho e forma corporal (RAY et al, 2014). A desnutrição intra-

hospitalar está relacionada com a doença de base, situação 

econômica, falta de monitoramento nutricional, intervenções 

cirúrgicas e idade (ALLARD et al., 2015). 

Sabe-se que a desnutrição hospitalar é um problema de 

saúde pública em diversos países, incluindo o Brasil, e está 

associada ao aumento significativo de morbimortalidade (SILVA 

et al, 2017). Em pacientes adultos hospitalizados as taxas de 

prevalência alcançam até 30% em hospitais, o qual pode 

apresentar consequências adversas tanto para os pacientes, 

quanto para os serviços de saúde (SHARMA et al., 2017).  

Alguns pacientes já são admitidos nesta condição e outros 

a desenvolvem em ambiente hospitalar, o que contribui 

diretamente com o aumento da morbimortalidade e influencia 

negativamente no prognóstico das doenças porque aumenta a 

incidência de infecções, o tempo de internação, a mortalidade, 

piora o prognóstico cirúrgico e pode aumentar os custos de 

tratamento se não for, adequadamente, diagnosticada e tratada 
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(ALLARD et al, 2015; ASIIMWE et al, 2015; SLEE et al, 2014; 

LIMA & SILVA, 2017). 

Segundo informações do DATASUS, em 2015, foi gasto 

cerca de 24 bilhões com internações hospitalares no Brasil, o 

que corresponde a um gasto médio de aproximadamente 

R$1.200 por cada internação, corroborando ainda mais a 

importância da aplicação de métodos de avaliação nutricional 

(BRASIL, 2015). 

Com o intuito de evitar a desnutrição geralmente prevalente 

nas instituições hospitalares, principalmente durante o período 

de internação hospitalar, se torna essencial garantir a avaliação 

precoce do risco nutricional, preferencialmente no momento da 

admissão, para que uma intervenção nutricional adequada seja 

iniciada (CAMPOS et al., 2016). 

A perda de peso não intencional tem demonstrado relação 

com a morbimortalidade, principalmente devido sua associação 

com doenças graves e por apresentar impactos negativos sobre 

as funções fisiológicas. E na maioria das vezes ela está 

diretamente associada com a redução da ingestão alimentar, 

que por sua vez, é influenciada por fatores psicológicos, 

culturais e sociais (BARBOSA, VICENTINI, LANGA, 2019). 

A avaliação nutricional embasa a definição do plano 

dietoterápico. Trata-se de uma avaliação aprofundada, que não 

é fácil de realizar, pois envolve uma avaliação abrangente, que 

consiste em triagem, anamnese, exame físico, parâmetros 

bioquímicos, antropometria, composição corporal e 

determinação da ingestão de alimentos (BASAK et al., 2018). 

Para realizar a detecção precoce da depleção nutricional 

existem métodos que identificam se o indivíduo possui ou não 

um estado nutricional deficitário, tais como: medidas 

antropométricas, exames bioquímicos e físico. Somado a 
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esses, tem-se as triagens nutricionais, que tem como objetivo 

classificar precocemente se o paciente está desnutrido ou se o 

mesmo possui o risco de desenvolver desnutrição durante a 

internação (MARINO, THOMAS, BEATTIE, 2018). 

Embora os dados antropométricos sejam frequentemente 

utilizados na prática clínica para a realização do diagnóstico do 

estado nutricional do paciente, esses dados isolados não 

fornecem uma abordagem completa, fazendo-se necessário 

outros parâmetros da avaliação clínica para a classificação de 

um diagnóstico mais fidedigno, visto que não é possível 

identificar quais pacientes apresentam risco de desnutrição e 

qual o nível desse risco. 

A Associação Brasileira de Nutrição (ASBRAN) 

recomenda a sistematização do cuidado nutricional em 

sete etapas, dentre elas a de triagem, avaliação nutricional, 

diagnóstico, acompanhamento e gestão do cuidado 

(ASBRAN, 2014). Portanto, a assistência nutricional a 

pacientes internados deve ser iniciada com a visita ao 

paciente, dentro de um prazo de, no mínimo, 24 horas após 

a internação hospitalar.  

Logo, a realização da primeira etapa da sistematização do 

cuidado nutricional é fundamental, pois a triagem sinaliza 

precocemente pacientes que estão em risco nutricional e que 

poderiam beneficiar-se de terapia nutricional. Existem 

atualmente várias ferramentas de triagem nutricional validadas 

no mundo que se destacam pela sua praticidade, aplicabilidade 

e sensibilidade. Visto que não existe uma ferramenta que seja 

padrão ouro, faz-se necessária a comparação entre as já 

existentes para que se identifique aquela que mais se adequa 

à população em questão. 
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A identificação precoce de grupos de risco aliada ao 

diagnóstico nutricional adequado auxilia na intervenção 

dietoterápica eficaz, reduz índices de morbimortalidade e tempo 

de internação, contribuindo com a recuperação adequada do 

indivíduo hospitalizado, bem como, com a redução dos custos 

da hospitalização. Geralmente, o risco nutricional refere-se ao 

maior risco de morbimortalidade decorrente do estado 

nutricional, associado à gravidade da doença (SILVA et al., 

2017). 

Dentre as etapas do cuidado nutricional dos pacientes 

hospitalizados deve estar incluída essencialmente a triagem de 

risco nutricional, uma vez que os dados antropométricos nem 

sempre refletem o seu estado nutricional e o risco nutricional, 

devido às alterações inerentes a cada patologia, como por 

exemplo: presença de edemas, a inviabilidade de aferição das 

medidas, entre outros.  

Sua aplicação deve estar de acordo com a rotina de cada 

estabelecimento de serviço ambulatorial ou hospitalar, ou seja, 

qualquer profissional de saúde pode ser treinado e considerado 

apto a identificar se o paciente se encontra em risco ou não 

(BRASIL, 2016). Caso o paciente não apresente risco 

nutricional, deverão acontecer novas triagens durante a fase de 

tratamento do indivíduo. 

Existem diferentes ferramentas de triagem ou rastreamento 

nutricional, validadas e disponíveis na literatura. Tais 

ferramentas sofrem influência de aspectos sociais, culturais 

e/ou econômicos, interferindo na sua sensibilidade e/ou 

especificidade e, consequentemente, na precisão do 

diagnóstico, sendo cada vez mais necessários e comuns 

estudos que comparem as mesmas (NUNES & MARSHAL, 

2014) 
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Inicialmente, durante a triagem nutricional, deverá ser 

realizada a identificação do paciente, a apresentação do (a) 

profissional e o início do estabelecimento do vínculo 

nutricionista/paciente. Em seguida, faz-se necessária a 

identificação do motivo da internação, da presença de 

comorbidades associadas, hábitos alimentares, condições 

do apetite e da mastigação, presença de sintomas 

gastrintestinais, tabus, intolerâncias e/ou alergias 

alimentares, aversões, preferências e funcionamento do 

trato gastrintestinal.  

Contudo, em meio à rotina sobrecarregada e corrida do 

nutricionista hospitalar, não é possível, muitas vezes, a 

realização de uma avaliação mais minuciosa e detalhada, 

impedindo e dificultando o diagnóstico correto e o 

tratamento ideal (LIMA & SILVA, 2017). 

A triagem nutricional de adultos e idosos se dá por meio da 

aplicação de uma ferramenta que tem como objetivo detectar 

pacientes com perda de peso, hiporexia e aqueles com 

possíveis alterações metabólicas e/ou funcionais, considerando 

a idade, e encaminha-los para avaliação do estado nutricional.  

Apesar do Ministério da Saúde recomendar o uso de 

ferramentas de triagem nutricional na atenção hospitalar, não 

existe ainda uma ferramenta de triagem padrão-ouro, sendo 

comum a comparação entre as já existentes, em busca da 

identificação de uma ferramenta mais sensível para cada 

patologia (BRASIL, 2016). 

O mais importante das triagens nutricionais é que há a 

possibilidade de detectar uma condição no momento inicial da 

internação, para que o tratamento seja mais eficaz e menos 

dispendioso. De modo que, a partir de sua realização, uma 

intervenção nutricional seja direcionadamente planejada, como 
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parte da conduta terapêutica, a fim de contribuir positivamente; 

reduzindo inclusive, o tempo de internação desses pacientes 

(MARINO, THOMAS, BEATTIE, 2018). 

Os pacientes identificados como em risco deverão ser 

submetidos à avaliação do nutricionista para serem 

classificados quanto ao seu estado nutricional. Em seguida 

deverá ser planejada a terapia nutricional (TN) (CARVALHO et 

al, 2016). 

Um estudo comparativo entre três ferramentas de triagem 

concluiu que a NRS-2002 detectou o percentual mais elevado 

de indivíduos com risco nutricional (55,71%), além de ter sido a 

ferramenta que mais se aproximou dos valores de desnutrição 

detectados pela avaliação nutricional, sobretudo pela medida 

antropométrica da circunferência braquial (54,28%) (LIMA & 

SILVA, 2017). 

Apesar da triagem nutricional ser preconizada, os protocolos 

validados para esse fim ainda são pouco utilizados na prática 

(FONTES et al, 2016). Autores de um estudo publicado em 

2016, denominado de NutritionDay, mostraram que apenas 

33% dos pacientes são triados em até 72h da admissão, 

embora 93% dos locais tivessem protocolos de triagem 

estabelecidos. Esse estudo incluiu países da Europa, Américas, 

Ásia e Oceania, com aproximadamente 32.000 participantes e 

8% da América do Sul. Segundo os autores, até em ambientes 

mais controlados e em países desenvolvidos, como na 

Alemanha e na Itália, esse cenário é preocupante (CEREDA et 

al, 2017). 

O desconhecimento do risco nutricional do indivíduo 

hospitalizado, pode implicar em conduta nutricional deficiente, 

influenciando negativamente a terapêutica, além de contribuir 

para o aumento da morbidade e mortalidade no ambiente 
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hospitalar, como também pode elevar o tempo de internação. 

Assim, o comprometimento nutricional pode limitar a 

recuperação do paciente hospitalizado, portanto, deve ser 

ajustado a partir do momento admissional, visando otimizar o 

cuidado integral com o paciente. 

De acordo com a literatura atual pesquisada, existem vários 

aspectos que devem ser considerados para a escolha de um 

método eficaz para a identificação do risco nutricional. Um deles 

diz respeito à sua operacionalização, outro aspecto seria sua 

aceitabilidade e por fim, suas propriedades psicométricas 

(reprodutibilidade, validade) (ROEDIGER et al, 2019).  

A avaliação do estado nutricional do paciente 

hospitalizado é essencial na medida em que se sabe a alta 

prevalência de risco nutricional e/ou   desnutrição nesta 

população. É consenso que o  estado   nutricional interfere 

diretamente na evolução clínica, principalmente no paciente 

previamente desnutrido. Dessa forma, uma adequada 

terapêutica nutricional ao paciente desnutrido melhora o 

prognóstico de vários processos clínicos e cirúrgicos, a 

recuperação da saúde, diminuição do tempo de internação e os 

custos hospitalares (OLIVEIRA & FORTES, 2015).  

Vale à pena ressaltar que a perda de peso e a redução 

da ingestão alimentar não são variáveis simples de se obter, 

pois, ambas sofrem interferência das percepções pessoais, 

memória e, inclusive, indisposição do paciente para o diálogo 

inicial com o profissional, podendo não representar 

fidedignamente a realidade (BARBOSA, VICENTINI, LANGA, 

2019). 

 

INSTRUMENTOS DE TRIAGEM NUTRICIONAL 
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Os instrumentos de triagem nutricional devem ser 

rápidos, fáceis de serem utilizados, não invasivos e de baixo 

custo. Na literatura estão disponíveis diversas ferramentas 

validadas para triagem nutricional. A comparação entre essas 

ferramentas é comum, sendo necessário estabelecer senso 

crítico sobre a mais indicada ao ambiente hospitalar.  

Não há consenso sobre o melhor instrumento, pois os 

descritos na literatura possuem limitações, vantagens e 

desvantagens quando utilizados em populações específicas. 

No Brasil não há padrão para a triagem nutricional. Desse 

modo, a escolha da ferramenta mais adequada deve considerar 

os objetivos do rastreamento nutricional, os recursos 

disponíveis, assim como a população atendida. (SOUSA et al, 

2015). 

Existem diversas triagens nutricionais que identificam o 

risco nutricional em pacientes hospitalizados, dentre elas: 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Nutritional Risk 

Screening 2002 (NRS 2002), Mini Avaliação Nutricional 

Simplificada (MAN-SF), NutriScore e Avaliação Subjetiva 

Global Produzida Pelo Paciente (ASG-PPP). A seguir temos 

uma tabela com algumas ferramentas de triagem em ordem 

cronológica de surgimento. 
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Quadro 1. Ferramentas de Triagem Nutricional em ordem cronológica de 

seu surgimento,  referência, parâmetros, critério diagnóstico e 

observações (ÁVILA, 2015 adaptado) 
 

PTN 

 

Referência 

Parâmetros 

(público alvo, 

entrevistador, 

tempo de 

realização*) 

 

Critério 

diagnóstico 

 

Observações 

MNA1 GUIGOZ, 1994 Idosos; assistente 

de saúde geral; 

lento; 

Medidas 

antropométricas, 

avaliação global, 

questionário 

dietético, 

avaliação 

subjetiva e 

marcadores 

biológicos. 

Escala 

confiável; 

permite 

limiares; viés 

mínimo; 

aceitável ao 

paciente e 

sem custos. A 

partir desse 

foi criado o 

MNA-SF (SF - 

Short Term), 

sua versão 

reduzida. 

MST2 FERGUSON, 

1999 

Pacientes adultos 

de população 

heterogênea 

(hospital geral); 

realizável por 

equipe não 

profissional, 

paciente ou a 

família; muito 

rápido 

Avaliação 

subjetiva e 

objetiva 

Concebido 

para, na 

admissão 

hospitalar, 

identificar 

desnutrição 

em adultos. 

Usa dados 

clínicos de 

rotina; Não 

invasivo e 

sem custos; 

válido e 

reprodutível. 

NRS-

20023 

KONDRUP, 

2003. Primeira 

publicação em 

1999. 

Adultos e idosos 

(hospital geral); 

profissional de 

Desnutrição: 

IMC, perda de 

peso recente e 

ingestão 

Contém 

componentes 

do MUST e 

ainda traz 
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saúde geral; 

rápido 

alimentar. 

Doença: 

Influência nas 

necessidades 

nutricionais. 

classificação 

de doenças e 

seu impacto 

nas 

necessidades 

nutricionais 

MUST4 Malnutrition 

Advisory 

Group (MAG), 

2000; 2003 

População adulta 

e idosa 

(comunidade, 

saúde pública e 

hospital geral); 

profissional de 

saúde geral; 

rápido 

Medidas 

antropométricas, 

perda de peso 

involuntária, 

doença grave. 

Tem opção de 

substituir 

peso, altura 

ou IMC, 

quando não é 

possível a 

aferição. 

Simples, 

reprodutível e 

internamente 

consistente. 

Usa dados 

clínicos de 

rotina. Sem 

custos. Pouco 

invasivo. 

MNASF5 RUBENSTEIN, 

2001 

Idosos; 

profissional de 

saúde geral; 

muito rápido. 

Medidas 

antropométricas, 

mobilidade, 

problemas 

neurofisiológicos, 

perda de peso 

recente e 

ingestão 

alimentar 

Considerado 

padrão-ouro 

para idosos, 

tem a mesma 

precisão do 

MNA em 

detectar 

desnutrição. 

1Mini Avaliação Nutricional – Mini Nutritional Assessment;  
2Instrumento para Triagem Nutricional – Malnutrition Screening Tool;  
3Triagem do Risco Nutricional – Nutritional Risk Screening; 

 4Instrumento Universal para Triagem Nutricional – Malnutrition Universal 

Screening Tool; 

 5Mini Avaliação Nutricional – Forma Reduzida – Mini Nutritional 

Assessment – Short Form.  

*lento: >10min; rápido: > 5min e ≤10; muito rápido: <5min. 
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Mini Avaliação Nutricional – MAN  e Mini Avaliação 

Nutricional versão reduzida (MNA®-SF) 

 

Dentre os métodos de avaliação do estado nutricional 

utilizados em idosos, destaca-se a Mini Avaliação Nutricional 

(MAN), reconhecida como uma ferramenta completa de triagem 

nutricional para a avaliação do risco de desnutrição de 

aplicação em hospitais. É um instrumento prático, não invasivo, 

de baixo custo (GARCIA et al, 2018). 

Pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) avançada e IC 

aguda descompensada, apresentam elevada prevalência de 

desnutrição, aproximadamente de 75 a 90%, com significante 

associação à hospitalização, tempo de permanência hospitalar, 

complicações e à alta mortalidade. Em meta-análise onde 

foram comparadas ferramentas de triagem nutricional, os 

escores da Mini Nutricional Assessment (MNA) foram os 

preditores mais fortes de mortalidade na IC [HR (4,32, IC 95% 

2,30–8,11), permanecendo confiáveis também após análises 

de sensibilidade (HONG LIN et al, 2016). 

 

Quadro 2. Mini Avaliação Nutricional (MAN) 

A. A ingestão de alimentos diminuiu nos últimos 3 meses devido à falta de 

apetite, problemas digestivos, dificuldade de mastigação ou deglutição?  

( ) 0 = redução severa na ingestão de alimentos  

( ) 1 = redução moderada na ingestão de alimentos  

( ) 2 = não houve redução na ingestão de alimentos  

 

B. Perda de peso involuntária nos últimos 3 meses?  

( ) 0 = perda de peso superior a 3 kg (2,2 e 6,6 libras)  

( ) 1 = não sabe  

( ) 2 = perda de peso entre 1 e 3 kg (2,2 e 6,6 libras)  

( ) 3 = nenhuma perda de peso  
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C. Mobilidade?  

( ) 0 = preso à cama ou à cadeira  

( ) 1 = pode sair da cama/cadeira, mas não sai  

( ) 2 = sai  

 

D. Sofreu estresse psicológico ou doença aguda nos últimos 3 meses?  

( ) 0 = sim  

( ) 1 = não  

 

E. Problemas neuropsicológicos?  

( ) 0 = demência severa ou depressão  

( ) 1 = demência leve  

( ) 2 = sem problemas psicológicos  

 

F. Índice de Massa Corporal (IMC)? (peso em kg / altura em m2)  

( ) 0 = IMC menor do que 19  

( ) 1 = IMC 19 até menos do que 21  

( ) 2 = IMC 21 até menos do que 23  

( ) 3 = IMC 23 ou maior  

 

G. Vive independentemente (não em uma casa de repouso)?  

( ) 0 = não  

( ) 1 = sim  

 

H. Toma mais de 3 medicamentos receitados por dia?  

( ) 0 = sim  

( ) 1 = não  

 

I. Escaras ou úlceras cutâneas?  

( ) 0 = sim  

( ) 1 = não  

 

J. Quantas refeições completas o paciente faz diariamente?  

( ) 0 = 1 refeição  

( ) 1 = 2 refeição  

( ) 2 = 3 refeição 

 



MÉTODOS DE TRIAGEM NUTRICIONAL EM PACIENTES ADULTOS  E IDOSOS 

HOSPITALIZAOS 

415 
 

K. Selecionar os marcadores de consumo para ingestão de proteínas  

Pelo menos uma porção de produtos lácteos por dia?  

( ) sim ( ) não  

Duas ou mais porções de ovos por semana?  

( ) sim ( ) não  

Carne, peixe ou frango todo dia?  

( ) sim ( ) não  

( ) 0.0 = se 0 ou 1 uma resposta sim  

( ) 0.5 = se 2 respostas sim  

( ) 1.0 = se 3 respostas sim  

 

L Consome duas ou mais porções de frutas ou verduras por dia?  

( ) 0 = não  

( ) 1 = sim  

 

M. Qual a quantidade de líquido (água, suco, café, chá, leite) consumida 

por dia?  

( ) 0.0 = menos de 3 xícaras  

( ) 0.5 = 3 a 5 xícaras  

( ) 1.0 = mais de 5 xícaras  

 

N. Modo de alimentação?  

( ) 0 = não consegue se alimentar sem ajuda *  

( ) 1 = alimenta-se sozinho com alguma dificuldade **  

( ) 2 = alimenta-se sozinho sem problemas  

 

O. Ponto de vista pessoal da condição nutricional  

( ) 0 = vê-se desnutrido  

( ) 1 = não tem certeza de sua condição nutricional  

( ) 2 = vê-se sem problemas nutricionais  

 

P. Em comparação com outras pessoas da mesma idade, como o 

paciente avalia sua condição de saúde?  

( ) 0.0 = não tão boa  

( ) 0.5 = não sabe  

( ) 1.0 = tão boa quanto  

( ) 2.0 = melhor  
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Q. Circunferência braquial (CB) em cm  

( ) 0.0 = CB menor do que 21  

( ) 0.5 = CB 21 a 22  

( ) 1.0 = CB 22 ou maior  

 

R. Circunferência da Panturrilha (CP) em cm:  

( ) 0 = CP menor do que 31  

( ) 1 = CP 31 ou maior  

 

Escore final:  

( ) > 23,5 – Bem nutrido  

( ) 17 a 23,5 – Risco de desnutrição  

( ) < 17 – Desnutrição 
Fonte: BRASPEN, 2015 

A Mini Avaliação Nutricional versão reduzida (MNA-SF) 

é o instrumento de triagem nutricional obtido a partir de sua 

forma completa, a Mini Avaliação Nutricional (MNA), 

recomendado pela European Society of Parenteral and Enteral 

Nutrition (ESPEN), Associação Internacional de Gerontologia 

(IAG) e pela Academia Internacional de Nutrição e 

Envelhecimento (IANA), por ser prático, simples de ser aplicado 

e pela capacidade de identificar rapidamente o paciente que 

necessita de intervenção nutricional (SOUSA et al,  2015). 

A MNA-SF foi traduzida para diversos idiomas, incluindo 

o Português Brasileiro, fato esse que reduziu as dificuldades de 

interpretação e utilização da ferramenta em muitos estudos 

brasileiros (SOUSA et al,  2015). 

Os parâmetros de referência adotados para classificar o 

estado nutricional pela MNA-SF foram: estado nutricional 

normal (> 12 pontos); risco de desnutrição (8 a 11 pontos) e 

desnutrição (< 7 pontos) (KAISER et al, 2009). 
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Figura 1 - Mini Avaliação Nutricional versão reduzida (MNA-

SF)

Fonte: BRASPEN, 2015 

 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) - 

Instrumento Universal para Triagem Nutricional 

 

 Esse método de triagem foi desenvolvido pelo 

Malnutrition advisory Group, um comitê integrado da British 

association for Parenteral and Enteral Nutrition (MaG-BaPen) e 

apoio de diferentes entidades de saúde.  A ferramenta é 
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proposta para uso em diferentes serviços de saúde, incluindo 

hospitais e aplicada a pacientes adultos de setores  variados,  

idosos,  cirúrgicos,  ortopédicos  ou  em  cuidados  intensivos,  

onde  foram  encontradas  excelente  reprodutibilidade e 

validade em comparação com outras ferramentas,  além de 

validade preditiva (de tempo de internação, mortalidade, 

complicações) (BRAPEN, 2015) 

O questionário é composto por dados sobre o Índice de 

Massa Corpórea (IMC), perda de peso não intencional de três 

a seis meses e interrupção da ingestão alimentar. É composto 

por 5 passos distintos, sendo o último relacionado a conduta a 

ser adotada. Pode ser aplicado por qualquer profissional da 

área de saúde (VIEIRA et al, 2014). 

Figura 2 – Descrição do Malnutrition Universal Screening Tool 

– MUST 
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Fonte: (BRASPEN, 2015) 

 

Avaliação Subjetiva Global (ASG) 

 

 Detsky et al (1987) elaboraram um formulário específico 

para indivíduos hospitalizados, com questões envolvendo a 

história clínica do paciente (alterações de peso, no consumo 

alimentar, sintomas gastrointestinais, capacidade funcional e a 

relação da doença com as necessidades nutricionais) e exame 

físico (perda de tecido muscular, presença de edema e ascite). 

Por fim, o profissional deverá realizar a pontuação e classificar 

nutricionalmente o paciente (VIEIRA et al, 2014). 
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Quadro 3 - Avaliação Subjetiva Global (ASG) 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL 

(ASG)  

 

A- HISTÓRIA  

1. Peso  

• Peso Habitual:          Kg  

• Perdeu peso nos últimos 6 meses: ( ) Sim ( ) Não  

• Quantidade perdida:          Kg  

• % de perda de peso em relação ao peso habitual:         %  

• Alteração nas últimas duas semanas: ( ) aumento ( ) sem 

alteração ( ) diminuição  

 

2. Ingestão alimentar em relação ao habitual  

• ( ) sem alterações ( ) com alterações  

Se houve alterações, há quanto tempo: dias  

Se houve, para que tipo de dieta:  

( ) sólida subótima ( ) líquida completa  

( ) líquidos hipercalóricos ( ) inanição  

 

3. Sintomas gastrointestinais presentes há mais de 15 dias  

• ( ) Nenhum ( ) Náuseas (  ) Vômitos (  ) Diarreia ( ) Anorexia  

 

4. Capacidade funcional  

• ( ) sem disfunção (capacidade completa)  

• ( ) disfunção  

Se disfunção, há quanto tempo:   _______  dias  

Que tipo: ( ) trabalho sub-ótimo ( ) em tratamento ambulatorial 

( ) acamado  
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5. Doença principal e sua correlação com necessidades 

nutricionais  

• Diagnóstico primário:  

• Demanda metabólica (estresse): ( ) baixo ( ) moderado ( ) 

elevado  

 

B- EXAME FÍSICO (para cada item dê um valor: 0=normal, 

1=perda leve, 2=perda moderada, 3=perda importante)  

(   ) perda de gordura subcutânea (tríceps e tórax)  

(   ) perda muscular (quadríceps e deltóides)  

(   ) edema de tornozelo  

(   ) edema sacral  

(   ) ascite  

 

C- AVALIAÇÃO SUBJETIVA:  

(  ) Nutrido  

(  ) Moderadamente desnutrido  

(  ) Gravemente desnutrido 

Fonte: BRASPEN, 2015 

 

A literatura publicada recentemente demonstra a ASG 

como uma ferramenta válida para o diagnóstico nutricional de 

pacientes clínicos e cirúrgicos hospitalizados e aponta para 

uma potencial superioridade dos métodos de triagem nutricional 

para detecção precoce da desnutrição (FINK et al, 2016) 

Allard et al (2016) avaliaram a mudança no estado 

nutricional durante a hospitalização de pacientes em 18 

hospitais do Canadá, para determinar se a piora do mesmo 

estava associada ao prolongamento do tempo de internação. 

Ao final do estudo foi observado que a piora do estado 

nutricional intra-hospitalar, avaliada pela ASG ou pela perda de 
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peso maior ou igual a 5% foi relacionada com o maior tempo de 

internação, independente de fatores como dados demográficos, 

acomodações e gravidade da doença. 

 

Nutritional Risk Screening 

 

A Sociedade Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo 

(ESPEN) recomenda a Nutritional Risk Screening (NRS-2002) 

para o rastreamento de pacientes adultos hospitalizados.  

O NRS é uma ferramenta de triagem nutricional 

desenhada para aplicação em ambiente hospitalar, pacientes 

adultos clínicos e cirúrgicos, e tem como objetivo detectar a 

presença e ausência de risco nutricional. Diversos autores a 

consideram de fácil e rápida aplicabilidade, sendo um 

instrumento composto por elementos que avaliam perda de 

peso não intencional, gravidade da doença e tem como 

diferencial considerar a idade, pontuando idosos acima de 70 

anos como fator de risco adicional  para  ajustar  a  classificação  

do  estado  de  risco  nutricional.  (PINEDA et al, 2016; SILVA 

et al, 2017). 

 

Quadro 4 - Classificação do risco nutricional (NRS-Nutritional 

Risk Screening/2002) 

 SIM NÃO 

1. IMC <20,5Kg/m²?   

2. Perda de peso nos últimos 3 meses?   

3. Redução na ingestão alimentar na última 

semana? 

  

4. Saúde gravemente comprometida?   
Caso alguma resposta positiva, seguir p/ triagem final. Se não em todas as respostas, realizar nova triagem 

em 1 semana.  

TRIAGEM FINAL 
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Pontuação Prejuízo do Estado 

Nutricional 

Pontuação Gravidade da 

doença 

(aumento das 

necessidades 

nutricionais) 

0 Estado nutricional normal 0 Necessidades 

nutricionais 

normais 

1  

Leve 

(  ) Perda de peso >5% em 

3 meses  

ou 

(  ) Ingestão alimentar de 

50-75% das NN na última 

semana 

1  

Leve 

(  ) Complicações 

agudas de DC  

(  ) DPOC   (  ) HD    

(  ) Câncer 

(  ) Fratura de 

quadril  (  ) Cirrose  

(  ) IC II/III                (  

) DM 

 

2 

Moderada 
(  ) Perda de peso >5% em 

2 meses  

ou 

(  ) IMC 18,5 – 20,5Kg/m² + 

Ingestão de 25 a 60% das 

NN na última semana 

 

2 

Moderada 

(  ) 

Broncopneumonia 

severa     (  ) IC IV 

(  ) Cirurgias 

abdominais de 

grande porte 

(  ) Leucemia/ 

Linfoma  (  

)Fraturas    

 

3 

Grave 

 

(  ) Perda de peso >5% em 

1 mês ou >15% em 3 

meses ou 

(  ) IMC <18,5Kg/m² + 

condição geral 

comprometida, ou  

(  ) Ingestão de < 25% das 

NN na última semana 

 

3 

Severa 

(  ) Neurocirurgia, 

AVC, trauma 

craniano 

(  ) Transplante de 

Medula Óssea 

(  ) UTI (apache 

>10)      (  ) IC IV 

em UTI 

 Estado 

Nutricional 

Gravidade da 

doença 

Idade >70 anos (+ 

1 ponto) 

Total 

Valor     

Escore > 3:Risco Nutricional   Escore menor que 3 – Reavaliar semanalmente  

Fonte:(KONDRUP et al, 2003) 

CLASSIFICAÇÃO DA TRIAGEM:     (  ) SEM RISCO NUTRICIONAL         (  ) RISCO 

NUTRICIONAL      
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Além das inúmeras vantagens em relação a outras 

triagens, como citadas anteriormente: facilidade, rapidez, alta 

reprodutibilidade, rendimento, a NRS-2002 apresenta o 

diferencial de avaliar o consumo de alimentos recente, podendo 

considerar o risco nutricional de acordo com a redução do 

apetite (OLIVARES et al, 2014). 

Pesquisadores afirmaram que há uma grande variação no 

percentual do risco nutricional de pacientes hospitalizados, 

perpassando um valor de 14,8% a mais de 74% quando 

avaliados pela NRS-2002, provavelmente esse achado seja 

justificado pela diversidade de situações clínicas encontradas 

nos estudos realizados (BARBOSA, VICENTINI, LANGA, 

2019). 

Os indivíduos classificados sem risco nutricional pela NRS-

2002 deverão ser reavaliados semanalmente.  A pontuação da 

NRS é variável entre 0 e 6. Quando o resultado da somatória 

for ≥ 3 pontos, o paciente será classificado como em risco 

nutricional. Para os pacientes com NRS > 5 considerar o risco 

nutricional "grave"(ESPEN, 2017). 

Os resultados da NRS-2002 são fornecidos como descrito 

abaixo e a partir do diagnóstico, adota-se a conduta nutricional 

específica:  

• O paciente não está em risco e precisa ser novamente triado 

em intervalos específicos de tempo durante a internação (ex.: 

semanalmente).  

• O paciente está em risco e um plano de cuidado nutricional é 

trabalhado pela equipe.  

• O paciente está em risco, porém problemas funcionais e 

metabólicos prejudicam que seja implantado um plano de ação.  

• Existe dúvida se o paciente está em risco nutricional.  
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• Nos dois últimos casos, deve ser feito encaminhamento a um 

nutricionista para a realização da avaliação nutricional 

detalhada.  

 

Em estudo que realizou o comparativo entre três 

protocolos de triagem em pacientes hospitalizados para avaliar 

o risco nutricional, foi observado que, independente do 

protocolo utilizado, os pacientes em risco têm maior 

permanência hospitalar, pior desfecho clínico e 

consequentemente são mais onerosos para a instituição 

(FERREIRA et al, 2018). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao final do estudo é perceptível que não existe um 

método que supra a totalmente a necessidade que os diversos 

serviços hospitalares demandam, porém há os que se adequam 

mais a realidade do serviço, sendo mais sensíveis e específicos 

na triagem do risco nutricional do paciente. A escolha do 

método depende do perfil do serviço (hospital geral, hospital 

oncológico, pediátrico), da incidência das enfermidades mais 

comuns e do treinamento dos profissionais para que os dados 

sejam fidedignos. 

O NRS 2002, recomendado pela ESPEN, é um método 

de fácil aplicação e que tem uma boa confiabilidade, além de 

trazer informações relevantes e o aplicador fica condicionado a 

alguma resposta positiva na primeira etapa para ir à parte mais 

específica. Assim o questionário é dividido em triagem inicial e 

triagem final. 
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O MUST além de possuir todos os itens do NRS 2002, 

ele traz também a sugestão de terapia nutricional que deve ser 

seguida em cada classificação, quando reavaliar, qual conduta 

o profissional pode tomar em determinados casos. O que pode 

ser também uma ferramenta de treinamento para profissionais 

novos no serviço. 

Os métodos mais aceitos na literatura consideram 

facilidade de aplicação, rapidez, utilização de dados objetivos e 

subjetivos, além da especificidade e sensibilidade na detecção 

do risco nutricional. Sendo assim, pode-se concluir que o NRS 

2002 e o MUST, protocolos parecidos e bem aceitos na 

literatura como sugestão de uso no serviço em questão, podem 

ser incluídos na rotina de triagem da nutrição, após avaliada a 

viabilidade dos mesmos em cada serviço. 
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RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
condição clínica complexa e multifatorial, caracterizada pela 
elevação persistente da pressão arterial (PA) e por alterações 
metabólicas. Recentemente, novas estratégias alimentares e 
intervenções com diferentes compostos dietéticos têm 
emergido para reduzir os níveis de PA e prevenir a HAS. Sendo 
assim, para atualizar as recomendações, este trabalho teve 
como objetivo apresentar as novas evidências disponíveis nas 
diretrizes internacionais sobre as estratégias de educação 
nutricional e intervenções para o tratamento da hipertensão 
arterial. Constituiu-se de uma revisão bibliográfica através de 
buscas nas bases Sciencedirect, Pubmed, Web of Science e 
Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos últimos 4 anos, 
idioma inglês, e os termos indexados foram: blood pressure, 
nutrition, food patterns, DASH diet, Mediterranean diet, 
nutraceuticals, probiotics, hypertension, cardiovascular 
diseases. Além dos efeitos bem conhecidos sobre a PA da 
Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) e da dieta 
mediterrânea, vários estudos investigaram o possível efeito 
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redutor da PA de diferentes suplementos dietéticos,  
nutracêuticos, probióticos e prebióticos. Evidências crescentes 
suportam o uso de resveratrol, fibra dietética, quercetina, 
restrição de sódio e aumento de potássio, magnésio, L-arginina, 
vitamina C e D, flavonóides do cacau, suco de beterraba, 
curcumina, licopeno, ômega-3, zinco, folato, chá verde. O efeito 
anti-hipertensivo de todos estes produtos nutracêuticos e 
probióticos está relacionado com a dosagem e tempo de 
intervenção. No entanto, é necessário conduzir mais estudos de 
intervenção com maior tempo de seguimento, visando elucidar 
os possíveis mecanismos implicados no efeito cardioprotetor da 
dieta e para melhor compreensão da dose-resposta mais 
apropriada. 
Palavras-chave: Hipertensão. Recomendações nutricionais. 

Suplementação.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição 

clínica complexa e multifatorial, caracterizada pela elevação 

persistente da pressão arterial (PA) e por alterações 

metabólicas (MALTA et al., 2018). Ela afeta cerca de 1 bilhão 

de adultos no mundo todo e está associada a mais de 9 milhões 

de mortes anualmente (GBD, 2016). 

As novas diretrizes da American Heart Association/ 

American College of Cardiology (AHA/ACC) agora definem a 

hipertensão de estágio 1 como pressão arterial sistólica (PAS) 

≥ 130 mm Hg ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 80 mm Hg 

e hipertensão de estágio 2 como PAS ≥ 140 mm Hg ou PAS ≥ 

90 mm Hg (WHELTON et al., 2018). Apesar dos avanços na 

compreensão da fisiopatologia da HAS e a implementação de 

estratégias de prevenção e tratamento eficazes, a HAS 

continua sendo um dos maiores problemas emergentes de 
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saúde pública do mundo, visto a crescente prevalência mundial 

(MALACHIAS et al., 2016). 

Alterações adversas no estilo de vida, tais como aumento 

do peso corporal, PA, triglicerídeos (TG), níveis de colesterol 

(CT) e prevalência de diabetes, têm contribuído para aumentar 

a predisposição ao desenvolvimento da HAS (DUGAS et al., 

2017). Notavelmente, essa transição tem sido associada a 

mudanças nutricionais, devido à globalização na produção de 

alimentos, levando a um aumento do consumo de alimentos 

com alto teor de gorduras e açúcares, alimentos processados e 

rápidos que são energeticamente densos, de baixo valor 

nutricional e com muito baixo teor de fibras e micronutrientes 

(LIE et al., 2018). 

Nos últimos anos, novas estratégias alimentares e 

intervenções com diferentes compostos dietéticos têm 

emergido para reduzir os níveis de PA e prevenir a HAS (DE 

BRITO ALVES et al., 2016). Assim, para atualizar as 

recomendações, este trabalho teve como objetivo apresentar as 

novas evidências disponíveis nas diretrizes internacionais 

sobre as estratégias de educação nutricional e intervenções 

para o tratamento da hipertensão arterial.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Constituiu-se de uma pesquisa de natureza qualitativa 

descritiva, exploratória e transversal, realizada através de uma 

revisão da literatura, que envolve a recolha e análise de vários 

artigos científicos relativos ao tema escolhido. Para o 

levantamento bibliográfico, realizou-se buscas de dados nas 

bases eletrônicas Sciencedirect, Pubmed, Web Of Science e 

Periódicos CAPES, no intervalo de tempo dos últimos 4 anos, 
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utilizando os termos indexadores: blood pressure, nutrition, food 

patterns, DASH diet, Mediterranean diet, nutraceuticals, 

probiotics, hypertension, cardiovascular diseases. 

Dos 52 artigos pesquisados, 30 foram selecionados. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos no 

idioma inglês, no intervalo temporal de 2015 a 2019, realizados 

em seres humanos, que contemplassem a avaliação do padrão 

alimentar e os efeitos em marcadores inflamatórios, os 

possíveis mecanismos implicados nos efeitos cardioprotetores, 

limitando-se a estudos observacionais ou intervencionistas. 

Como critérios de exclusão, foram descartados os artigos que 

não pertenciam ao intervalo de tempo de 2015 a 2019, relatos 

de caso, estudos in vitro ou com modelos animais, e estudos 

que avaliaram a relação entre inflamação e demais doenças 

como diabetes, dislipidemias e obesidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Evidências crescentes têm demonstrado que uma dieta 

rica em carboidratos, proteínas de origem animal e o consumo 

excessivo de gordura podem favorecer ao desenvolvimento da 

obesidade, DCV, diabetes e câncer. A principal via envolvida 

nestas patogêneses é através da elevação do estresse 

oxidativo. Posteriormente, a inflamação ocorre resultando na 

redução da sensibilidade à insulina, aumento da proliferação de 

células cancerígenas, envolvimento do gene na lipogênese e 

desenvolvimento de câncer que é ativado e acompanhado por 

apoptose de células saudáveis. Para reverter essas condições 

insalubres, o consumo de dieta saudável é essencial, incluindo 

grãos integrais, nozes, frutas, peixe e legumes. Em geral, uma 

dieta saudável contém fibra dietética, ácidos graxos insaturados 
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como MUFA e PUFA-ω3, proteínas, vitaminas antioxidantes e 

do complexo B, minerais e outros componentes promotores da 

saúde, conforme demonstrado na Figura (1). Todos estes 

componentes apresentam capacidade antioxidante, reduzindo 

assim o estresse oxidativo. A dieta saudável pode reduzir a 

inflamação, o desenvolvimento do câncer e hipertensão (TAN; 

NORHAIZAN; LIEW, 2018). 

 

Figura 1. Padrões de consumo alimentar e o impacto na saúde 
humana. 

 
Fonte: Tan; Norhaizan; Liew (2018). 

Múltiplos fatores dietéticos afetam os perfis metabólicos 

e a regulação da PA através da absorção gastrointestinal, como 

apresentado na Figura (2). O consumo de probióticos está 

associado a melhoria da obesidade, diabetes, 
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hipercolesterolemia e hipertensão, através de alterações na 

microbiota intestinal. Mudanças nos hormônios intestinais, 

sensibilidade à insulina, composição das bactérias da 

microbiota intestinal e inibição da atividade do sistema nervoso 

simpático (SNS) podem contribuir para a redução da PA após a 

cirurgia metabólica (ZHU; XIONG; LIU, 2016).  

A Dietary Aproaches to Stop Hipertension (DASH), visa 

diminuir os níveis de pressão sanguínea e minimizar os efeitos 

que a HAS pode ocasionar na saúde do indivíduo, e enfatiza o 

consumo de frutas, verduras, laticínios desnatados, grãos 

integrais, nozes e legumes e limita o consumo de gordura 

saturada, colesterol, carnes vermelhas e processadas, doces, 

açúcares, sal e bebidas açucaradas (CHIAVAROLI et al., 2019). 

Esse plano alimentar foi originalmente desenvolvido através de 

pesquisas patrocinadas pelo National Institutes of Health (NIH) 

dos Estados Unidos para tratar a hipertensão não 

medicamentosa e têm demonstrado com sucesso efeitos 

clinicamente significativos de redução da PA, sendo 

amplamente recomendado pelas diretrizes internacionais de 

diabetes (SIEVENPIPER et al., 2018) e hipertensão 

(ANDERSON et al., 2016). 

Os efeitos benéficos da dieta DASH no controle da PA 

foram associados à diminuição do risco da doença 

cardiovascular (DCV), doença coronariana, derrame e diabetes 

em estudos de coorte prospectivos e diminuição de cerca de 5,2 

mmHg da PAS e 2,60 mmHg da PAD, além de redução dos 

níveis séricos de colesterol total (CT), colesterol lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-c), hemoglobina A1c (HbA1c), insulina de 

jejum e peso corporal em ensaios clínicos controlados. No 

entando, não houve efeito significativo sobre os níveis de 

colesterol lipoproteína de alta densidade (HDL-c), triglicerídeos 
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(TG), glicemia de jejum, HOMA-IR e proteína C reativa (PCR) 

(SIERVO et al., 2015).  

 
Figura 2. Fatores dietéticos, hormonais, genéticos e a 
microbiota intestinal são capazes de modular a pressão arterial 
e o perfil metabólico. 

 
Fonte: Zhu; Xiong; Liu (2016). 

 

 

Posteriormente, o estudo DASH-Sodium confirmou que 

a dieta DASH reduziu a PAS e a PAD. Além disso, foi 

demonstrado que a redução de sódio teve um impacto 

significativo na PA independentemente dos efeitos da dieta 

DASH. Em adultos com pré-hipertensão, hipertensão de estágio 
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1 e PAS ≥150 mmHg, a combinação da dieta DASH e a 

restrição da ingestão de sódio podem alcançar reduções 

substanciais (> 20 mmHg) na PA (JURASCHEK et a., 2017). 

O padrão alimentar recomendado pela AHA limita a 

ingestão de sódio a ≤ 2,3 g / dia para adultos saudáveis para 

reduzir o risco de HAS e outras DCVs, porém para reduzir ainda 

mais o risco e para os indivíduos acima de 51 anos deve-se 

limitar a ingestão de sódio para no máximo 1,5 g / dia. Em geral, 

> 75 % de ingestão de sódio é derivada de alimentos 

processados, e não do sal adicionado à mesa (VAN HORN et 

al., 2016).  

O atual conjunto de evidências mostra que padrões 

alimentares saudáveis compartilham semelhanças, como 

elevada ingestão de fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais, 

polifenóis, ácidos graxos mono-insaturados e poli-insaturados 

(MUFA e PUFA, respectivamente), baixa ingestão de sal, 

açúcar refinado, gorduras saturadas e trans, e carboidratos de 

baixa carga glicêmica, conforme apresentado na Figura (3). 

Isso pode ser traduzido em uma alta ingestão de frutas, 

verduras, legumes, peixes e frutos do mar, nozes, sementes, 

grãos integrais, óleos vegetais (principalmente azeite de oliva 

extra-virgem) e laticínios, juntamente com uma baixa ingestão 

de doces, bebidas, carne vermelha e processados (CASAS et 

al., 2018; SILVEIRA et al., 2018). 

Durante a última década, tem-se observado um interesse 

crescente no que diz respeito aos efeitos dos nutracêuticos na 

saúde cardiovascular (SOSNOWSKA; PENSON; BANACH, 

2017; RIVELLESE et al., 2019). Um estudo de meta-análise 

sugeriu que o resveratrol, um composto polifenólico 

particularmente encontrado em uvas e vinho tinto, pode exercer 

um efeito favorável na promoção da saúde cardiovascular, 
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principalmente quando utilizado o composto ativo e em altas 

doses diárias (300 mg / dia) e em pacientes diabéticos. No 

entanto, mais estudos randomizados, e controlados são 

necessários para confirmar se a suplementação de resveratrol 

a longo prazo pode melhorar significativamente a PA pela 

diminuição da PAD, além da PAS (FOGACCI et al., 2018). 

 

Figura 3. Principais mecanismos de proteção da dieta 

mediterrânea contra doenças cardiovasculares. 

 
Fonte: Casas et al. (2018). 

 A quercetina também tem sido destacada entre os 

flavonóides por causa de sua presença onipresente e 

abundante em frutas e legumes, podendo ser encontrada em 

maçãs, alcaparras, cacau em pó, frutas vermelhas, uvas 

vermelhas, vinho tinto, frutas cítricas, brócolis, cebola, flores, 

chá verde e chá preto. Os resultados da uma meta-análise 
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mostraram um efeito significativo da suplementação de 

quercetina na redução da PAS e PAD com doses > 500 mg / dia 

e acima de 8 semanas de tempo de intervenção (SERBAN et 

al., 2016). Notavelmente, estudos comparando diferentes 

dosagens ou duração do tratamento são necessários. 

 Uma recente meta-análise apresentou evidências de que 

o chocolate amargo e produtos derivados do cacau ricos em 

flavonóides (média de 670 mg de flavonóides), diminuem a PAS 

e PAD em adultos saudáveis em média de 1,8 mmHg a curto 

prazo. Os flavanóides encontrados no cacau podem atuar 

aumentando a formação de óxido nítrico endotelial que 

promove vasodilatação e, portanto, redução da PA. No entanto, 

estudos clínicos randomizados em longo prazo são necessários 

para estabelecer se o consumo regular de produtos de cacau 

ricos em flavonóides tem um efeito benéfico sobre a PA e saúde 

cardiovascular ao longo do tempo e se há efeitos colaterais do 

uso prolongado de produtos de cacau diariamente (FAKLER; 

STOCKS; RIED, 2017). 

 Um estudo duplo-cego, randomizado, placebo-

controlado, objetivou realizar uma análise de dose-resposta e 

descobrir a dosagem ótima efetiva de um suplemento 

denominado Complexo Nutriente de Tomate (CNT) na 

manutenção da PA dentro de uma faixa normal entre indivíduos 

não tratados. Os resultados indicaram que o tratamento durante 

4 semanas com CNT contendo 15 ou 30 mg de licopeno foi 

associado com uma redução significativa da PAS, enquanto 

dosagens mais baixa de CNT contendo 5 mg de licopeno ou o 

tratamento com 15 mg de licopeno sintético não foram 

suficientes para induzir os efeitos benéficos similares na PA 

(WOLAK et al., 2019). 
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 Evidências têm demonstrado que a suplementação de 

ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 (PUFA-ω3) reduz o 

risco de DCV. Recomendações de autoridades internacionais 

de saúde sugerem o consumo de pelo menos 1 a 2 refeições 

com óleo de peixe por semana, o que proporciona 250 a 500 

mg/dia de ácido eicosapentaenoico e ácido dosocahexaenóico 

(EPA + DHA) (RIMM et al., 2018). É indicado o uso de uma 

formulação balanceada com DHA, EPA, ácido gama-linolênico 

(GLA) e gama-delta tocoferóis (HOUSTON, 2018). A 

suplementação de doses elevadas de PUFA-ω3 (≥3,0 g / dia de 

EPA + DHA)  tem aplicações terapêuticas, como a redução da 

concentração de TGs séricos (MAKI; DICKLIN, 2018).  

 A fibra dietética é encontrada em alimentos de origem 

vegetal, é resistente à degradação pelas enzimas digestivas, e 

tem sido associada à prevenção de várias doenças e distúrbios 

cardiovasculares. A fibra insolúvel é composta de substâncias 

insolúveis em água (celulose, hemicelulose, lignina e amido 

resistente). Esses componentes resistem à ação de 

microrganismos intestinais, sendo considerada como fibra não 

fermentável. Por outro lado, a fibra solúvel é constituída por 

componentes solúveis em água e formadores de gel (inulina, 

pectina, gomas e fruto-oligossacáridos) e que dão volume às 

fezes. Estas substâncias, encontradas principalmente em 

leguminosas, cereais (aveia e cevada), frutas e legumes, são 

usadas pelos microrganismos intestinais, particularmente a 

flora do cólon. Este tipo de fibra é, portanto, conhecido como 

fibra fermentável. O maior grau de fermentação ocorre no ceco 

e no cólon ascendente. A β-glucana e outros componentes de 

fibra solúvel tem demonstrado, em particular, efeitos 

hipocolesterolêmicos, podendo também melhorar a glicemia, a 

resistência à insulina, níveis de TG e auxiliar na perda de peso 
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(ALEIXANDRE; MIGUEL, 2016). Com relação à ingestão de 

fibras, a dosagem recomendada  é de 14 g de fibra total por 

1000 kcal de energia, ou aproximadamente 25 g / dia para 

mulheres adultas e 38 g / dia para homens adultos (BERETTA 

et al., 2018).  

 As modificações dietéticas que efetivamente reduzem a 

PA são apresentadas na Tabela (1) (APPEL, 2017): 

 

Tabela 1. Recomendações de estilo de vida relacionadas à 

dieta que diminuem a pressão arterial. 

Alteração de Estilo de Vida Recomendação 

Perda de peso Para indivíduos com 

sobrepeso ou obesidade, é 

desejável atingir um IMC < 25 

kg / m2.  

Consumo reduzido de sódio Para a população geral, não 

mais que 2.300 mg/dia e não 

mais que 1.500 mg/dia para 

negros, pessoas de meia-

idade e idosos, indivíduos 

com hipertensão, diabéticos 

ou doença renal crônica. 

Padrão dietético Consumir um padrão 

alimentar estilo DASH rico em 

frutas e vegetais (8 a 10 

porções/dia), rico em 

laticínios com baixo teor de 

gordura (2 a 3 porções/dia) e 

reduzido em gordura 

saturada e colesterol. Dietas 

vegetarianas e de estilo 
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mediterrânico também são 

opções eficazes. 

Aumento da ingestão de 

potássio 

Aumentar a ingestão de 

potássio para 4,7 g/dia, que é  

o valor previsto na dieta 

DASH. 

Moderação do consumo de 

álcool 

Para indivíduos que 

consomem álcool, é 

recomendado para homens ≤ 

2 bebidas alcoólicas / dia e 

para mulheres ≤ 1 bebida 

alcoólica / dia. 

Fonte: Appel (2017). 

 Como a microbiota intestinal está intimamente 

relacionada ao desenvolvimento de DCV e HAS, novas formas 

de tratamento com base na microbiota intestinal estão sendo 

desenvolvidas. Tratamentos específicos como por exemplo, a 

suplementação com probióticos podem promover o crescimento 

de bactérias benéficas e inibir o crescimento de patógenos, 

melhorando a disbiose intestinal, caracterizada pelo aumento 

na razão de Firmicutes / Bacteroidetes (ROBLES-VERA et al., 

2017). A definição de probióticos requer a administração de 

uma "quantidade adequada" para obter efeitos benéficos para 

a saúde. Destaca-se que, para a redução da PA, uma meta-

análise observou que doses mais elevadas (superiores a 1011 

UFC) foram mais eficazes do que as doses mais baixas e com 

um tempo mínimo de intervenção de 8 semanas, e o efeito é 

cepa-específico (OUWEHAND, 2017).  

 Em adição, diferentes tipos de prebióticos podem 

estimular o crescimento de diferentes bactérias intestinais 
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nativas, sendo frutas, vegetais, cereais e outras plantas 

comestíveis algumas das principais fontes de carboidratos que 

constituem potenciais prebióticos. Podem ser mencionados 

como tais fontes potenciais: tomate, alcachofra, banana, 

espargos, bagas, alho, cebola, chicória, leguminosas, bem 

como aveia, linhaça, cevada e trigo. Alguns prebióticos 

produzidos artificialmente são: lactulose, galacto-

oligossacarídeos (GOS), fruto-oligossacarídeos (FOS), malto-

oligossacarídeos, ciclodextrinas (CDs) e lactosacarose. 

Acredita-se que os frutanos, como a inulina e a oligofrutose, 

sejam os mais utilizados e eficazes em relação a muitas 

espécies de probióticos (MARKOWIAK; ŚLIŻEWSKA, 2017). 

 O transplante de microbiota fecal ainda é limitado devido 

às grandes alterações na microflora intestinal dos pacientes e, 

ao mesmo tempo, traz bactérias benéficas e prejudiciais aos 

pacientes, o que pode levar a complicações adversas. Em 

adição, o uso de drogas específicas e antibióticos ainda 

mostram resultados  controversos por causa de reações 

adversas à medicamentos (JIN et al., 2019). 

CONCLUSÕES  

 

A intervenção nutricional permite uma melhor 

combinação de múltiplos alimentos e nutrientes. Neste sentido, 

padrões alimentares saudáveis sustentam uma magnitude 

maior de efeitos benéficos do que os efeitos potenciais de uma 

única suplementação nutricional, devido aos efeitos sinérgicos 

sobre a saúde entre eles.  

Particularmente, a ingestão aumentada de potássio, 

cálcio, magnésio, óleo de peixe, fibras, doadores de óxido 

nítrico, antioxidantes naturais, proteínas derivadas do leite e 
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vegetais demonstraram reduzir e melhorar o controle dos níveis 

de PA em um grande número de indivíduos com diferentes 

riscos de DCV (CICERO; COLLETTI, 2015). 

As evidências favorecem o consumo de padrões 

alimentares saudáveis, como a dieta mediterrânea ou dieta 

DASH, contra outros padrões alimentares não saudáveis, como 

a dieta ocidental, baseada no alto consumo de sal, açúcares 

adicionados e gorduras saturadas e trans. Embora as 

evidências científicas demonstrem que os potenciais efeitos 

anti-inflamatórios para a saúde cardiovascular de uma 

variedade de alimentos, nutrientes, compostos bioativos e 

antioxidantes dietéticos, como os polifenóis, exercem efeitos 

benéficos contra os fatores de risco cardiovascular ou 

diretamente no desenvolvimento de DCV, é necessário 

conduzir mais estudos de intervenção com maior tempo de 

seguimento, visando elucidar os possíveis mecanismos 

implicados no efeito cardioprotetor da dieta e para melhor 

compreensão da dose-resposta mais apropriada. 

Enfatizar a intervenção dietética personalizada para o 

paciente, incentivando o automonitoramento e atividade física é 

uma estratégia eficaz para promover uma maior aceitação e 

adesão sustentada ao padrão alimentar saudável recomendado 

pela AHA. 
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RESUMO: A eficiência da mudança de comportamento consiste 
em compreender a mentalidade da dieta, os fatores associados 
com as escolhas, os comportamentos e hábitos alimentares, e 
a relação do indivíduo com a comida, corpo e mentalidade. O 
enfoque principal deste estudo é retratar como atenção plena e 
comer intuitivo atuam nos transtornos alimentares. Desta forma, 
o trabalho foi desenvolvido através de uma revisão bibliográfica. 
A atenção plena aliada às estratégias de comer intuitivo são 
ferramentas importantes para promover alimentação 
consciente, uma vez que elas atuam evidenciando os 
mecanismos de fome e saciedade através de ferramentas de 
como auto-regular as emoções e a ingestão de alimentos em 
ambientes de comer, sendo esta estratégia eficaz para o 
controle, manutenção, perda de peso e até mesmo na 
prevenção de ganho de peso uma vez que por intermedeio das 
estratégias de mudanças comportamentais é possível promover 
um alimentação consciente que resultarão em mudanças 
positivas de hábitos alimentares e na quantidade de ingestão 
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alimentar. A alimentação de forma mais consciente, por sua 
vez, corrobora positivamente no processo de mudança 
comportamental conduzindo o indivíduo a manter-se conectado 
com as sensações físicas e emocionais que são provocadas 
pelo ato de comer promovendo, portanto, um futuro e um 
presente alimentar benéfico no campo mental, social e físico. 
Palavras-chave: Comer com atenção plena. Comer intuitivo. 
Nutrição comportamental. 
 

INTRODUÇÃO 

 

 As escolhas alimentares são configuradas a partir de 

múltiplas características que perpassa pelo âmbito particular do 

indivíduo, considerando suas ideologias, o ambiente o qual está 

inserido, seus gostos, hábitos e cultura, suas influências 

midiáticas que, de forma geral, relacionam-se com as normas e 

imposições sociais, pelas as condições econômicas, e pelo o 

estado de saúde-doença do indivíduo. A soma dessas 

características, analisadas em um contexto do que comer ou 

não comer, determina a escolha, o consumo, os porquês, o 

local, a quantidade do que come como e com quem come 

(MORAIS e ALVARENGA, 2017).  

O ato de comer, desta forma, transcende as questões 

meramente biológicas se mantendo além das questões físicas 

e fisiológicas. Ou seja, é algo de influência psicossocial que 

origina um processo de fome mediada por diferentes estímulos 

emocionais, sendo caracterizada no cenário atual como fome 

de caráter “pulsional” que é desencadeada para aliviar a dor, os 

medos e desejos e promover ou restabelecer o prazer a partir 

de ações descarregadas no próprio corpo. (FARAH e 

CASTANHO, 2018).  
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Indivíduos com ausência de domínio emocional tende a 

expressar comportamentos alimentares problemáticos tal como 

compulsão alimentar e emocional, transtornos alimentares, 

suscitando o risco de desenvolver problemas de saúde que por 

vezes podem aparecer associadas ou de forma isolada 

(SOUZA et al, 2019). 

Esses comportamentos alimentares inadequados podem 

ser caracterizados como transtornos alimentares, que nada 

mais são que a presença de distúrbios no controle corporal que, 

na maioria das vezes é avaliado pelo peso, que suscitando, 

desta forma, o aparecimento de problema de saúde física, 

mental e social. Estas características são consideradas fatores 

etiológicos para o desenvolvimento e agravamento dessa 

patologia (TORRES, 2016). 

A nutrição tradicional pauta em proporcionar aos 

indivíduos com obesidades e comportamentos alimentares 

inadequados e problemáticos reduções de peso, através de 

dietas restritivas e exercícios físicos que quando considerado 

em longo prazo apresenta questionamentos sobre a eficiência 

deste método (BILICI et al, 2018).  

 De acordo com Sousa et al (2019)  o tratamento dietético 

padrão pode ser um determinante de efeito indesejável e oposto  

por provocar o aparecimento da fome emocional, que é na 

verdade o desejo de comer aquilo que lhe é restrito. Outra 

importante característica apresentada em indivíduos que adota 

o padrão de restrição alimentar para manutenção do peso, é a 

presença continua de mau humor e estresse que só pode ser 

regulado a partir do momento em que passa a ingerir alimentos 

restritos ou vedados originando, desta forma, um ciclo vicioso 

por não considerar as emoções e sentimentos desencadeados 

em indivíduos a médio ou longo prazo. 
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Em contrapartida ao modelo padrão, a abordagem da 

nutrição comportamental trata o indivíduo a partir de uma 

análise considerativa que avalia o indivíduo em sua completa 

complexidade, considerando aspectos que perpassa desde o 

âmbito econômico até o âmbito emocional, buscando também  

promover mudanças no quadro paciente-nutricionista, mídia-

indústria, a fim de minimizar ou até mesmo evitar 

comportamentos de restrição, compensação, purgativos e/ou 

compulsivos (FERREIRA et al, 2018).  

Na abordagem comportamental, o ato de comer não 

significa exclusivamente biológico, está relacionado também, 

com questões sociais, emocionais, culturais, espirituais e 

econômicos, estando, dessa forma, muito além de uma fonte 

nutricional padrão, uma vez que esta abordagem provoca os 

profissionais nutricionistas a trabalharem mudanças 

alimentares através de técnicas obtidas por comunicação 

consciente, educação nutricional, processo dialógico e 

discursivo e que leva em consideração aspectos importantes, 

sendo estes a forma como, onde, o que e com quem se come, 

o que consegue ingerir e o que não consegue por conta de 

crenças, sentimentos e pensamentos e todos os outros fatores 

ambientais e internos relacionadas com a comida 

(ALVARENGA et al, 2015). 

Neste sentido, a eficiência da mudança de 

comportamento consiste em compreender a mentalidade da 

dieta, os fatores associados com as escolhas, os 

comportamentos e hábitos alimentares, e a relação do indivíduo 

com a comida e com corpo, avaliando é discutindo o sabor, o 

prazer e as consequências da ingestão alimentar. Essas 

mudanças podem ocorrer através de algumas estratégias, 

como entrevistas motivacionais, técnicas de terapia cognitivo-
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comportamental, técnicas de comer intuitivo, comer com 

atenção plena e competências alimentares (ALVARENGA et al, 

2015). 

Dentre as estratégias de comer intuitivo e comer com 

atenção plena tem como objetivo disciplinar e resgatar a 

consciência para compreender as atitudes relacionadas com a 

alimentação e com o ato de comer gerando conscientização 

sobre a causa pela qual se come, sendo esta um instrumento 

útil para perda ou manutenção de peso (SOUZA et al, 2019). 

Portanto o objetivo do presente estudo foi sintetizar as 

principais características e utilização das técnicas do comer 

intuitivo e comer com atenção plena e sua relação no 

tratamento de transtornos alimentares. Por se tratar de uma 

área científica emergente, a revisão incluiu estudos 

observacionais e de intervenção para fornecer uma indicação 

da direção de pesquisas futuras.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma revisão 

bibliográfica realizada por meio de sondagem em artigos 

indexados nas bases eletrônicas de dados Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), Publicações Médicas (PUBMED), 

Literatura Internacional em Ciência da Saúde (MEDLINE), 

Literatura Latino-América e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Google Acadêmico.  

Foram incluídos artigos científicos referentes à temática 

em estudo seguindo alguns critérios de inclusão: ser texto 

original publicado em revistas científicas, estar acessível na 

íntegra nas bases de dados disponíveis online (Google 

Acadêmico, SCIELO, PUBMED, LILACS, MEDLINE), trazer em 
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seu conteúdo discussões sobre a atenção plena e nutrição 

comportamental considerando-se como critérios de inclusão 

trabalhos publicados no período de 2015 a 2019, além de 

dissertações na língua portuguesa e inglesa, utilizando-se os 

seguintes descritores: “atenção plena”, “comer intuitivo”, 

comportamento alimentar” e “nutrição comportamental”. 

Excluíram-se os artigos que não tratavam especificamente do 

tema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da mudança de comportamento é possível 

estruturar metodicamente etapas gradativas que são desejadas 

por indivíduos. Essas mudanças só ocorrem a partir do 

processo a qual insere e considera relevante o indivíduo e suas 

diversas limitações, particularidades, valores, e metas 

reconhecendo também que a mudança é influenciada por 

estímulos e condições ambientais e que está é incompatível 

com discursos como: " vergonha na cara" ou  "força de 

vontade". É importante valorizar e respeitar o processo de 

mudança e trabalhá-lo de modo simplório a qual os pequenos 

passos são julgados como saltos grandiosos, sendo 

considerado importante para promover hábitos alimentares 

saudáveis, melhorar a aderência aos tratamentos, identificar 

comportamentos disfuncionais e habituais, modificar 

percepções desapropriadas e ensinar e oferecer aos indivíduos 

estratégias para alcançar mudanças comportamentais 

(ALVARENGA et al, 2015). 

Na abordagem comportamental pode ser utilizada a 

técnica do comer com atenção plena, que busca por meio de 

algumas habilidades técnicas resgatar a autonomia e promover 
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o resgate dos sintomas de fome e saciedade (ALVARENGA et 

al, 2015). 

A atenção plena, através da conscientização, objetiva 

compreender todos os fatores emocionais e físicos que 

impulsiona o ato de comer irracional, a compulsão alimentar e 

emocional e outros problemáticos comportamentos 

alimentares, causando resultados satisfatórios como reduzir a 

ansiedade, as dores crônicas e, desta forma, modificar melhor 

o comportamento alimentar (SOUZA et al, 2019). 

Esta estratégia visa conectar os indivíduos com suas 

experiências internas, como a fome, reduzindo, a partir do 

enfrentamento da fome emocional, a sensibilidade 

desencadeada por fatores externos que de forma geral envolve 

pensamentos sobre comida, corpo e forma sendo estes 

principais desencadeantes para a obtenção de padrões de 

pensamentos alimentares problemáticos como alimentação 

emocional ou restrita. Além disso, possibilita que os indivíduos 

observem e trabalhem seus pensamentos e sentimentos e que 

possam ser capazes de controlar e de se comportar mesmo na 

presença de sentimentos desagradáveis e que através destes 

pode-se reduzir a massa corporal, pensamentos dicotômicos, 

preocupação com a imagem corporal e comportamentos 

alimentares inadequados (SAIRANEN et al (2015). No quadro 

abaixo estão descritas as principais habilidades para comer 

com atenção plena.  
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Tabela 1: Habilidades do comer com atenção plena  

Habilidade

s 

Descrição 

Não 

Julgamento 

Essencial para se tornar imparcial diante da 

própria experiência interna e ao redor sem 

julgamentos dicotômicos como “bom ou mau” 

“certo ou errado”. 

Paciência Permitir e aceitar que se aprenda e se 

desenvolva por meio da meditação em seu 

próprio ritmo. 

Mente de 

Principiante 

Ter uma mente aberta, fresca e inquisidora, que 

observa com curiosidade, como se fosse a 

primeira vez. 

Confiança Acreditar em si mesmo e confiar na sua intuição, 

reconhecendo que é a maior autoridade no que 

diz respeito ao seu corpo e aos sentimentos. 

Não 

Resistência 

Não ser forçado a alcançar determinado 

objetivo. 

Aceitação Ver as coisas como elas realmente são no 

presente, não importando o que estiver 

acontecendo ou como você estiver se sentindo. 

Desapego Não se agarrar ou não resistir a determinados 

pensamentos ou sentimentos. 

Fonte adaptada: Alvarenga et al, 2015. 

O comer intuitivo, por sua vez, é configurada através do 

processo em que o indivíduo, mediado pela capacidade 

intrínseca, compreende questões diversas sem 

necessariamente racionalizar todo o processo momentâneo. Na 

verdade a idéia central do CI consiste em conhecer, aprender, 

confiar e distinguir fenômenos físicos e emocionais, através das 
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sensações, possibilitando que o indivíduo possa entender, 

identificar ou pressupor fatos de forma imediata, direta e 

evidente, objetivando proporcionar uma relação mais 

satisfatória e saudável com a comida que de modo consequente 

este possa desenvolver uma "sabedoria corporal" para 

compreender os sinais emitidos pelo seu corpo e responder de 

forma agradável e sintonizado com sua mente, seu corpo e a 

comida (ALVARENGA et al, 2015). 

Algumas estratégias são utilizadas também na 

abordagem do CI. Dentre as estratégias encontram-se algumas 

técnicas utilizadas para reorganizar a mentalidade a respeito do 

cuidado com o corpo e do relacionamento do indivíduo com a 

comida. O uso de estratégias que visa trabalhar a mentalidade 

se mostra eficiente por avaliar sinais que não são considerados 

nas condutas terapêuticas padrão, contrapondo a abordagem 

comportamental que por meio da mentalidade provoca no 

indivíduo um novo modo de pensar e de sentir a respeito do 

comer e da comida. Na tabela 2, apresenta alguns sentimentos 

e atitudes que diferencia a mentalidade da dieta do CI.  

Outra grande potencialidade da atenção plena e do comer 

intuitivo é suscitar que o indivíduo reconheça seus mecanismos 

de fome e saciedade para evitar respostas inadequadas para 

comer, ligadas a publicidade, ansiedade, entre outros para, 

desta forma, minimizar o ato de comer sem pensar que é um 

acontecimento frequente na maioria da intervenção padrão de 

perda ou manutenção de peso (SOUZA et al, 2019). 

Neste sentido, as técnicas de atenção plena e comer 

intuitivo podem ser importantes ferramentas para o 

acompanhamento e tratamento de pacientes com transtornos 

alimentares. 
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Tabela 2: Mentalidade da dieta versus comer intuitivo 

Mentalidade de dieta Comer intuitivo 

Regras externas Sinais internos 

Rigidez Flexibilidade 

Privação Satisfação 

Culpa Prazer 

Medo Confiança 

Preocupação Empoderamento 

Perder peso Nutrição 

Vergonha Compaixão 

Julgamento Aceitação 

Opressão Liberdade 

Em controle Responsável por 

Fonte: Alvarenga et al, 2015.  

            

 Os transtornos alimentares é percebido pela a 

adoção de comportamentos, atingindo principalmente mulheres 

jovens, que baseiam-se na percepção que o indivíduo tem 

sobre tamanho, o contorno, a estrutura, a forma do seu corpo 

devido a análise avaliativa e divergente entre o corpo atual, 

ideal e desejável que, por sua vez, fomenta o sofrimento 

humano decorrente da diferença entre estes paradoxos de 

peso, forma e aparência de forma isolada, ou não, mas que de 

forma geral causa alterações em  esferas biológicas, psíquicas 

e sociocultural. Dentre os principais transtornos menciona-se 

como exemplo a anorexia, a vigorexia, a bulimia nervosa, 

compulsão alimentar, entre outros (SILVA; MENDES, 2019). 

       De acordo com o estudo realizado por Kober e Boswell 

(2018), o comportamento alimentar excessivo mantém relação 

com a alimentação excessiva e com a perda de controle sobre 

a alimentação, gerador do transtorno da compulsão alimentar 
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periódica (TCAP) e de outras patologias alimentares.  Em 

ambas as situações, indivíduos com diferentes patologias 

alimentares percebem negativamente o processo de 

transtornos alimentares por acreditarem na incapacidade de 

controle causando consequentemente repulsa, vergonha e 

culpa. Esses sentimentos atuam com uma flecha de múltiplos 

gumes, uma vez que influencia na hora, durante e depois do 

consumo alimentar.  

             É importante ressaltar que tal estudo evidencia que 

para de fato o consumo excessivo de alimentos ser identificado 

como compulsão alimentar, que na verdade é a incapacidade 

de interromper um comportamento frente aos alimentos, faz-se 

necessário um diagnóstico clínico. O mesmo estudo demonstra 

que o consumo de alimentos descontrolados com posterior 

arrependimento retrospectivo é frequente em obesos e em 

pessoas que desejam manutenção e perda de peso, que 

quando exageram no consumo alimentar, expressa 

sentimentos similares aos presentes na compulsão alimentar e 

no Transtorno (TCAP) podendo ocasionar comprometimento 

funcional seguido de sintomas de desregulação emocional 

(KOBER; BOSWEL, 2018).  

            Indivíduos com TCAP não buscam alternativas 

compensatórias e, na maioria das vezes, apresentam IMC 

maior do que quando comparadas com outras patologias 

alimentares, apesar de ser prevalente em indivíduos que 

procuram tratamento para redução de peso sendo, 

apresentando-se intimamente relacionada com a obesidade 

(KOBER; BOSWEL, 2018). 

 Os estudos de Leehr et al (2015), expõe alguns 

indicadores que caracterizam o processo de compulsão 

alimentar periódica  que, apenas é considerado quando ocorre 
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pelo menos uma vez na semana, durante um período médio de 

três meses, e o público são pessoas com sobrepeso e obesos, 

necessitando que estes para receber o diagnóstico apresentem 

características como: comer ligeiramente do que o normal, 

comer até sentir-se desconfortavelmente saciado, comer sem 

sentir fome e escondido devido ao sentimento de culpa.  

 O estudo sugere que obesos com TCAP apresentam 

déficit de regulação emocional, e elucida que não são todos os 

indivíduos com sobrepeso e obesidade que apresentam o 

diagnóstico do TCAP, evidenciando, por sua vez, que caso 

falhe o autocontrole emocional, outros mecanismos podem 

falhar subsequentemente e interferir no comportamento 

alimentar e ocasionando, desta forma, um crescente ganho de 

peso. A análise do estudo sugere que a ingestão alimentar atua 

satisfatoriamente compensando as emoções negativas. 

Há um crescente aumento no que correspondem a indivíduos 

com excesso de peso corporal, sendo considerado um dos 

problemas de saúde pública de maior relevância (LEEHR et al, 

2015). 

 Devido a isto, alguns pesquisadores têm focado neste 

campo de trabalho para compreender as más escolhas 

alimentares e têm constatado que os hábitos alimentares 

inadequados apresentam uma estreita relação de caráter 

provocante da mídia, através de técnicas persuasivas e 

atrativas de marketing, envolvendo promoções, anúncios 

multissensoriais visando atrair consumidores que poderão 

escolher um novo item alimentar, que em grande parte das 

vezes são emocionalmente satisfatórios, mas não são 

saudáveis, além de favorecer o descontrole de seus hábitos e 

escolhas alimentares (LEEHR et al, 2015). 
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 Dentre as intervenções baseadas na abordagem 

comportamental, o mindfulness, Terapia Comportamental 

Dialética, de Aceitação e Compromisso, de Redução de 

Estresse Baseada em Mindfulness (MBSR) utilizam as 

ferramentas de atenção plena para estimular a consciência, 

melhorar a aceitação e a tolerâncias de sentimentos negativos 

e diminuir a reatividade emocional e cognitiva visando controlar 

situações indesejadas, reorientando os indivíduos aos seus 

valores e guiando-os a novos padrões comportamentais 

(GODFREY; GALLO; AFARI, 2015).  

 Alguns pesquisadores como Kidwell; Hasford; Hardesty 

(2015), acreditam que a inteligência emocional do consumidor 

representa uma importante ferramenta para alcançar resultados 

de consumo desejado, uma vez que permite que o consumidor 

compreenda as informações emocionais através da 

racionalidade e posteriormente utilize-as para corrigir e 

solucionar problemas de comportamento insatisfatório.  

 Para atingir a doutrina da sabedoria emocional faz-se 

necessário a compreensão de quatro dimensões significativas, 

são elas: percebida que é quando o indivíduo apresenta-se 

consciente e reconhece diferentes emoções, em seguida está 

à capacidade de um indivíduo considerar as emoções de 

acordo com o nível de relevância em ambientes de consumo, 

posteriormente está à capacidade de decifrar como as emoções 

se desenvolvem, se comportam e como elas se evoluem no 

decorrer do tempo, e por fim a última dimensão é configurada 

pela capacidade de inteligência de gerenciar e de auto-regular 

as emoções. Este estudo acredita que a inteligência emocional, 

que se encontra na liderança, está além das questões 

cognitivas, apresentando capacidade de prever melhores 

escolhas alimentares  além do conhecimento nutricional acerca 
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da indústria e dos produtos alimentícios, devido ao 

conhecimento processual que possibilita melhores alternativas 

decisórias (KIDWELL; HASFORD; HARDESTY, (2015). 

 A alimentação consciente possibilita aos consumidores 

maior atenção plena com suas escolhas alimentares, relação 

de domínio emocional frente a alimentos baseados por 

intuições negativas de alimentos heurísticos, uma vez que o 

conhecimento cognitivo passa a ser reconhecido, 

compreendido e gerenciado pelos consumidores para a 

promoção de prazer, redução de tendências alimentares 

irracionais em ambiente de consumo e manutenção da saúde e 

do bem estar (KIDWELL; HASFORD; HARDESTY, 2015). 

 De acordo com o estudo realizado por Warren; Smith; 

Ashwel (2017), concluíram que atenção plena e a utilização de 

técnicas de comer intuitivo pode de fato colaborar para que haja 

mudanças satisfatórias de comportamento alimentar em 

indivíduos com transtornos de compulsão alimentar, 

apresentando intervenções bem sucedidas em populações com 

sobrepeso, obesidade e em indivíduos com peso considerado 

adequado. Além disso, o estudo demonstrou efeitos positivos 

na fome emocional a qual demonstra-se maior controle dos 

consumidores  frente as escolhas alimentares em ambientes de 

consumo. 

 A atenção plena aliada às estratégias de alimentação 

intuitiva são ferramentas importantes para promover 

alimentação consciente, uma vez que elas atuam evidenciando 

os mecanismos de fome e saciedade utilizando ferramentas de 

como auto-regular as emoções e a ingestão de alimentos em 

ambientes de comer, sendo esta estratégia eficaz para o 

controle, manutenção, perda de peso e até mesmo na 

prevenção de ganho de peso uma vez que a alimentação 
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consciente em mudanças positivas de hábitos alimentares e na 

quantidade de ingestão (WARREN; SMITH; ASHWEL, 2017). 

 Alguns componentes principais que são desenvolvidas 

através de técnicas de atenção plena, consistem em: alimentar-

se de forma consciente, ter consciência das sensações físicas, 

dos pensamentos e sentimentos relacionados à alimentação e 

ao corpo como, por exemplo, a atenção durante a refeição, 

observando o cheiro, a textura e o sabor e reduzindo a 

velocidade de deglutição e atitude comportamentais 

conscientizadas visando mudanças no padrão de hábitos 

alimentares cotidianos, para isso pode ser realizado meditações 

com foco de trabalhar os mecanismos de identificação de fome 

e saciedade e posterior gerenciamento de desejos alimentares 

(WARREN; SMITH; ASHWEL, 2017). 

 O estudo de Tylka, Calogero e Danielsdottir (2015) 

ratificou, através de uma comparação entre a alimentação 

intuitiva e o controle flexível, com homens e mulheres, que o 

comer intuitivo apresenta-se relacionado de forma benéfica aos 

fatores psicológicos como satisfação com a vida, afeto positivo, 

redução do controle rígido e apreciação com o corpo, em 

contrapartida apresenta relação contrária ao sofrimento mental 

que inclui, por sua vez, afeto negativo, baixa interocepção, 

preocupação com alimentos e compulsão alimentar em 

oposição ao controle flexível que apresentou como resultado 

associação de sofrimento psicológicos, compulsão e 

preocupação alimentar.  

  Os resultados de Sairanen et al (2015), elucidou que a 

atenção plena e a flexibilidade psicológica contribui para 

modificar comportamentos alimentares desordenados 

evidenciando que esta mudança comportamental deve 

considerar as potencialidades e as fragilidades psicológicas dos 
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processos subjacentes, demonstrando que  as habilidades de 

atenção plena podem, de fato, promover resultados 

satisfatórios de mudanças de hábitos mais adaptativos em 

ambientes obesogênicos, demonstrando, portanto, eficácias na 

utilização de estratégias de nutrição comportamental. 

 

CONCLUSÕES 

 

 O estudo demonstrou que a abordagem 

comportamental e a utilização das estratégias do comer intuitivo 

e do comer com atenção plena em conjunto com alianças 

terapêuticas do profissional com os indivíduos, podem melhorar 

a relação do indivíduo com seu corpo, sua mente e a comida, 

além de proporcionar uma conduta alimentar de forma mais 

consciente e respeitosa diante das suas metas e 

particularidades.  

 A alimentação de forma mais consciente, por sua vez, 

corrobora positivamente no processo de mudança 

comportamental conduzindo o indivíduo a manter-se conectado 

com as sensações físicas e emocionais que são provocadas 

pelo ato de comer. Além disso, desencadeia conseguintemente 

domínio emocional, diante sentimentos e sensações, elo 

satisfatório com alimentação, flexibilidade e confiança, resgate 

de mecanismos de identificação fisiológica, autonomia e 

impossibilidade de hábitos alimentares indesejáveis e 

recorrentes promovendo, portanto, um futuro e um presente 

alimentar benéfico no campo mental, social e físico.  
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RESUMO: O autismo é um dos mais conhecidos, entre os 
Transtornos Invasivos do desenvolvimento, caracterizado por 
uma desordem atrelada a múltiplos fatores. É definido pelo 
retardo na exposição das habilidades sociais, comunicativas e 
cognitivas, que em sua totalidade atinge algumas áreas de 
interação social, fala e desenvolvimento neuropsicomotor, 
manifestando-se durante a primeira infância. Diversos estudos 
sobre a alimentação do autista, associados à experiência de 
pessoas diretamente envolvidas, vêm sendo utilizados para a 
melhoria dos comportamentos e atitudes destes portadores, os 
quais refletem influências quanto ao tratamento, que inclui 
dietas que possuem efeito positivo ao nível da sintomatologia 
de base, como a dieta isenta de glúten e caseína. A presente 
revisão temática tem como objetivo analisar como o uso da 
nutrição sob pacientes autistas pode contribuir no tratamento e 
reabilitação dos sintomas, abordando temas como alergias, 
estado nutricional e o impacto de intervenções nutricionais e 
alimentares sobre o metabolismo de portadores de TEA, dessa 
forma, o profissional nutricionista contribuirá no processo de 
tratamento do autismo, visando melhoras de sinais e sintomas, 
através da modulação na dietoterapia atual dos pacientes. 
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Justifica-se pela necessidade de trazer à tona, novas 
discussões sobre a alimentação, dos portadores desta 
síndrome. Diversos estudos sobre a alimentação do autista, 
associados à experiência de pessoas diretamente envolvidas, 
vêm contribuindo para a melhoria dos comportamentos e 
atitudes próprias destes portadores.  
Palavras Chave: Autismo. Nutrição. Transtorno do espectro 

autista (TEA).  

 

INTRODUÇÃO 

 

O transtorno do espectro autista (TEA) engloba uma 

série de complicações neurológicas e comportamentais que 

afeta o desenvolvimento humano, acarretando distúrbios. Um 

estudo realizado por Parletta et al. (2016) comprovam que não 

há hipóteses concretas para a origem do autismo, se tratando 

de uma desordem que se alinha a vários fatores, os quais 

envolvem tanto a genética como condições ambientais, porém, 

que não há nenhum diagnóstico definido para confirmação de 

TEA. 

Pesquisa realizada nos Estados Unidos (National Health 

Interview Survey - NHIS), na primeira edição, em 1997, 

constatou que a prevalência de crianças entre as idades de 3 e 

17 anos detectadas com transtornos como o autismo, era em 

torno de 0,1%. Contudo, segundo o site da Rede de 

Monitoramento de Autismo e Deficiência do Desenvolvimento 

dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Center of 

Disease Control - CDC), a prevalência do TEA, de 2012 a 2014 

cresceu por volta de 30%, sendo cinco vezes maior para o sexo 

masculino (DIAS et al., 2018). O TEA não se tem uma causa 

exata, porém há indícios que a junção entre fatores genéticos, 
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ambientais e neurológicos exercem influencia sobre o 

desenvolvimento desse transtorno. (NUNES; VERAS, 2019).  

Menezes e Santos (2017), relata que a alimentação é 

responsável por melhorar ou piorar inúmeros fatores fisiológicos 

no organismo humano como disponibilidade de nutrientes, 

elevação ou redução de citocinas inflamatórias, além de 

absorção e excreção. Assim, em situações como o horário das 

refeições, algumas atitudes são corriqueiras, gerando 

preocupações pelo agravamento dos sinais e sintomas, como 

por exemplo, recusa, indisciplina e seletividade, possivelmente 

acarretando carências nutricionais e desnutrição energético-

proteica.  

A atual abordagem de alguns profissionais não considera 

que o autismo apenas afetava o desenvolvimento neurológico 

e psicológico, mas, já se considera que afeta muitos sistemas 

do organismo: como metabólico, gastrointestinal, imunológico, 

neurológico e ainda a função mitocondrial, que está alterada em 

muitas crianças, e, deste modo, existe algumas co-morbilidades 

presentes nos autistas que não são característicos dos 

sintomas do transtorno, como por exemplo, as co-morbilidades 

gastrointestinais, que incluem refluxo esofágico, dor e inchaço 

abdominal, diarreia e obstipação (ALVES, 2017).  

Estudos publicados sobre o autismo mostraram que 

surgiram mudanças nas áreas da atenção, hiperatividade e 

comunicação após a intervenção dietética. Neste contexto, a 

pesquisa apresentada elenca revisões literárias acerca da 

alimentação voltada para os portadores de TEA. 

 

  



NUTRIÇÃO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO DA 

LITERATURA 

469 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado através de pesquisas 

com embasamento científico, com abordagem descritiva. O 

levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de junho 

a novembro de 2019. Como critério de inclusão se utilizou 

artigos científicos nacionais e internacionais que abordassem a 

temática sobre estado nutricional do autismo, alergias 

alimentares, intervenção nutricional no espectro autista, 

seletividade alimentar e distúrbios gastrointestinais, 

preferencialmente publicados no período de 2015 a 2019, 

obtidos por meio das bases de dados: MEDLINE, SCIELO, 

LILACS e PUBMED. As publicações selecionadas a partir da 

variável de interesse totalizaram 50 artigos, dentre estes, 22 

foram selecionados, os quais apresentaram maior relevância e 

que atendiam aos critérios de inclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ESTADO NUTRICIONAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

O estado nutricional do autista não depende somente da 

qualidade da ingestão alimentar, mas também da eficácia dos 

processos fisiológicos e metabólicos do corpo. Pode acontecer 

frequentemente o aporte inadequado de micronutrientes, já que 

há uma associação de possíveis desequilíbrios metabólicos 

com recusa alimentar e necessidade maior de vitaminas e 

minerais.  Uma das características importantes do autismo é a 

seletividade ou recusa alimentar, o que pode agravar casos de 
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sobrepeso e obesidade ou até mesmo desnutrição 

energético/proteica (OLIVEIRA, 2019). 

Menezes (2017) cita que em estudo realizado com 30 

alunos, constatou-se o estado nutricional de alunos com 

autismo e outras síndromes, onde a mãe de um dos portadores 

de TEA, que possuía peso elevado, seguiu orientações da 

nutricionista, mudou os hábitos alimentares e prática regular de 

atividade física do próprio, conseguindo então, reduzir 6,1kg 

mesmo este fazendo uso da medicação risperidona. O hábito 

alimentar do autista ainda não é totalmente esclarecido. Parte 

da literatura pode demonstrar preferências alimentares 

distintas, porém, os comportamentos durante as refeições são 

semelhantes, além de interferir no estado nutricional, que pode 

causar carências nutricionais graves (MENEZES, 2017).  

Ferreira, (2016), realizou um estudo transversal no 

Centro de Neuropediatria de Curitiba – Paraná, com 34 crianças 

em idade pré-escolar, de 2 a 6 anos, os quais passaram por 

avaliação clínica, laboratorial, onde se coletou dados para o 

recordatório alimentar, frequência habitual de consumo e 

registro alimentar equivalente a três dias, bem como dados de 

peso corporal, altura, circunferência de cintura e pregas 

cutâneas. Como resultado, percebe-se que no que se refere ao 

agravamento do TEA, o grau leve (n=20) e moderado (n=11) 

foram os que mais se destacaram e somente três crianças 

foram diagnosticadas como portadoras de TEA grave. A 

desnutrição foi apresentada por três pacientes (8,8%), 

dezessete eram eutróficas (50,0%) e quatorze demonstraram 

excesso de peso (41,7%). Entre crianças com autismo leve e 

moderado (p=0,71) verificou-se que não houve diferença 

significativa no estado nutricional. Notou-se excesso de 
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consumo de energia, gordura saturada, carboidratos e quanto 

à proteína, todas as crianças ultrapassaram o consumo.  

No mesmo estudo, foi observado ainda excesso de 

ingestão de alimentos industrializados como doces, 

refrigerantes e sucos artificiais, e a ingestão de carnes, leite, 

frutas e verduras estava abaixo da recomendação diária. 

Quanto ao recordatório alimentar se observou que a dieta das 

crianças identificadas com TEA era pobre em ferro, cálcio, 

zinco, ácido fólico, vitamina A, D, E, além de que o consumo de 

vitamina C, B12 e B6 foi superior ao recomendado e todas as 

crianças não alcançaram a recomendação diária de fibras. 

Valores abaixo dos índices de referência nos exames de 

hemoglobina, eosinófilos, hemograma e vitamina D foram 

detectados, já o colesterol total, LDL-colesterol, triglicerídeos e 

vitamina B12 apresentaram-se acima dos valores de referência. 

A obesidade nesse transtorno, mesmo que o autista 

apresente comportamento seletivo, está diretamente ligada 

com o uso da medicação para diminuir os sintomas Atualmente 

percebe-se que alimentos que contém açúcar são a preferência 

do público infantil, pois é notório a oferta precoce dos mesmos, 

o que indica que esse consumo em excesso de alimentos com 

alto teor de açúcar esta aliado a ansiedade detectada pelas 

crianças autistas, que pode ser decorrente da alteração de 

rotina bem como a sensibilidade sensorial apresentada por 

essa população (ROSA; ANDRADE, 2019). 

Na visão da nutrição já se percebe a magnitude da 

intervenção nutricional, onde a monitorização do estado 

nutricional no período da gestação quanto no tratamento do 

autismo é imprescindível para a identificação da doença, pois 

diante do diagnóstico da sensibilidade acentuada do sistema 
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imunológico se faz necessário detectar possíveis déficits 

vitamínicos (ARARUNA, 2018). 

 

INTERVENÇÕES DIETOTERÁPICAS: MACRO E 

MICRONUTRIENTES E SUMPLEMENTAÇÃO DE ÔMEGA – 3 

E 6 

As fontes energéticas na dieta da criança devem estar 

em equilíbrio na distribuição de carboidratos, proteínas e 

lipídios. Recomenda-se valores de 55% a 60% de carboidratos 

e 25% a 30% de lipídios na dieta e o restante, 15% a 20% de 

proteínas. A recomendação de carboidratos é de no mínimo 

5,0g/kg/dia para evitar hipoglicemia e cetose e para lipídios não 

há definições específicas na literatura. O consumo de gordura 

saturada na dieta não deve ultrapassar 7%, gordura 

monoinsaturada 10% e poli-insaturada até 20%, sendo esses 

percentuais baseados no valor energético total da dieta 

(FERREIRA, 2016). 

Vitaminas do complexo A, B e D e de minerais são cálcio, 

zinco, selênio e magnésio, de acordo com Araruna (2018), são 

as deficiências mais vistas de micronutrientes nas crianças com 

TEA. A vitamina B6 é de grande relevância para um aglomerado 

de atividades bioquímicas que não funcionam adequadamente 

em portadores de TEA. Quando ocorre a limitação de algumas 

transformações metabólicas, os neurotransmissores não são 

ativados corretamente, o que pode acarretar sintomas como, 

por exemplo, ansiedade, déficit de atenção, depressão e 

transtorno do sono, tal fato interligado a exagerada ingestão de 

alumínio, glutamato, mercúrio e várias substâncias artificiais 

consumidas em refeições, auxiliam o acúmulo dos mesmos no 

organismo e geram alterações cerebrais que acabam 

proporcionando a irritabilidade, além de hiperatividade e 
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agressividade. A deficiência de vitamina B1 e niacina 

possivelmente resulta em sinais neurológicos os quais acelera 

o aparecimento dos sintomas do transtorno, visto que limita a 

conversão do acetaldeído, prejudicando sua expulsão pelo 

organismo, tendo efeitos negativos sobre estruturas cerebrais e 

consequentemente impedindo o correto desenvolvimento 

neural nos autistas (ARARUNA, 2018). 

De acordo com Araruna (2018), dos maiores problemas 

nutricionais entre crianças com TEA é a deficiência de ferro, 

gerando uma insuficiência no que diz respeito a função celular. 

Em uma pesquisa elaborada na Hamad Medical Corporation no 

Qatar, entre 2011 e 2014, com 308 crianças portadoras de TEA 

e 308 crianças participantes de controle, por meio de exames 

bioquímicos de sangue, detectou-se anemia por deficiência de 

ferro e, deficiência de vitamina D que justifica-se pelo fato de as 

crianças com transtorno autista apresentarem uma maior 

seletividade alimentar além de dietas muito restritivas, o que 

resultará em risco de carências nutricionais. recomendação de 

ferro para crianças com idade entre um a três anos é de 7mg e 

de 4 a 8 anos é de 10mg por dia, pela RDA (FERREIRA, 2016). 

O Cálcio é o mineral de mais importância no 

desenvolvimento ósseo da criança, envolvendo a formação, 

manutenção estrutural e rigidez dos ossos (OLIVEIRA, 2019). 

A recomendação para crianças com faixas etárias entre um a 

três anos e de 4 a 8 anos são de 700 e 1.000mg pela RDA, 

respectivamente (FERREIRA, 2016).  

A vitamina D também se destaca. Esta possui função de 

regular a sinalização neurotrófica por meio do equilíbrio do fator 

de crescimento das células Gliais (responsável por modular 

função de neurônios dopaminérgicos) e do fator de crescimento 

neural (modulam os neurônios colinérgicos) sendo de grande 
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utilidade para a resistência e migração de neurônios no 

desenvolvimento cerebral (MENEZES; SANTOS, 2017). 

Segundo o Institute of Medicine (IOM), a recomendação para 

crianças com idade entre um e até oito anos é a mesma, 600 

unidades internacionais por dia (FERREIRA, 2016). 

Os ômegas - 3 e 6 agem no organismo desempenhando 

papeis importantíssimos em alergias e processos inflamatórios, 

além de reduzir danos vasculares, reduzir colesterol total, evitar 

formação de coágulos e aterosclerose. Em uma análise 

realizada com crianças autistas, identificou-se os níveis séricos 

desses ácidos, os quais se apresentaram com teores menores 

quando comparados ao grupo controle. Após essa etapa, estas 

crianças receberam suplementação, em torno de três meses e 

a maioria mostrou efeitos positivos no que se diz respeito o 

comportamento, considerando concentração e contato visual, 

capacidade motora e melhoria na linguagem (POSAR; 

VISCONTI, 2016). 

Ooi et al., realizou em 2015, um estudo para observar a 

eficácia e a seguridade da suplementação de ômega – 3, por 

um período de 3 meses, em 42 crianças autistas. Como 

resultado observou-se que a suplementação foi bem tolerada, 

os quais não acarretaram efeitos colaterais sérios, além do 

mais, os participantes mostraram uma elevação na 

porcentagem de ácidos gordos ômega - 3 e diminuição 

considerável da razão AA/EPA. Por conseguinte, os pais 

mencionaram melhorias em alguns sintomas do autismo, como 

a consciência, cognição e comunicação social bem como 

comportamentos repetitivos. 

Parletta et al. (2016), afirma que em indivíduos 

portadores, a via de metabolização desses ácidos graxos poli-

insaturados possui atividade acentuada, o que pode ocasionar 
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risco de estresse oxidativo cerebral, nesse quesito,  a 

suplementação de ácidos graxos poli - instaurados ômega - 3 

pode ser uma possibilidade de abordagem nutricional nas 

perturbações do espectro do autismo, de maneira a amenizar 

os sintomas. 

 

ALERGIAS ALIMENTARES: ISENÇÃO DE GLÚTEN, 

CASEÍNA E SOJA 

 

De acordo com Menezes (2017), para iniciar qualquer 

assunto que tenha qualquer convergência entre autismo, glúten 

e soja é essencial compreender três itens: intestino e digestão, 

peptídeos e opióides. Sabe-se que, um órgão de grande 

importância, é o intestino. Além de ser responsável pela entrada 

e saída de água, exerce também digestão, absorção de 

nutrientes e eliminação de componentes tóxicos e nocivos, 

produzindo muitas substâncias associadas à função 

neuroendócrina e imunológica, como a acetilcolina e a 

serotonina.  

Através da “Teoria do excesso de opióides”, Alves 

(2017), explica que na digestão da caseína e do glúten existe 

produção de peptídeos com atividade opióide, gluteomorfinas e 

caseomorfinas respetivamente, que circulam pela mucosa 

intestinal, alcançando a barreira hematoencefálica. Tal fato 

acarreta danos ao sistema nervoso central, onde acomete a 

função cerebral, porém, tais fatores ainda são desconhecidos. 

A retirada do glúten e da caseína é ainda um ponto 

bastante discutido. Considerando que essas proteínas 

funcionam como gatilho para as crises comportamentais, 

alergias e transtornos gastrintestinais, a intervenção dietética 

propõe a remoção destes alérgenos. Após três semanas de 
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tratamento é preciso fazer uma analise do surgimento ou não 

de efeitos benéficos, avaliando as alterações bioquímicas, 

comportamentais e gastrintestinais. Sendo a remoção da 

caseína através da restrição do leite e derivados de realização 

mais simples e de resultados mais rápidos (LEAL et al., 2017). 

Araruna (2018) observou a retirada da caseína e de 

todos os produtos derivados, por um período de 3 semanas em 

indivíduos autistas, após o período de experiência em relação 

à restrição da caseína e derivados, iniciou-se a retirada do 

glúten e derivados da alimentação, com o mesmo critério de 

observação utilizado com a retirada da caseína, porém por um 

período de 5 meses. Ao final do experimento percebeu-se uma 

melhora nas características e sintomas de desordem. 

Assim, portadores do TEA tendem a ter algumas 

deficiências nutricionais, que quando são supridas também 

ajudam a controlar melhor a doença (NUNES; PAVA; 

MARQUES, 2016). Abaixo estas informações são apresentadas 

e ilustradas com imagens de alimentos representados na figura 

1, caracterizada por alimentos que contribuem para amenizar 

os sintomas do portador de TEA e figura 2, constituída por 

alimentos que agravam os sintomas do portador de TEA. 

Em uma pesquisa realizada por Dias et al. (2017), acerca 

de estudos sobre dieta de exclusão de glúten e/ou caseína e 

que o desfecho tentasse a associação entre essa exclusão e a 

melhora ou não de qualquer sintoma relacionado ao TEA 

(principalmente gastrointestinal, sintomas cognitivo, 

permeabilidade intestinal e hipersensibilidade), selecionou-se 

49 artigos originais, sendo utilizados para levantamento de 

dados um total de 22, referentes ao ano de 1990 até 2016. Para 

a inclusão desses estudos, utilizou-se os Principais Itens para 

Análises Sistemáticas e Meta – análises (PRISMA Statement), 
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bem como um check – list, onde os artigos que atendessem a 

pelo menos 7 itens contidos neste instrumento entrariam na 

revisão, sendo esta metodologia optada pelos autores, afim de 

evitar problemas metodológicos como por exemplo, ausência 

do grupo controle, não controle da ingestão dietética dos 

grupos, entre outros.  

 

Figura 1. Alimentos que contribuem para amenizar os sintomas 
do portador de TEA. 
 

 
Fonte: Nunes, Paiva e Marques (2016). 

 
Figura 2. Alimentos que agravam os sintomas do portador de TEA. 

 

Fonte: Nunes, Paiva e Marques (2016).  
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Como resultado, 15 artigos (68,1%) apresentaram 

efeitos positivos e 7 (31,8%) não associaram a exclusão do 

glúten/caseína aos sintomas citados acima. Considerando os 

ensaios clínicos randomizados, dos 13 encontrados, um total de 

8 (61, 5%) apresentaram efeitos positivos nos desfechos 

estudados e 5 (38,4%) não demonstraram mudança 

significativa e com relação ao tamanho das amostras, o maior 

número de indivíduos avaliados foi de 150 e o menor de 7. No 

que diz respeito aos estudos transversais identificados, o menor 

número avaliado foi de 13 pessoas e o maior de 387, onde em 

3 pesquisas (75%) houve melhora nos sintomas e 1 (25%) não 

apresentou mudança significativa entre os grupos. Dos 22 

artigos analisados, somente um estudo de corte foi constatado 

(avaliando 134 crianças) tendo um efeito benéfico quando se 

trata da dieta de isenção. Inclui-se ainda 4 estudos de caso, 

onde 3 (75%) demonstraram melhora nos sintomas. A figura 3 

demonstra o resumo do número de artigos revisados por tipo de 

desfecho avaliado com o objetivo de comprovar a existência da 

associação de dietas isentas de glúten/caseína auxiliando o 

tratamento do TEA. 

Nota-se que todos os 22 artigos originais verificaram 

sintomas cognitivos, 7 analisaram sintomas gastrointestinais, 

outros 7 evidenciaram a permeabilidade gástrica e apenas 2 

identificaram hipersensibilidade através dos níveis de 

anticorpos. Os resultados da dieta incluem redução da 

agressividade e do comportamento autodestrutivo, melhora na 

sociabilidade, atenção, fala e estereotipias.  
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Figura 3. Número de artigos revisados por tipo de desfecho 
avaliado.   

 

 
 

Fonte: Dias et. al., (2017). 
 

Araruna (2018) afirma que alguns autores concluem que 

o glúten e a caseína geram sensação de prazer, além de 

hiperatividade, falta de concentração, irritabilidade e com isso 

dificuldade na interação social. Pesquisas relatam que, crianças 

com o transtorno do espectro do autismo que adquiram a uma 

dieta livre de glúten e caseína apresentaram uma significativa 

melhora dos sintomas. Devido aos sintomas gastrointestinais 

presentes nesses indivíduos, a restrição de glúten poderia ser 

benéfica, uma vez que pode causar danos nas vilosidades da 

membrana intestinal resultando em uma possível má absorção 

dos nutrientes e causando desconfortos gastrointestinais.  

A intervenção dietética nas crianças com TEA se faz 

relevante para o avanço da saúde tanto mental quanto física. 

As análises apontam que uma dieta equilibrada atua como uma 

influência positiva no que se diz respeito o bem-estar 
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principalmente sobre os sintomas, abrindo inúmeras estratégias 

para a melhora da qualidade de vida dessa população. Grande 

parte das pesquisas publicadas mostram alterações benéficas 

na apresentação da sintomatologia após a intervenção 

dietética, sobressaindo em mudanças nas áreas da 

comunicação, hiperatividade e atenção, porém, faz-se 

necessário um aprofundamento nesta temática, abrangendo 

melhores resultados.  

DISTÚRBIOS GASTRINTESTINAIS NO AUTISMO 

Leal et al. (2017) cita que a maturidade intestinal tem 

grande importância no desenvolvimento cognitivo da criança. 

Assim, o comprometimento deste pode desencadear vários 

problemas como a maior probabilidade de toxicidades, o que 

pode ser considerada uma das principais causas no surgimento 

de doenças neurais. Dentre os sintomas mais comuns entre os 

portadores de autismo, pode-se constatar quadros de diarreia, 

vômitos frequentes, dores abdominais, constipação, doença 

inflamatória intestinal, insuficiência pancreática, doença 

celíaca, disbiose, refluxo, fezes com aspecto diferenciado, 

dificuldade de controle do esfíncter anal, seletividade e 

intolerância alimentar (LAZARO; PONDE; RODRIGUES, 2016).  

Outro fato importante foi que indivíduos afetados 

demonstram esses sintomas de forma mais intensa do que 

indivíduos não afetados. A partir disso, elaborou-se hipóteses 

de que o TEA pode estar continuadamente relacionado com 

mudanças no aparelho digestivo, principalmente na sua 

microbiota. É o trato intestinal que regula o sistema imune, nos 

primeiros dias de vida de um recém-nascido, onde qualquer 

modificação desse trato, seja por uma inflamação ou agressão 
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imunológica, pode estar interligada com alterações 

provenientes do cérebro, e nesse caso está o TEA (NUNES; 

VERAS, 2019). 

A relação entre o TEA e o eixo cérebro-intestino deu 

inicio quando apareceu a possibilidade que em algumas 

disfunções era possível amenizar os sintomas cognitivos e 

comportamentais somente limitando a oferta de algum tipo de 

componente. Como foi notado que grande parte dos pacientes 

no TEA obtiveram avanços intestinais, foram feitos testes 

priorizando a isenção do glúten e da caseína, e assim, se 

adquiriu um avanço nos aspectos oriundos do transtorno. A 

partir desses achados, originaram-se progressos no que diz 

respeito análises mais aprofundadas a fim de conhecer e 

identificar a etiologia e fisiopatologia dessa disfunção, com isto, 

faz-se necessário mais estudos sobre como a microbiota pode 

interferir no quadro presente em autistas (NUNES; VERAS, 

2019). 

Bactérias anaeróbicas, principalmente Bacteroides, 

Bifidobacterium e Lactobacillus, habitam a microbiota intestinal, 

fortalecendo o sistema imunológico. Nos indivíduos autistas há 

a diminuição de bactérias do gênero Bifidobacterium, e o 

crescimento anormal de microrganismos patogênicos, como 

espécies de Clostridium, acarretando um desequilíbrio, o que 

causa inflamação da mucosa intestinal e consequentemente e 

consequentemente aparecimento dos sintomas (ALVES, 2017). 

Para Rosa e Andrade (2017) a toxicidade presente 

dentro do organismo do autista justificado pela sua 

permeabilidade intestinal é de fato um grande desafio para o 

cérebro, visto que o sistema nervoso não executa sua função 

primordial alterando o papel do organismo. 
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ANÁLISE DA SELETIVIDADE ALIMENTAR  NO 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

De acordo com Ferreira (2016), nos primeiros dois anos 

de vida, a criança experimenta uma série de alimentos, texturas 

e sabores variados. A recusa alimentar ocorre com frequência 

em crianças que se desenvolvem de forma típica, sendo 

relacionado a algo normal que ocorre na primeira infância, uma 

vez que há introdução de alimentos com texturas e sabores 

desconhecidos. Rocha et. al (2019) afirmam que seletividade 

alimentar se sobressai dentre as variáveis comportamentais 

observados no que diz respeito aos portadores de TEA. 

Caracteriza-se principalmente pela exclusão de diversos tipos 

de alimentos e tal comportamento pode ser passageiro ou ter 

duração até a fase de crescimento. Pouco apetite, desinteresse 

pelo alimento e recusa alimentar, são os mais comuns, onde 

provavelmente geram limitação a variedades e teste de 

alimentos ingeridos, acarretando carências nutricionais e 

possível deficiência de macro e micronutrientes.  

 Nascimento et al. (2015) relata que portadores de TEA 

podem apresentar problemas no reconhecimento sensorial, os 

quais podem gerar dificuldades de identificar cheiros, sabores 

e aspecto visual, assim, acaba resultando em seletividade 

alimentar. Contudo, Johnson (2015), afirma que alguns fatores 

como mascarar e modificar a textura e aspecto dos alimentos 

para outras características sensoriais pode contribuir para 

reduzir a sensibilidade sensorial em crianças com TEA, além de 

práticas pedagógicas e ofertas alimentares com mudanças na 

textura apresentaram-se como uma boa estratégia para o 

tratamento da seletividade alimentar, sendo também uma forma 

de educação alimentar e nutricional voltado a esse público, visto 
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que proporciona melhores escolhas nutricionais, por ofertar um 

consumo alimentar diverso, o qual exerce influência positiva 

sobre o estado nutricional dessas crianças. 

Logo, torna-se primordial a abordagem multiprofissional, 

envolvendo médicos especializados e nutricionistas 

capacitados com vistas a oferecer um tratamento nutricional 

adequado e aconselhar familiares sobre o comportamento de 

seus filhos durante as refeições. 

 

CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que o TEA possui causas multifatoriais, 

destacando-se a grande importância que o tratamento também 

seja multidisciplinar. É inegável a necessidade de mais 

investigações em buscas de evidências e do reflexo positivo 

que a nutrição pode propor como efeito terapêutico nesse 

quesito. Diversos estudos sobre a alimentação do autista, 

associados à experiência de pessoas diretamente envolvidas, 

vêm auxiliando na melhoria dos comportamentos e atitudes 

próprias destes portadores. A inclusão e exclusão de 

determinados alimentos permite que este organismo que está 

sujeito à desordem em nível imunológico gastrointestinal, 

metabólico, bem como neurológico tenha chances de ajustar e 

reduzir os sinais e sintomas promovendo maior bem estar. 

As modificações nas condutas alimentares, incluindo 

dieta livre de glúten e caseína bem como ricas em alimentos 

naturais orgânicos, além de suplementações de vitaminas, são 

fatores positivos, os quais possivelmente melhoram o 

desenvolvimento dos autistas. Desta forma, pode-se inferir que 

novos estudos são necessários para aprimoramento das 

pesquisas e tratamentos multifatoriais (nutrição, fatores 
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ambientais, medicamentos e terapias comportamentais) 

envolvendo o TEA. 
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RESUMO: Cuidado paliativo é uma abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam 
doenças ameaçadoras da vida, cuja atuação da equipe 
multiprofissional deve buscar promover o bem-estar, conforto e 
qualidade de vida desses pacientes e familiares desde o 
diagnóstico da doença até o luto. O objetivo deste estudo foi 
analisar a produção científica acerca do papel do nutricionista 
na equipe de cuidados paliativos através de uma revisão 
integrativa. A pesquisa foi realizada nas principais bases de 
dados das ciências da saúde com os descritores Palliative 
Care, Palliative Medicine, Nutritionists e Dietist unidos com o 
operador booleano OR e AND. Foram incluídos quatro artigos 
dos últimos cinco anos que abordaram a temática proposta. 
Observou-se que o papel do nutricionista voltou-se mais para 
o controle de sintomas clínicos e seleção de via de 
alimentação, levando-se em consideraçãos aspectos bioéticos 
e promoção de conforto e qualidade de vida. Conclui-se que o 
nutricionista apresenta um relevante papel na equipe de 
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cuidados paliativos no tocante ao objetivo da abordagem que 
é de oferecer alívio ao sofrimento aos pacientes com doenças 
ameaçadoras da vida, através de condutas dietoterápicas 
adequadas a cada situação e estágio da doença de base. 
Palavras-chave: Cuidados paliativos. Nutricionista. Equipe 

multiprofissional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente conscientização profissional e pública 

da necessidade de cuidados humanísticos no final da vida, os 

cuidados paliativos emergiram como uma prioridade na 

educação dos profissionais de saúde, assim como na prestação 

de uma assistência mais digna para o indivíduo enfermo. Tal 

filosofia não deve ser considerada apenas para um foco no final 

da vida, mas para um processo mais amplo envolvendo 

discussões sobre qualidade de vida na presença de doença 

ameaçadora à vida (SCHWARTZ et al., 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cuidado 

paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida 

de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que 

ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio 

do sofrimento no âmbito físico, psíquico, social e espiritual 

(MATSUMOTO, 2012). 

Diante das diversas dimensões em que os cuidados 

paliativos estão inseridos, fica evidente a importância da 

multidisciplinariedade na abordagem junto ao paciente 

enfermo, sendo um dos princípios que regem a atuação da 

equipe de cuidados paliativos. O trabalho multiprofissional 

integrado é essencial para que o paciente tenha qualidade de 

vida e uma sobrevida digna, assim como para a prestação de 
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assistência à família, inclusive no luto. A equipe 

multiprofissional com seus múltiplos olhares e percepção 

individual pode realizar a assistência de forma abrangente 

(MATSUMOTO, 2012).  

A forma de abordagem e o entrosamento dos 

profissionais que compõem a equipe são essenciais para o 

paciente e seus familiares. Os membros da equipe alinhados 

com os princípios dos cuidados paliativos deve sempre 

promover, prioritariamente, o bem-estar e conforto do paciente. 

Devem, ainda, dominar saberes, técnicas e habilidades, além 

de demonstrar compaixão, para compreender como a pessoa 

de quem cuida sente a experiência do processo saúde-doença 

e quais seus valores e crenças (SOUSA; ZIMMER; VAZ, 2017), 

tornando-se todos corresponsáveis pela produção de saúde e 

de vida, cumprindo assim os propósitos de cuidar do paciente 

de forma integral, individualizada, com foco no seu bem estar e 

qualidade de vida, independentemente de quão avançado seja 

o estado de sua doença (CONSOLIM, 2012). 

A presença dos nutricionistas nos serviços de cuidados 

paliativos torna-se necessária, dada a importância emergente 

da assistência alimentar e nutricional no cuidado dos pacientes 

em cuidados paliativos, através da implementação de rotinas de 

avaliação e intervenção nutricional, otimização da oferta de 

aconselhamento alimentar e nutricional personalizado e reforço 

do diálogo entre pacientes, familiares e outros membros da 

equipe, em torno de assuntos relacionados com a alimentação 

e nutrição (PINTO; CAMPOS, 2016). 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo 

analisar a produção científica acerca do papel do nutricionista 

na equipe de cuidados paliativos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, método tido 

como de grande relevância no campo da saúde por contribuir 

para o desenvolvimento da teoria com aplicabilidade à 

prática(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). A presente revisão 

seguiu o percurso metodológico proposto na literatura(HOPIA; 

LATVALA; LIIMATAINEN, 2016; WHITTEMORE; KNAFL, 2005) 

dividido em cinco etapas, são elas: formulação do problema, o 

que garante que a questão norteadora e os objetivos estejam 

claramente definidos; busca na literatura, que incorpora 

estratégia de pesquisa capaz de incluir artigos relevantes sobre 

o problema; avaliação de dados, que enfoca a autenticidade, 

qualidade metodológica, valor informativo e representatividade 

dos estudos; análise de dados, que inclui redução de dados, 

exibição, comparação e conclusões; e apresentação dos 

resultados, que sintetiza os achados de forma integrada e 

descreve implicações para a prática. 

Inicialmente formulou-se a questão de pesquisa: Quais 

as evidências científicas a cerca do papel do nutricionista 

na equipe de cuidados paliativos? Posteriormente, realizou-

se levantamento bibliográfico por meio de busca eletrônica nas 

seguintes bases de dados: USA National Library of Medicine 

(MEDLINE/PubMed), Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), biblioteca eletrônica 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 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 (2014 a 2019) e que 

abordavam diretamente o problema da pesquisa no título, 
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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 conectores booleanos 

“AND” e “OR”, na língua inglesa. O levantamento dos artigos 

foi realizado no mês de outubro de 2009 e como estratégias 

de busca foram utilizados os descritores da seguinte forma: 

Palliative Care OR Palliative Medicine AND Nutritionists OR 

Dietist. Da pesquisa nas bases de dados, resultou a 

identificação de 27 artigos. 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 

dúvida, optou-se pela seleção da publicação e decisão final 

após leitura na íntegra. 

Após a seleção da amostra final dos artigos incluídos na 

revisão, foram definidas as informações que seriam extraídas 

dos estudos, para tanto utilizou-se 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. 

Posteriormente, procedeu-se a análise de conteúdo 

reduzindo os dados mais relevantes em temas ou categorias 
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que continham os mesmos significados e que permitiram 

responder à questão da investigação. Para a apresentação 

dos artigos foi utilizado uma tabela que contemplou as 

seguintes informações: nome do artigo, autores, ano, país de 

publicação, delineamento, nível de evidência e principais 

achados, conforme exposto a seguir. 
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ARTIGOS REMOVIDOS: 
(Não preencheram critérios 

de inclusão) n= 12 

ARTIGOS 
ANALISADOS 

PUBMED 
(n=20) 

LILACS 
(n=0) 

SCIELO 
(n=2) 

BVS-Bireme 
(n=5) 

ARTIGOS 
ELEGÍVEIS  

(leitura na íntegra)  
(n=6) 

ARTIGOS EXCLUÍDOS: 
(Critérios de exclusão) 

- Análise título/abstract (n=6) 
- Artigos duplicados (n=3) 

- Artigos não disponíveis na 
íntegra (n=0) 

ARTIGOS INCLUÍDOS  
(n=4) 

Artigos excluídos após 
leitura na íntegra, pois não 
respondiam à questão da 

pesquisa (n=2) 
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Figura 1. Fluxograma do mecanismo de busca da revisão 

integrativa, conforme PRISMA(MOHER et al., 2009). João 

Pessoa, PB, Brasil, 2019  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Fluxograma Prisma, descrito nos 

métodos, foram identificados quatro artigos incluídos na revisão 

integrativa, conforme apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Artigos incluídos na revisão integrativa 
ARTIGO 1: KUROZUMI et al., 2019 

OBJETIVO • Investigar as relações entre conferências de 
cuidados paliativos e resultados positivos de cuidados 
paliativos para pacientes com insuficiência cardíaca em 
estágio terminal. 

MÉTODO •  Estudo transversal, analítico 

RESULTADOS • Nutricionistas tiveram um maior envolvimento 
na melhoria dos sintomas mentais; 

• Este estudo indicou que existem associações 
possíveis entre conferências sobre cuidados paliativos 
e resultados positivos ao realizar cuidados paliativos 
para pacientes com insuficiência cardíaca em estágio 
terminal; 

• Os nutricionistas entrevistam os pacientes 
sobre o conteúdo de suas refeições, seu apetite e 
sintomas de náusea, além de fornecer refeições 
apropriadas; 

• Intervenções nutricionais têm se mostrado 
eficazes na prevenção e redução da desnutrição em 
pacientes com câncer; 

• Foi encontrado que os nutricionistas estavam 
significativamente associados à seleção de "melhorias 
nos sintomas mentais" neste estudo. Isso sugere que 
intervenções nutricionais, que incluem avaliação do 
apetite, ajuste das refeições e prevenção de 
desnutrição, provavelmente influenciam a saúde 
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mental de pacientes com insuficiência cardíaca em 
estágio terminal. 

ARTIGO 2: BOYCE, 2017 

OBJETIVO • Explicar o conceito de cuidados paliativos, 
considerá-lo da perspectiva da ética e oferecer 
exemplos de desafios enfrentados no campo da 
nutrição, além de recursos para o benefício do 
profissional. 

MÉTODO • Opinião de especialista 

RESULTADOS • Nutricionistas possuem a oportunidade de 
atuar em cuidados paliativos em equipes 
multidisciplinares, com pacientes de todas as faixas 
etárias e doenças de base; 

• Os nutricionistas fazem parte da equipe 
especialista em cuidados paliativos em mais de 80% 
dos hospitais norte-americanos com 300 leitos ou mais; 

• É fundamental que o nutricionista converse 
com o paciente, explicando as possíveis escolhas com 
seus efeitos a longo prazo, levando em consideração 
os aspectos biopsicossociais e espirituais de cada 
paciente, facilitando processos sólidos de tomada de 
decisão; 

• O nutricionista que atua em cuidados paliativos 
deve defender o que é melhor para o indivíduo, 
respeitando sua autonomia e os princípios da bioética; 

• A abordagem paliativa demonstra reduzir os 
escores de depressão e estresse em cuidadores, além 
de otimizar o tempo da administração final de 
quimioterapia em pacientes com câncer, o que faz uma 
grande diferença na elaboração dos planos 
alimentares; 

• Melhor nível de conforto leva a uma melhor 
aceitação alimentar do paciente; 

• Importante que o nutricionista atue 
precocemente na desnutrição do câncer a fim de não 
haver complicações. A intervenção precoce de uma 
equipe paliativa multidisciplinar tem um efeito positivo; 

• Importante obter diretivas antecipadas de 
vontades para os pacientes no início do processo de 
cuidados paliativos; 
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• Os nutricionistas que integram a equipe de 
cuidados paliativos e participam de discussões sobre 
dor, conforto e possíveis efeitos a longo prazo do 
tratamento no início, há maior probabilidade de 
conquistar a adesão do paciente ao tratamento 
dietoterápico proposto. 

ARTIGO 3: MORAIS et al., 2016 

OBJETIVO • Verificar se a nutrição pode ou não melhorar a 
qualidade de vida do paciente em cuidados paliativos. 

MÉTODO • Revisão integrativa. 

RESULTADOS • O nutricionista é o profissional responsável por 
oferecer orientações nutricionais aos pacientes e a 
seus familiares, além de fornecer esclarecimentos 
sobre estratégias nutricionais para redução de 
desconfortos ligados à alimentação; 

• O nutricionista deve atuar com o objetivo de 
prolongar a sobrevida, reduzir a perda de peso e 
melhorar a qualidade de vida, por meio de orientações 
dietoterápicas centradas no real significado do cuidado 
nutricional para esses pacientes, respeitando suas 
preferências alimentares e culturais; 

• Avaliar o risco nutricional do paciente em 
cuidados paliativos e decidir sobre a escolha da terapia 
nutricional mais adequada considerando a expectativa 
de vida e os aspectos psicossociais do paciente. 

ARTIGO 4: SCHWARTZ et al., 2016 

OBJETIVO • Promover as recomendações da literatura para 
a integração da ética clínica na prática de suporte 
nutricional. 

MÉTODO • Revisão da literatura 

RESULTADOS • Os nutricionistas devem integrar componentes 
da ética clínica como parte do processo de atendimento 
nutricional, cultivando os princípios da bioética 
(autonomia, beneficência, não maleficência e justiça); 

• É necessário que os  tratamentos que envolve 
o suporte nutricional sejam consistentes com os 
valores, cultura, fé, preferências e prioridades do 
indivíduo e famíliares, e envolvam práticas ótimas de 
comunicação e tomada de decisão; 
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• O nutricionista deve incluir a tomada de decisão 
ética no apoio à nutrição na prática clínica e alcançar 
comunicação precoce com médicos, pacientes e 
familiares através de reuniões de atendimento à família; 

• O suporte nutricional deve ser prescrito quando 
os benefícios potenciais superam os riscos avaliados 
por uma análise baseada em evidências; 

• Somente intervenções que possam beneficiar 
pacientes devem ser realizadas, conforme avaliados 
pela equipe em colaboração com a família de que 
esses tratamentos estão alinhados com a preferência 
do paciente; 

• A grade curricular dos profissionais de saúde 
ainda é omissa em relação aos cuidados paliativos e 
ética clínica ligada ao suporte nutricional, sendo 
necessária a incorporação de discussões acerca da 
temática no âmbito universitário.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para melhor ilustrar os dados dos artigos desta revisão, 

foram elaboradas duas categorias temáticas: I) Papel do 

nutricionista no controle de sintomas em pacientes em cuidados 

paliativos; e II) Papel do nutricionista na seleção da via de 

alimentação em pacientes em cuidados paliativos. Ressalta-se 

que foram apresentadas e discutidas à luz da literatura. 

 

I) Papel do nutricionista no controle de sintomas em 

pacientes em cuidados paliativos 

 

O manejo de sintomas clínicos é encontrado como papel 

do nutricionista em três dos quatro estudos desta revisão. A 

atuação do nutricionista em cuidados paliativos deve visar o 

alívio de sintomas e a promoção da qualidade de vida, 

realizando uma escuta cautelosa com relação às queixas do 

paciente e sua família, sanando dúvidas e adequando a 
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alimentação conforme sua demanda e sintomas apresentados 

pelo paciente. 

Os sintomas comuns em pacientes em cuidados 

paliativos como anorexia, perda de peso, náuseas, vômitos, 

diarreia, constipação, xerostomia, mucosite, disfagia, 

odinofagia e outros, causam impacto direto na condição 

nutricional do paciente, sendo necessária a intervenção 

precoce a fim de promover o bem-estar nas diversas fases da 

doença, ciente de que à medida que a terminalidade se 

aproxima, a terapia nutricional visa prioritariamente a qualidade 

de vida do que a adequação nutricional (CASTRO; 

FRANGELLA; HAMADA, 2017). 

Além do manejo de sintomas, a comunicação empática 

e o apoio emocional fazem parte do trabalho do nutricionista em 

cuidados paliativos, a fim de que o aconselhamento nutricional 

específico para cada sintoma apresentado obtenha a adesão 

esperada  (PINHO-REIS, 2012). 

Um estudo com pacientes oncológicos em cuidados 

paliativos realizado no Paraná objetivou analisar como a 

intervenção nutricional e o controle dos sintomas interferiram na 

qualidade de vida destes pacientes através da aplicação de três 

questionários: um de qualidade de vida, um para avaliação dos 

aspectos socioeconômicos e um contendo anamnese 

alimentar, com questões relacionadas aos sintomas 

gastrintestinais, consistência da dieta, uso de complemento 

alimentar, medicamentos utilizados e a escala de performance 

funcional. Os atendimentos foram realizados pela nutricionista 

e médica do serviço simultaneamente, com registros dos 

sintomas e prescrição da conduta individualizada a cada caso. 

A nutricionista orientou os pacientes quanto a indicação 

dietética, consistência, possíveis comorbidades associadas, 
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respeitando as preferências e hábitos alimentares, buscando 

reduzir o desconforto ligado a alimentação. Os resultados deste 

estudo mostraram que 80% dos pacientes aderiram às 

orientações fornecidas e destes, 87% relataram haver melhora 

dos sintomas, concluindo que a intervenção nutricional precoce 

leva a um melhor controle de sintomas, refletindo na 

capacidade funcional, trazendo conforto e sensação de bem-

estar (SILVA et al., 2010). 

Uma revisão de literatura publicada em 2017 por Sobral, 

Pereira e Wakiyama, objetivou abordar o papel do nutricionista 

no controle de sintomas em pacientes oncológicos terminais, 

abordando as principais condutas dietoterápicas nos sintomas 

mais comuns em pacientes oncológicos terminais. 

Em relação à constipação, as principais condutas 

indicadas foram: fracionamento das refeições em 5 a 6 vezes 

por dia, enfatizar junto ao paciente a importância de realizar as 

refeições principais, consumo de fibras a partir dos alimentos, 

como hortaliças e frutas com casca e maior teor laxativo e 

ingestão de 1,5 a 2 litros de água por dia. 

As principais condutas para o manejo da diarreia foram: 

fracionamento em 6 refeições por dia, repor os líquidos e 

minerais perdidos, com ingestão hídrica várias vezes ao dia em 

pequenos volumes, evitar alimentos ricos em gordura, evitar o 

consumo de café, bebidas alcóolicas, chá preto, leite e queijos, 

utilizar terapia de reidratação oral e consumir alimentos mais 

constipantes. 

Para manejo de náuseas e vômitos as recomendações 

foram: realizar refeições em pequenas quantidades e com 

maior intervalo de tempo entre elas, dando prioridade a 

alimentos preferidos pelo paciente, primar pelo conforto 

ambiental, evitando odores fortes, manter uma higiene bucal 
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adequada, evitar alimentos fritos e ricos em gordura, preferior 

alimentos frios e sem condimentos. Os líquidos devem ser 

ofertados entre as refeições, de 8 a 10 copos por dia para evitar 

desidratação. 

Na xerostomia, deve-se ofertar frutas cítricas conforme 

tolerância para estimular a salivação, ingerir líquidos várias 

vezes ao dia em pequenas porções, consumir preparações 

mais úmidas, evitar alimentos secos e muito condimentados. 

A disgeusia aparece como sintoma mais frequente em 

pacientes com câncer terminal e as orientações nutricionais são 

semelhantes às da xerostomia. 

Na síndrome anorexia-caquexia quando for possível 

utilizar a via oral, deve-se fracionar as refeições de 5 a 6 vezes 

em pequenas quantidades, com alimentos variados e textura 

adequada à cada paciente, priorizando o maior conteúdo 

calórico pela manhã, que é o período em que geralmente o 

paciente tolera melhor. Aumentar o valor calórico das 

preparações usando azeite, manteiga, açúcar ou mel, oferecer 

alimentos de preferência do paciente, encorajando o desejo do 

paciente pelo alimento. 

Assim, vemos que o controle dos sintomas é um dos 

principais objetivos no contexto dos cuidados paliativos e o 

nutricionista é o principal responsável para promover a 

facilitação da melhor nutrição em busca do conforto e melhor 

bem-estar desses pacientes (SOBRAL; PEREIRA; 

WAKIYAMA, 2017). 
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II) Papel do nutricionista na seleção da via de alimentação 

em pacientes em cuidados paliativos 

 

A escolha sobre a terapia nutricional a ser utilizada em 

pacientes em cuidados paliativos como papel do nutricionista foi 

abordada em três dos quatro artigos incluídos nesta revisão. 

Em cuidados paliativos é comum o paciente apresentar 

inapetência e recusa alimentar, o que pode refletir em seu 

estado nutricional e, consequentemente, na sua funcionalidade 

e qualidade de vida (SOUSA; ZIMMER; VAZ, 2017).  

A tomada de decisão sobre a terapia nutricional mais 

adequada ao paciente em cuidados paliativos deve considerar: 

condição clínica, sintomas, expectativa de vida, estado 

nutricional, condições e aceitação de alimentação via oral, 

estado psicológico e integridade do trato gastrintestinal 

(FERNANDES, 2012). 

Considerando que o alimento exerce papel essencial na 

vida de todos os indivíduos, pois está relacionado às 

recordações prazerosas vivenciadas ao longo da vida, a 

alimentação em pacientes em cuidados de fim de vida muitas 

vezes é considerada como a única fonte de prazer destes 

pacientes (MORAIS et al., 2016). Por isso, a via oral deve ser a 

via prioritária de alimentação de pacientes em cuidados 

paliativos, ofertando preferencialmente alimentos de acordo 

com suas preferências alimentares e culturais (PINHO-REIS, 

2012).  

A via oral sempre será preferencial nestes pacientes, 

desde que o paciente esteja de acordo, com o trato 

gastrointestinal íntegro e funcionante e apresente condições 

clínicas para realiza-la, podendo fazer uso de suplemento 

nutricional oral quando a ingestão alimentar é insuficiente, com 
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objetivo de minimizar a perda ponderal e promover a melhora 

do estado nutricional (CASTRO; FRANGELLA; HAMADA, 

2017). 

A desnutrição é um fator prognóstico importante para 

pacientes em tratamento paliativo, pois influencia 

negativamente a sobrevida livre de progressão e a sobrevida 

global (CHOI et al., 2015; SILVA et al., 2019), além de está 

realacionada ao maior risco de toxicidade à quimioterapia 

paliativa (KURK et al., 2019). Ademais, a deterioração do 

estado nutricional pode afetar a qualidade de vida de pacientes 

oncológicos em cuidado paliativo, com maior impacto na 

dimensão física (BYE et al., 2017; QUEIROZ et al., 2018). 

A terapia nutricional por vias alternativas de alimentação 

(nutrição enteral por sondas nasoenterais ou ostomias ou 

nutrição parenteral) em pacientes em cuidados paliativos é 

bastante controverso.  

A nutrição enteral deve ser indicada desde que contribua 

para uma melhor qualidade de vida e em pacientes com uma 

expectativa de sobrevida considerável para não se tornar um 

procedimento fútil e que leve desconforto ao paciente. O seu 

uso pode trazer benefícios para pacientes portadores de 

doença do neurônio motor, tumores de cabeça e pescoço ou 

esôfago, tendo como recomendação sobre o tipo de dispositivo 

a ser utilizado, a gastrostomia endoscópica percutânea 

(PINHO-REIS, 2012). 

Já para pacientes com demência avançada, a introdução 

e continuidade da terapia nutricional enteral por sonda ou 

gastrostomia não são recomendadas, pois em geral 

proporcionam maior agitação, desconforto e necessidade de 

sedação nesses pacientes, além de contribuir para a redução 
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da sobrevida devido ao aumento de complicações clínicas, 

como a pneumonia (CASTRO; FRANGELLA; HAMADA, 2017).  

A instituição de nutrição parenteral em pacientes em 

cuidados paliativos é pouco aplicada, no entanto, pode ser 

utilizada em pacientes com sobrevida considerável e que 

obtenham melhoria na sua qualidade de vida. Em pacientes 

com íleo paralítico, com câncer ginecológico metastático 

associado a obstruções no trato gastrointestinal e com câncer 

no trato digestivo alto, a nutrição parenteral tem-se 

demonstrado uma boa alternativa, porém o doente deverá 

possuir boa capacidade funcional, com Karnofsky Performance 

Status superior a 50% ou Performance Status inferior a 2 

(PINHO-REIS, 2012).  

A instituição de nutrição artificial deverá estar sempre de 

acordo com os restantes tratamentos paliativos e, se 

eventualmente a sua utilização diminuir a qualidade de vida, 

esta ao ser fútil, deverá ser suspensa (PINHO-REIS, 2012). 

De todos os tipos de suporte nutricional, a nutrição 

parenteral é o menos utilizada, pois não só é menos fisiológica 

e os custos associados mais elevados (PINHO-REIS, 2012), 

como também pode estar associada a complicações tais como: 

complicações infecciosas, trombose venosa, hiper e 

hipoglicemia e aumento da mortalidade (CASTRO; 

FRANGELLA; HAMADA, 2017). 

Em pacientes na fase terminal da doença, é comum a 

redução no consumo alimentar. Apesar disso, diversos estudos 

apontam que a nutrição artificial pode contrbuir para a 

exacerbação de sintomas como náuseas, vômitos, 

broncoaspiração, diarreia e dispneia e está associada à 

ocorrência de complicações infecciosas e mecânicas, os quais 

comprometem a qualidade de vida de pacientes em cuidados 
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paliativos (DAY, 2017; VON GUNTEN; GAFFORD, 2013; 

GOTO, 2019; KUMAR; PANDA, 2014; LOWEY, 2017).  

 Com o avançar da doença, especialmente nas últimas 48 

horas, o paciente torna-se cada vez menos interessado em se 

alimentar e a alimentação pode causar desconforto. Contudo, a 

tomada de decisão acerca da via de alimentação a ser utilizada 

em pacientes em cuidados paliativos, deve ser pautada em 

todos os aspectos éticos necessários, considerando os 

princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça (SCHWARTZ et al., 2016). A reflexão desta temática 

auxiliará o nutricionista a evitar intervenções fúteis ou 

desconfortáveis e a individualizar a conduta, avaliando os reais 

objetivos da intervenção nutricional (CASTRO; FRANGELLA; 

HAMADA, 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

O profissional nutricionista apresenta um relevante papel 

na equipe de cuidados paliativos, quer seja no âmbito 

institucional ou domiciliar, atuando em sintonia com a equipe 

multiprofissional, com avaliação conjunta das condições físicas, 

psicológicas, espirituais que possam interferir na qualidade de 

vida, exercendo um papel fundamental na tomada de decisão 

sobre a via de alimentação, no controle de sintomas, no alívio 

do sofrimento e no bem-estar dos pacientes em cuidados 

paliativos, considerando seus anseios e desejos, cuja conduta 

é alinhada com o objetivo de oferecer maior prazer, conforto e 

dignidade no fim de vida destes pacientes. 
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RESUMO: O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) é compreendido como um problema de caráter 
neurobiológico, de etiologia multifatorial diagnosticado por 
sintomatologia manifestada especialmente na idade escolar. 
Esse transtorno constitui campo de estudos e pesquisas em 
várias áreas do conhecimento, inclusive a Nutrição. Diante 
dessa necessidade, este estudo objetivou delinear o perfil 
nutricional das crianças com idade entre seis e onze anos, 
diagnosticadas com o transtorno no município de Campina 
Grande-PB através da aferição das medidas antropométricas 
dessas crianças e a aplicação de questionário com seus pais 
ou responsáveis para avaliar seus conhecimentos quanto aos 
aspectos nutricionais no TDAH. Quanto ao estado nutricional, 
observou-se prevalência de eutrofia. Quanto aos aspectos 
nutricionais do TDAH, a maioria dos pais ou responsáveis (68%; 
n=15) reconhece a importância da Nutrição no tratamento deste 
transtorno. Muitos destes justificaram que o fato de participarem 
da pesquisa já demonstra o interesse e o reconhecimento desta 
ciência como coadjuvante no tratamento. Porém, apenas 18% 
(n=4) das crianças foram acompanhadas por Nutricionistas. O 
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principal motivo para o acompanhamento nutricional foi a 
presença de alergias alimentares, o qual 32% (n=4) das 
crianças apresentaram. A realização de mais estudos acerca 
desta temática, principalmente envolvendo um número maior de 
participantes, torna-se importante a fim de tentar elucidar a 
questão inerente a contribuição que a Nutrição pode favorecer 
ao portador de TDAH. 
Palavras-chave: Nutrição. Hiperatividade. Avaliação 
Nutricional. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é 

compreendido como um problema de caráter neurobiológico e 

neurocomportamental de etiologia multifatorial observado na 

primeira infância, cujos sintomas se evidenciam na ocasião do 

início da vida escolar e acometem ambos os sexos, embora 

haja prevalência nos indivíduos do sexo masculino cujo 

sintomas do transtorno também costuma se evidenciar com 

características distintas do sexo feminino (MAHAM; ESCOTT-

STUMP, 2012). 

O TDAH tem sido associado comumente a comportamentos 

impulsivos, inquietação, distúrbios emocionais, déficit de 

atenção e hiperatividade, características estas que diferenciam 

seus portadores das demais crianças na mesma faixa etária e 

mesmo nível de escolaridade (VIUDES; BRECAILO, 2014).  

O referido transtorno apresenta prevalência mundial de 5,29% 

se tornando um dos distúrbios neurocomportamentais muito 

comum na infância e que tem despertado o interesse no 

desenvolvimento de estudos em várias áreas incluindo 

Educação e Saúde com ênfase na Ciência da Nutrição, já que 

sabe-se da importância de alguns micronutrientes no 
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desenvolvimento e funcionamento do Sistema Nervoso Central 

e que o excesso em certos macronutrientes podem 

desencadear efeito negativo sobre a sintomatologia 

(ALVARENGA, 2017).  

De acordo com Garcia et al. (2017) o interesse da Nutrição em 

desenvolver estudos e pesquisas relacionadas aos portadores 

de TDAH parte do pressuposto de que possa haver associação 

entre a sintomatologia apresentada pelos portadores do déficit 

e alguns desequilíbrios nutricionais que podem ser por excesso 

de macronutrientes a exemplo de carboidratos simples ou 

escassez de importantes micronutrientes que atuam como 

cofatores na síntese de neurotransmissores envolvidos com 

foco, atenção e aprendizagem.   

 Apesar das pesquisas apontarem a possibilidade da 

associação da sintomatologia do TDAH a possíveis 

desequilíbrios nutricionais, há controvérsias sobre essas 

hipóteses, tendo em vista alegações de que a doença por si 

própria aumentaria as necessidades nutricionais desses 

indivíduos e que o uso de medicamentos no seu tratamento leva 

à perda do apetite e peso, inibição do crescimento, dor 

abdominal, cefaleia, distúrbios no sono; eventos estes que 

contribuem para o aumento das carências e desequilíbrios na 

nutrição da criança (GLANZMAN, 2009). 

Se na infância as necessidades nutricionais abrangem toda a 

gama de macro e micronutrientes e, na ocasião de carências 

destes, podem ocorrer prejuízos no desenvolvimento 

psicocognitivo e motor, as crianças portadoras do TDAH 

apresentam além das necessidades comuns a esta etapa da 

vida, aumento na necessidade da oferta de itens primordiais ao 

desenvolvimento e funcionamento do cérebro, especialmente 

em se tratando da conectividade sináptica, tendo em vista que 
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as carências nutricionais destas crianças demonstram influir na 

diminuição dos níveis de neurotransmissores, o que vem a 

causar alterações neuroanatômicas, neuroquímicas ou 

neurometabólicas (VIUDES; BRECAILO, 2014). 

Diante do exposto e com base em dados disponíveis nas 

literaturas científicas, fica evidenciada a importância do papel 

da nutrição no tratamento do TDAH por meio da realização de 

avaliação nutricional e dietética de seus portadores. Faz-se 

necessário identificar e corrigir com a elaboração de 

planejamento alimentar, possíveis desequilíbrios nutricionais 

que possam contribuir com a sintomatologia associada ao 

déficit. Sem que seja esquecido de voltar também a atenção 

para hipersensibilidades alimentares, já que corantes artificiais 

usados pela indústria alimentícia parece contribuir para a 

acentuação da hiperatividade e considerando o metabolismo de 

ácidos graxos cuja importância está em ser componente 

cerebral (GARCIA et al., 2017).  

Sendo assim, o presente trabalho objetivou avaliar o perfil 

nutricional de crianças com idade de 6 a 11 anos portadoras de 

TDAH do município de Campina Grande – PB, oriundas de 

escolas da Rede Municipal e Privada de Ensino Fundamental. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho constituiu-se de uma pesquisa de 

caráter exploratório quantitativo, realizada no município de 

Campina Grande – PB. A coleta de dados aconteceu em 

decorrência da realização de um evento de cunho educacional 

realizado nas instalações da UNINASSAU, para pais e crianças 

participantes da pesquisa, previamente divulgado nas Unidades 

Básicas de Saúde da Família e nos consultórios de duas 

neuropsicólogas que atendem ao referido público. A amostra 

selecionada foi composta por 44 participantes, sendo 22 

crianças portadoras do Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, diagnosticadas através de laudo médico 

apresentando CID F90 (TDAH) com os seus respectivos pais 

ou responsáveis. Do total de crianças, 15 são do sexo 

masculino e 7 do sexo feminino. 

Na ocasião do evento, foram coletados dados 

antropométricos das crianças, foram respondidos pelos pais 

destas, questionário socioeconômico e outro relativo ao 

conhecimento dos mesmos quanto à importância da nutrição no 

tratamento do transtorno. Além da ministração de uma palestra 

acerca da importância da Nutrição no tratamento adjuvante do 

transtorno e a finalização ocorreu com a execução de uma 

oficina culinária funcional, na qual foi executada a receita de 

cookies produzidos com ingredientes ricos em nutrientes 

apontados na literatura como importantes na composição da 

rotina alimentar das crianças portadoras do transtorno. 

O questionário que relaciona a Nutrição no TDAH, 

respondidos pelos pais ou responsáveis trata-se de um 

instrumento estruturado, não validado e elaborado pelos 

autores, no qual foram abordadas as seguintes variáveis: 



PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS COM TDAH NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 

GRANDE – PB 

511 
 

importância da nutrição no TDAH, consumo de açúcar e 

carboidratos refinados, alergias alimentares, acompanhamento 

nutricional e tratamento farmacológico. 

Na aferição dos dados antropométricos das crianças 

foram dimensionados a altura, o peso e a circunferência 

braquial, sendo que a altura foi obtida utilizando-se um 

estadiômetro MICHELETTI, com altura máxima de 1,92m e 

precisão de 1mm. O mesmo foi fixado em piso firme e nivelado. 

As crianças foram orientadas a ficarem de pés descalços, com 

os pés unidos em paralelo, braços estendidos ao longo do corpo 

e a cabeça ereta olhando para o horizonte.  

O peso corporal foi aferido em balança mecânica 

MICHELETTI, modelo Balança Médica Mecânica, com precisão 

de 100g e capacidade de até 150kg, posicionada em local 

afastado da parede, em superfície plana, firme e lisa. Para 

mensuração do peso o menor foi orientado a retirar adereços e 

calçados, posicionar-se no centro da plataforma da balança 

com o peso distribuído uniformemente entre os dois pés, 

mantendo-se ereta sem movimentar-se e com os braços 

estendidos ao longo do corpo. 

Após a obtenção do peso e altura determinou-se o Índice 

de Massa Corporal (IMC) pela razão entre o peso atual e a 

altura ao quadrado (Kg/m²). Para os critérios de avaliação do 

IMC foram utilizados os pontos de corte de acordo com o 

National Center for Health Statistics (NCHS), onde se 

classificam os percentis das crianças menor que o Percentil 5 

como baixo peso, maior ou igual a 5 e menor que 85 como 

adequado ou Eutrófico e maior ou igual ao percentil 85 

considerado sobrepeso (NCHS, 1977).  

A aferição da circunferência do braço foi realizada por 

meio da utilização de uma fita métrica, flexível e inelástica, com 
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extensão de 2m e variação em milímetros. As crianças foram 

orientadas a flexionarem o braço não dominante no cotovelo em 

ângulo reto com a palma da mão voltada para cima. A distância 

entre a protrusão óssea do ombro e o processo olecrano do 

cotovelo foi marcada no ponto mediano. Nesse momento as 

crianças estenderam o braço relaxadamente ao lado do corpo, 

no qual, em seguida, foi colocada a fita métrica no ponto 

mediano na parte superior fazendo a aferição. As medidas 

antropométricas foram classificadas segundo World Health 

Organization (2006) baseadas no índice IMC/I e a avaliação da 

composição corporal da circunferência braquial (CB) utilizada 

foi a classificação segundo o padrão de Frisancho (1990). 

Os dados obtidos foram digitados no banco de dados 

previamente elaborado no programa Microsoft Excel versão 

2010, onde foram determinadas as médias e frequência relativa 

percentual de cada variável estudada. Posteriormente, os 

resultados do estudo ficaram dispostos em tabelas sendo 

representados por gráficos para melhor visualização e 

entendimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de crianças, 15 são do sexo masculino e 7 do 

sexo feminino o que corrobora com o que é apontado 

tradicionalmente na literatura de que há prevalência maior do 

TDAH em populações do sexo masculino (MONTIEL-NAVA; 

PENÃ; MONTIEL-BARBERO, 2003; PASTURA; MATTOS; 

ARAUJO, 2004; VASCONCELOS et al., 2003).  No entanto, 

pode ser encontrado pesquisas como Cardo, Servera e Llobera 

(2007) e a de Freire e Pondé (2005) apontando prevalência 

maior para o sexo feminino. 
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Através do questionário socioeconômico, verificou-se 

que a maioria é oriunda de famílias cujos pais são casados 

(90%; n=20), recebem renda maior que quatro salários mínimos 

(54,54%; n=12), possuem escolaridade correspondente ao 

ensino superior completo (63,64; n=14) e (100%; n= 22) 

residem na zona urbana (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Características socioeconômicas dos pais e/ou 

responsáveis das crianças. 

Variável                                      N                               % 

Sexo   

Masculino  3    13,63  

Feminino 19    86,37 

Estado Civil    

Solteiro 2      9,1 

Casado  20    90,90 

Viúvo 0       0 

Escolaridade   

Ensino fundamental 

incompleto 

2      9,1  

Ensino fundamental 

completo 

0       0 

Ensino médio 

incompleto  

1     4,54  

Ensino médio 

completo 

4            18,18  

Ensino superior 

incompleto 

1              4,54  

Ensino superior 

completo 

14             63,64  

Não alfabetizado 0        0 
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Renda Familiar   

1 salário mínimo  3             13,64  

2 a 3 salários 

mínimos  

4             18, 18  

3 a 4 salários 

mínimos  

3             13,64  

>4 Salários mínimos 12             54,54  

Moradia   

Urbana 22 100  

Rural 0    0 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A maior parte das crianças que compõe a amostra é 

proveniente da escola privada (86,36%; n=19), tendo sido difícil 

encontrar a população escolhida nas escolas públicas (13,64%; 

n=3). Esse fato pode ser justificado, pois em sua maioria são 

crianças que apresentam sintomas do TDAH, mas devido o 

diagnóstico completo do transtorno necessitar da avaliação de 

vários profissionais especializados, segundo Couto; Melo-

Júnior; Gomes, (2010), tornando relativamente alto o custo com 

o diagnóstico. E há de se considerar que se buscar o serviço 

público para realização do referido diagnóstico, as famílias 

poderão enfrentar a burocracia e longa espera (ASSIS; JESUS, 

2012). 

Sendo assim, o presente estudo não apresentou 

resultados que os relacione ao perfil socioeconômico como 

evidenciados nos estudos de Newcorn et al. (1994); Scahill et 

al., (1999); Warnerrogers et al. (2000) e Vasconcelos et al. 

(2003), nos quais as crianças carentes, oriundas de famílias de 

classe social baixa ou com pais que exercem atividade 

ocupacional pouco remunerada evidenciam altas taxas de 



PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS COM TDAH NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 

GRANDE – PB 

515 
 

prevalência ou escores maiores nas escalas de avaliação de 

TDAH. 

Outro aspecto que não se correlacionou com a literatura 

diz respeito ao nível de escolaridade, pois a população 

estudada evidenciou em sua maioria nível de escolaridade 

elevado e segundo Pires et al. (2012), a escolaridade dos pais 

mostrou-se mais relevante, com crianças de pais com até o 

ensino fundamental incompleto apresentando prevalência de 

37,8% maior do que aquelas com pais com maior escolaridade, 

próxima à significância estatística de 5%. 

Segundo a classificação do estado nutricional para a 

circunferência do Braço (CB), a amostra apresentou 86% (n=9) 

de eutrofia e 14% (n=3) para sobrepeso (Figura 1). 

FIGURA 1. Estado nutricional das crianças quanto à 

circunferência do braço. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Segundo o IMC, a amostra apresentou prevalência de 

eutrofia (59,09%; n=13). Este resultado corrobora com os que 

86%

14%

Eutrofia

Sobrepeso
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foram encontrados no estudo de Paranhos et al. (2013) que ao 

analisar o perfil nutricional de 70 crianças e adolescentes em 

Brasília/DF obteve o mesmo diagnóstico nutricional 

(adequação). Assim como no estudo realizado por Kummer  et 

al., (2015), no qual avaliou  a frequência de sobrepeso e 

obesidade em crianças e adolescentes com transtorno do 

espectro do autismo (TEA) e transtorno do déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH), bem como nos seus pais. 

Tabela 2. Estado nutricional das crianças segundo o escore Z 

de IMC/IDADE. 

Estado nutricional                                     N                       % 

Eutrofia 13 59,09  

Risco de sobrepeso 1 4,55  

Sobrepeso 6 27,27  

Obesidade 2 9,09  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

A incidência de sobrepeso no TDAH é uma prerrogativa 

de que o transtorno apresenta comorbidade com a ansiedade e 

de que tanto a hiperatividade, como a impulsividade, possa 

influenciar no padrão alimentar do indivíduo que tem como 

alimento rotineiro, aqueles ricos em aditivos químicos, 

açucarados, como relata Granato (2015) em sua dissertação, 

cuja metodologia foi baseada numa revisão literária de 

trabalhos que apresentaram associação da obesidade com 

TDAH. 

Os sintomas de hiperatividade, impulsividade e déficit de 

atenção compõem a tríade sintomatológica característica do 

portador do transtorno. Estas estão mencionadas na literatura 

como influenciadores de transtornos alimentares e obesidade 

(ALVARENGA, 2017). 
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Neste estudo, foi avaliada a presença de sintomatologia 

característica da presença do transtorno, dentre ela, a falta de 

atenção (82%; n=18) estava mais presente nas crianças 

avaliadas, seguida de impulsividade (77%; n=17) e 

hiperatividade (64%; n=14), respectivamente (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Frequência dos sintomas apresentados pelas 

crianças, segundo os pais. 

Variável                                                              N                   % 

DÉFICIT DE ATENÇÃO 

 

  

SIM  18 82     

NÃO 

 

4 18  

IMPULSIVIDADE   

SIM 17 77 

NÃO 

 

5 23 

HIPERATIVIDADE    

SIM 14 64 

NÃO 8 36 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

A literatura aponta concordância acerca do impacto 

positivo que a Nutrição pode apresentar no manejo dos 

distúrbios, uma vez que seus portadores necessitam de 

nutrientes que favorecem melhora no nível metabólico de 

neurotransmissores a exemplo da dopamina. Porém, para que 

isto ocorra há uma demanda elevada de micronutrientes que 

funcionam como cofatores no metabolismo desses 

neurotransmissores, a saber: vitaminas do complexo B (B2, B3, 
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B6, B9 e B12), Vitamina C, minerais importantes como zinco, 

magnésio, ferro e cobre, além do ômega 3 (PARANHOS, 2013; 

COUTO et al., 2010; WOO et al., 2014). 

Um suporte nutricional adequado às crianças portadoras 

de TDAH pode promover a atenuação dos sintomas, minimizar 

o efeito negativo que o tratamento medicamentoso pode 

apresentar no crescimento de seus usuários, bem como evitar 

o desenvolvimento de transtornos alimentares, até mesmo 

provocados pelo efeito maléfico que o açúcar produz sobre 

neurotransmissores importantes, principalmente nos casos de 

comorbidade com ansiedade (GARCIA et al., 2017). 

Quanto aos aspectos nutricionais do TDAH, a maioria 

dos pais ou responsáveis (68%; n=15) reconhece a importância 

da Nutrição no tratamento deste transtorno. Muitos destes 

justificaram que o fato de participarem da pesquisa já 

demonstra o interesse e o reconhecimento desta ciência como 

coadjuvante no tratamento. Porém, apenas 18% (n=4) das 

crianças foram acompanhadas por Nutricionistas. O principal 

motivo para o acompanhamento nutricional foi a presença de 

alergias alimentares, o qual 32% (n=4) das crianças 

apresentaram (Tabela 4). 

Ainda com base nas informações apresentadas na tabela 4, 

observou-se que 7 crianças (32%) possuem alergia alimentar o 

que segundo Stevenson et al. (2010), pode ser agravado 

mediante consumo excessivo de alimentos ricos em aditivos o 

que é considerado inadequado para a população com TDAH. 

Esses aditivos contribuem para o aumento da liberação de 

histamina, promovendo reações alérgicas, que por sua vez 

acentuam sintomas do TDAH, agravando o comportamento 

indesejado (WOO et al., 2014). 
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Tabela 4. Aspectos Nutricionais e Farmacológicos das crianças 

com TDAH.  

Variável                                                          N                 % 

IMPORTÂNCIA DA NUTRIÇÃO 
  

SIM  15 68 

NÃO 7 32  

CONSUMO DE AÇÚCAR / 

CARBOIDRATOS REFINADOS  

  

SIM 22 100  

NÃO  0 0 

ALERGIAS ALIMENTARES                
 

SIM 7 32  

NÃO 15 68 

ACOMPANHAMENTO 

NUTRICIONAL 

  

SIM  4 18  

NÃO  18 82  

TRATAMENTO 

FARMACOLÓGICO 

  

SIM 9 41  

NÃO 13 59  

 Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Todas as crianças que compõe a amostra consomem 

carboidratos refinados, considerando o açúcar refinado e 

alimentos à base de farinhas brancas (Tabela 4). Segundo 

Johnson (2011), tais alimentos deveriam ser excluídos da rotina 

alimentar dos portadores de TDAH por haver associação entre 

o comportamento hiperativo e o aumento do consumo dos 

alimentos açucarados. 
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A hipótese de que o açúcar pode ocasionar alterações na 

sinalização de dopamina, e concentrações séricas de outros 

neurotransmissores, que no TDAH já se apresentam 

prejudicados e por isso, o surgimento de sintomas relacionados 

à dificuldade de concentração, manutenção de foco e atenção, 

além de prejuízos na memória e na aprendizagem, justificaria a 

necessidade de controle ou até exclusão desse alimento da 

rotina alimentar dos portadores do transtorno. Evitando com 

essa medida, a ocorrência de sobrepeso e doenças crônicas 

como diabetes melitus. (PELLOW et al., 2011; VIUDES e 

BRECAILO, 2014; SILVA, 2015). 

Sobre a relação do TDAH com hipersensibilidade a alimentos e 

ou aditivos, Pellow et al (2011) apontam que a exposição aos 

alimentos de sensibilização parece elevar mediadores 

inflamatórios e crianças hipersensíveis são propensas a utopia, 

irritabilidade, distúrbios do sono e do comportamento, além da 

impulsividade. O que poderiam elevar ainda mais essa 

sintomatologia nos portadores do transtorno, sendo nestes 

casos, mais indicado a realização de dietas de exclusão e 

eliminação de alimentos com tais características, o que inclui os 

industrializados (ALVARENGA, 2017). 

Embora 68% (n=15) dos pais ou responsáveis pelas crianças 

participantes da pesquisa tenham relatado que compreendem 

a importância da Nutrição no tratamento do TDAH, apenas 18% 

(n=4) haviam levado seus filhos para um atendimento 

nutricional e com a justificativa de alergias alimentares, não o 

transtorno como motivo principal. Tal incoerência de ação 

revela que a resposta fornecida possa ter sofrido influência do 

convite para participar da pesquisa. Por dedução, acreditou-se 

sim, haver a relação entre Nutrição x TDAH.  
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Caso contrário, haveriam mencionado a busca pela intervenção 

nutricional ou apontariam as impossibilidades dessa busca com 

tal propósito. Que fossem de quaisquer natureza, já que 

entendiam a Nutrição como uma alternativa ao tratamento do 

transtorno.  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de difundir os 

benefícios que a intervenção nutricional pode conferir ao 

portador de TDAH, objetivando evitar possíveis carências de 

micronutrientes. Principalmente aqueles considerados 

essenciais no metabolismo de neurotransmissores, de ação 

moduladora das funções do córtex pré-frontal no cérebro, bem 

como atenuar os efeitos de alérgenos alimentares e promover 

redução das reações causadas pelo tratamento farmacológico 

já que estes podem provocar prejuízos no crescimento do 

usuário, considerando que a amostra em estudo apresentou 

número significativo de 41% (n=9) de usuários da medicação 

prescrita no transtorno (GARCIA et al., 2017; PASTURA e 

MATTOS, 2004). 

 

CONCLUSÕES 

 

Através das avaliações antropométricas observou-se 

que o perfil nutricional das crianças portadoras de TDAH 

encontra-se adequado para os parâmetros abordados, 

contrariando expectativas e os apontamentos da literatura 

científica alusiva à temática.  

Quanto aos aspectos nutricionais verificou-se que os 

pais reconhecem a importância da Nutrição no tratamento do 

TDAH, porém um número insignificante foi em busca de 

acompanhamento nutricional para o seus filhos.  
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O interesse na busca por acompanhamento nutricional 

ocorreu, principalmente, quando as crianças apresentaram 

algum tipo de alergia alimentar. Constituindo-se em um fato 

lamentável, pois com o acompanhamento nutricional, as 

crianças portadoras do transtorno poderiam ter sintomas 

atenuados, melhora no desempenho cognitivo e nos quadros 

de hipersensibilidade alimentar se desde o início do diagnóstico 

de TDAH recebessem intervenção nutricional. Principalmente 

no que diz respeito ao aporte adequado de micronutrientes que 

favorecem melhora nas conexões sinápticas. 

Em relação à ciência da Nutrição, há necessidade de 

mais estudos comprobatórios do seu potencial enquanto 

medida adjuvante no tratamento do TDAH e que no futuro 

possamos ter profissionais habilitados a disseminar para a 

população o conhecimento do papel importante que a Nutrição 

pode a desempenhar no tratamento do déficit, bem como 

desenvolver protocolos eficazes que venham ajudar as famílias 

de seus portadores a experimentar melhores resultados no 

tratamento com a oferta de meios mais naturais, acessíveis e 

sem efeitos adversos ou reduzindo aqueles provocados pelo 

tratamento farmacológico. 

Acreditamos no avanços dos estudos nessa área, uma 

vez que a Nutrição tem ganhado destaque como ciência que 

atua de modo a prevenir e tratar diversas comorbidades 

associadas ao TDAH, entre elas a ansiedade, que tanto 

acomete a população na contemporaneidade. 
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RESUMO: A disbiose intestinal é uma desordem no 
microbioma, quando o número e a qualidade de 
microorganismos patogênicos estão em maior número do que 
os microorganismos benéficos, o que pode ocasionar uma série 
de disfunções, tanto gastrointestinais, como também na saúde 
do indivíduo por completo, tendo em vista a ligação da 
microbiota com os diversos órgãos e sistemas. Sendo assim o 
objetivo do trabalho é avaliar a prevalência de disbiose 
intestinal, investigando sinais e sintomas em jovens 
universitários através do Questionário de Rastreamento 
Metabólico. Os dados foram coletados em 70 jovens, por meio 
do inquérito de rastreamento metabólico, ao qual é composto 
por perguntas subjetivas, analisadas por escala e pontuação. 
Os resultados demostram uma prevalência elevada de sinais e 
sintomas de disbiose intestinal, onde 82% da população 
demostrou indicação para o desenvolvimento desse quadro, os 
sintomas descritos, que se apresentaram de forma mais severa 
foram, gases intestinais, distensão abdominal e constipação. O 
que pode estar totalmente relacionado aos hábitos alimentares 
dessa população, já que o consumo de alimentos 
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ultraprocessados, baixo consumo de fibras vegetais podem 
prejudicar a homeostase da microbiota. Sendo assim, foi 
possível perceber uma alta tendência ou ocorrência de disbiose 
intestinal nos jovens. Se o desequilíbrio da microbiota, não for 
tratado, poderá ocasionar o desenvolvimento de patologias 
futuras e mais severas. 
Palavras-chave: Disbiose. Microbiota gastrointestinal. 

Rastreamento metabólico. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O intestino humano é o sítio orgânico de maior 

colonização por microorganismos comensais e simbióticos, 

formando uma organização complexa de interação entre 

diversos sistemas, essa rede é chamada de microbiota 

intestinal, que pode ser reconhecida como um ambiente 

dinâmico variável e adaptável ao longo do tempo (SANTOS; 

FURTADO, 2019). 

A microbiota intestinal antigamente era chamada de flora 

intestinal, que representa a população de espécies de 

microorganismos que vivem no trato digestivo dos animais, que 

evoluiram para formar uma relação de simbiose com o 

hospedeiro (MEDEIROS, 2019). 

É um ecossistema rico, formada por 30 a 400 trilhões de 

microorganismos, que pode ser composta por bactérias, fungos 

e vírus, no entanto, existe um predomínio no número de 

bactérias (MARTINS; LIMA, 2018).  

Alguns estudos demostram, que até mesmo antes do 

nascimento, já existe contato do feto com os microorganismos 

da mãe, através da circulação placentária e líquido amniótico 

(GONÇALVES, 2017). 
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As bactérias colonizadoras são divididas em quatro filos 

dominantes, sendo os mais prevalentes, formados por 

Firmicutes e Bacteroidetes, e em menor número aparecem 

normalmente as Actinobactérias e Proteobactérias (MARTINS; 

LIMA, 2018).  

Desta maneira, por volta dos 3 anos de idade, a 

microbiota atinge sua forma estável, e semelhante a 

composição de um indivíduo adulto (RINALDI et al., 2018). 

Desordem na microbiota intestinal é chamada de 

Disbiose intestinal, que consiste em uma condição mal 

adaptativa do microbioma, quando existe um desequilíbrio entre 

o número de bactérias protetoras e patogênicas, trazendo 

interferência profunda na integridade da parede intestinal  

(MAIA; FIORIO; SILVA, 2018; PEREIRA; FERRAZ, 2017; 

SIDHU; VAN; POORTEN, 2017). 

A parede intestinal é denominada de mucosa ou epitélio 

intestinal, que é completamente recoberto por vilosidades, que 

são pequenas dobras, semelhante ao formato de pequenos 

dedos (ARAÚJO, 2019). 

Ao olhar no microscópio, essas vilosidades apresentam 

vilos bem menores, que são chamados de microvilosidades, 

onde também atuam as enzimas digestivas (ARAÚJO, 2019; 

MAIA; FIORIO; SILVA, 2018). 

Recobrindo o epitélio estão os enterócitos, que são 

células responsáveis por trabalhar na quebra dos alimentos, e 

ajudar na absorção de nutrientes para o organismo (ARAÚJO, 

2019). 

 Para que essas células sejam produzidas no fundo dos 

vilos maiores e atinjam o topo, é necessário atuação da 

microbita, que sustentada em grande parte a construção do 

epitélio (ARAÚJO, 2019).  
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A microbiota está interligada com diversas funções 

importantes, como proteção ao hospedeiro frente a 

microorganismos patogênicos, tanto por competição, como 

também síntese de substâncias inibidoras ou letais contra 

organismos invasores e patogênicos, a maturação do sistema 

imunitário, também está associada ao bom desenvolvimento 

desse ecossistema (PERPÉTUO, WILASCO E SCHNEIDER, 

2015; GONÇALVES, 2017). 

As funções metabólicas são diversas, podendo ser citado 

a fermentação de oligossacarídeos, que deriva no 

armazenamento de nutrientes absorvíveis, como a produção de 

neurotransmissores, produção endógena de triptofano, e 

diminuição na síntese de hormônios relacionados ao estresse, 

esta via bidirecional, é denominada eixo intestino cérebro 

(MARIANO, 2019). 

A disbiose intestinal pode ser desencadeada por fatores 

genéticos, e fatores ambientais, como o estilo de vida, o 

elevado aumento de doenças inflamatórias, alergias, maus 

hábitos alimentares, o uso de antibióticos desenfreado. Esse 

quadro, pode contribuir para o desenvolvimento de doenças 

autoimunes, emocionais e inflamatórias (OLIVEIRA, et al., 

2017; HO; VARGAS, 2017; PEREIRA; FERRAZ, 2017). 

Sinais e sintomas como cólicas, gases, obstipação 

intestinal, diarreias, pirose, podem sugerir a disbiose intestinal, 

no entanto, são necessários exames específicos para observar 

a integridade da microbiota intestinal (LOPES; SANTOS; 

COELHO, 2017).   

Uma das formas que indicam indiretamente a disbiose 

intestinal é o questionário de rastreamento metabólico (QRM), 

validado pelo Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, que 

através da pontuação de QRM total e da seção direcionada 
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para o trato gastrointestinal, analisa sinais e sintomas, 

relacionados a hipersensibilidades alimentares, e ambientais 

(MELO; OLIVEIRA, 2018).  

Sendo assim, o objetivo desse estudo é avaliar a 

prevalência de disbiose intestinal, investigando sinais e 

sintomas em jovens universitários, através do Questionário de 

Rastreamento Metabólico.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa e 

descritiva. A pesquisa foi desenvolvida em jovens universitários 

de uma instituição de ensino público da Paraíba, no período de 

Setembro a Outubro de 2019.  

Foram incluídos na pesquisa todos aqueles que tinham 

entre >18 anos <30 anos de ambos os gêneros, que eram 

universitários independente do curso ou período.  

Em relação ao critério de exclusão, foram todos aqueles 

que não apresentavam idade compatível, se recusaram a 

participar ou não preencheram o inquérito corretamente.  

Os inquéritos foram distribuídos por meio de plataforma 

de questionários online Google Forms. Foram coletados cerca 

de 90 questionários, porém apenas 70 atenderam aos critérios 

de inclusão. 

O inquérito utilizado foi o Questionário de Rastreamento 

Metabólico (QRM), desenvolvido pelo o Instituto Brasileiro de 

Nutrição Funcional, o mesmo é subdividido em 14 seções. 

O QRM é composto por perguntas subjetivas, referentes 

a áreas importantes da saúde interligada com aparecimento de 

situações de hipersensibilidade, como por exemplo a tendência 

a disbiose intestinal.  
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As seções são divididas em, cabeça, ouvidos, olhos, 

sistema respiratório (nariz, boca/garganta, pulmões), pele, 

coração, trato gastrointestinal (TGI), articulações/músculos, 

energia/atividade, mente e emoções. 

Esse questionário tem o objetivo de investigar diversos 

sintomas e sinais, que ocorreram no organismo nos últimos 30 

dias, servindo como indicador para possíveis intolerâncias 

alimentares, hipersensibilidade, deficiências nutricionais e 

outras situações de desiquilíbrio relacionados a saúde.   

Os resultados são analisados por uma escala de inclusão 

e pontuação que vai de 0 a 4, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 Critérios de inclusão de pontuação em cada seção do 
QRM 

Escala de 
Pontos 

Frequência dos Sintomas 

0 Nunca ou quase nunca teve o sintoma 
1 Ocasionalmente teve, efeito não foi severo 
2 Ocasionalmente teve, efeito foi severo 
3 Frequentemente teve, efeito não foi severo 
4 Frequentemente teve, efeito foi severo. 

Fonte: Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, 2016 

 

A Disbiose Intestinal pode ser verificada por meio da 

pontuação demostrada pelo participante em relação aos sinais 

e sintomas incidentes ou não incidentes ligados ao QRM total. 

 No entanto, mais precisamente essa condição é 

indicada pela seção pontual para o TGI, que verifica condições 

de náuses, êmese, diarreia, constipação/obstipação, abdômen 

distendido, eructações e/ou gases intestinais, pirose, dor 

estomacal e/ou intestinal.  
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Desta maneira, os resultados estatísticos dessa seção 

foram estudados mais detalhadamente na pesquisa. 

Pontuações iguais ou acima de 10 pontos apenas em uma 

seção, demostra a grande possibilidade de ocorrência de 

hipersensibilidade local, ou alimentar.  

Os critérios de interpretação de cada pontuação do QRM 

total estão demostrados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Interpretação do QRM 

Pontos Interpretação 

< 20 pontos Pessoas mais saudáveis, com menor chance 
de terem hipersensibilidade 

> 30 pontos Indicativo de existência de hipersensibilidade 

> 40 pontos Absoluta certeza de existência de 
hipersensibilidade 

>100 
pontos 

Pessoas com saúde muito ruim – alta 
dificuldade para executar tarefas diárias, pode 
estar associada à presença de outras doenças 
crônicas e degenerativas. 

Fonte: Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, 2016 

 

Após a coleta, os dados foram dispostos no Microsoft 

Excel® 2014 e os resultados foram demostrados na forma de 

percentual em tabelas e gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fizeram parte deste estudo 70 jovens, sendo 57,1% do 

gênero masculino e 42,9% do gênero feminino. A média de 

idade ficou em 21,15 anos, variando de 18 a 28 anos.  

O critério de absoluta certeza de hipersensibilidade foi 

encontrada em 3,33% (>100 pontos) e em 53,33% (>40 pontos) 



PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS SUGESTIVOS DE DISBIOSE INTESTINAL 

EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

532 
 

nos participantes da pesquisa do gênero feminino, já em 

relação a gênero masculino, 55,00% (>40 pontos) demostraram 

essa intepretação, já em relação a faixa de (>100 pontos) o 

gênero masculino não pontuou.  

Resultados semelhantes são encontrados em um estudo 

com praticantes de atividade física, em Picos no Piauí, onde 

41,5% se encaixam no critério de hipersensibilidade (MOREIRA 

et al., 2019). 

O que também corrobora, com o estudo de Costa et al.; 

(2019), onde os resultados apontaram a ocorrência de 

hipersensibilidade, em 57% dos casos (>40 pontos). 

Em relação aos indicativos de possível ocorrência de 

hipersensibilidade, foram encontrados em 25,71% (>30 pontos) 

dos participantes dessa pesquisa. Os valores do QRM total 

estão dispostos na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Resultado da pontuação final da aplicação do QRM 
em jovens universitários 

 < 20 

pontos 

>30 

pontos 

>40 

pontos 

>100 

pontos 

Feminino 

(%) 

13.33% 30,00% 53,33% 3,33% 

Masculino 

(%) 

22,5% 22,5% 55,00% - 

Total (%) 18,57% 25,71% 54,29% 1,4% 

Fonte: dados da própria pesquisa, 2019 

 

Os participantes dessa pesquisa, apresentaram baixo 

índice relacionado com a saúde muito ruim, ou com ocorrência 

de alguma doença crônica, demostrando 3,33%, o que 
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corrobora com o estudo de Melo e Oliveira (2018) que inferiu 

apenas 1,10% (>100), em estudantes de Nutrição. 

Já no estudo de Galdino e seus colaboradores (2016) 

esses resultados foram bem diferentes, 54,11% (>100 pontos), 

indicaram saúde muito ruim, em profissionais de enfermagem, 

isso pode ter sido influenciado pelo fato de que na presente 

pesquisa, a amostra dos participantes da pesquisa, foram de 

cursos variados, como nutrição. 

Segundo Marconato, Silva e Frasson (2016), pelo fato de 

serem estudantes da relação entre os alimentos e o corpo 

humano, tendem a desenvolver hábitos mais saudáveis. E além 

disso a média da população da presente análise é mais jovem.  

As manifestações clínicas relacionadas com a disbiose 

podem ser a frequente ocorrência, de diarreia, esteatorreia, 

gases, distensão abdominal, obstipação intestinal, cólicas e 

constipação (LOPES; SANTOS; COELHO, 2017).  

Desta maneira em relação a seção específica do Trato 

Gastrointestinal (TGI) foi observado uma alta ocorrência de 

sinais e sintomas de distúrbio desse sistema, conforme a tabela 

4. 

Os resultados dos sinais e sintomas mais elevados, se 

deram na classificação de ocorrência ocasional (P1), com maior 

taxa nos episódios de diarreia, acometendo 70% dos jovens. 

Os microorganismos benéficos podem trabalhar na 

redução de metabólitos tóxicos, diminuindo a incidência de 

diarreia, logo um descontrole e um aumento do número de 

microorganismos nocivos, podem deliberar situações de 

desordens metabólicas (ARAÚJO, 2016). 
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Tabela 4: Sintomas gastrointestinais em jovens universitários 
 P0 

(%) 
P1 
(%) 

P2 
 (%) 

P3 
(%) 

P4 
(%) 

Náuseas, vômito 44,33
% 

45,7% 10% - - 

Diarreia 11,4% 70% 17,1% 1,4% - 
Constipação/ prisão 
de ventre 

38,6% 37,1% 11,4%  7,1% 5,7% 

Inchaço/abdômen 
distendido 

27,1% 32,9% 21,4% 10% 8,6% 

Arrotos e/ou gases 
intestinais 

22,9% 27,1% 22,9% 17,1% 10% 

Azia 41,4% 34,3% 12,9% 7,1% 4,3% 
Dor 
estomacal/intestinal 

44,3% 34,3% 14,3% 4,3% 2,9% 

Fonte: dados da própria pesquisa, 2019. OBS: P0: Pontuação 0; P1: 
Pontuação 1; P2: Pontuação 2; P3: Pontuação 3; P4: Pontuação 4 

 

Em relação ao indicativo da presença de náuseas e 

vômito, os dados demostram que 55,7% dos participantes 

apresentaram esses sintomas uma ou mais vezes em um 

intervalo de 30 dias, desse total 10% relataram ter 

consequências mais proeminentes. 

Dados semelhantes ao obtido, foram encontrados no 

estudo de Lopes e seus colaboradores (2017), onde a 

prevalência desses sinais foram de 47,37% nos participantes 

da pesquisa. 

Também é importante observar o número de pontuação 

4, que estar interligada com a ocorrência frequente dos 

sintomas e sinais de forma severa, indicando alto fator de 

hipersensibilidade. 

Um fato que chama atenção, são os sintomas como, 

arrotos e gases intestinais, inchaço/distensão abdominal e 

prisão de ventre, que apresentaram as maiores taxas de 
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pontuação máxima (P4), sendo 10%, 8,6% e 5,7% 

respectivamente.  

No estudo de Galdino et al. (2016), 50,58% dos 

indivíduos demostraram os mesmos sintomas agrupados.  

De forma geral, a absorção intestinal ocorre em grande 

parte pelo auxílio dos microorganismos da microbiota intestinal, 

em casos de quebra dessa homeostase, situações de quadros 

crônicos de constipação e inchaço abdominal podem ocorrer 

(OLIVEIRA; HAMMES, 2016). 

Além do que, a constipação intestinal pode ocasionar no 

cólon um agrupamento de fezes putrefativas, desenvolvendo 

placas firmes e aderentes no intestino, tais placas podem 

produzir toxinas que podem se infiltrar nas articulações, ou 

serem absorvidas pela pele, originando quadros inflamatórios 

(PASSOS; MORAES, 2017). 

Na formação de colônias de bactérias no trato 

gastrintestinal, é característico que a população bacteriana 

cresça de forma estável, assim cada região do trato digestório 

possui uma proliferação específica de determinadas espécies 

(SILVA et al., 2019). 

As bactérias que não são nativas vão crescendo de 

forma desordenada no trato gastrintestinal. Gerar uma 

quantidade elevada de bactérias patogênicas como a 

Salmonella spp., Vibrio ou Estafilococcus, podem levar a uma 

desordem na microbiota nativa, interferindo nos mecanismos de 

defesa e produzir sinais e sintomas clínicos (PASSOS. 

MORAES, 2017). 

Pela ocorrência desses sinais e sintomas, o indicativo de 

disbiose foi observado em 86,66% e em 77,5% respectivamente 

em mulheres e homens, como demostrado no gráfico 1.  
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Gráfico 1: Indicativo de Disbiose Intestinal. 

 
Fonte: dados da própria pesquisa, 2019 

 
A representação da média do indicativo de disbiose é de 

aproximadamente 82% dos participantes da pesquisa. Esses 

resultados vão de encontro com um estudo desenvolvido em 

Curitiba-PR, com profissionais de enfermagem, onde foi 

demostrado 74,1% dos participantes, demostraram o indicativo 

de disbiose intestinal (GALDINO et al., 2016). 

Já no estudo de Melo e Oliveira (2018), feito com 

acadêmicos do curso de nutrição em Fortaleça-CE, essas taxas 

demostram-se menores, apresentando 53,84%.  

Em uma microbiota desequilibrada, a reabsorção de 

sinais químicos, e a quebra de peptídeos, pode transcorrer de 

forma inadequada, gerando patologias e distúrbios associados 

(LOPES; SANTOS; COELHO, 2017) 

Em uma condição de microbiota anormal, pode ocorrer, 

uma inadequação da quebra de nutrientes em partículas 

menores, que são absorvidas pela mucosa intestinal (ARAÚJO, 

2019). 

87%

77,50%

Feminino Masculino

Risco de Disbiose intestinal
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 Isso ocorre com as proteínas principalmente, que podem 

produzir elevada taxa de toxinas, acarretando em um aumento 

do quadro inflamatório no local, ou sistêmico, já que essas 

toxinas podem cair na circulação portal, e provocar efeitos 

adversos, como casos de sensibilidade a alimentos (ARAÚJO, 

2019). 

Segundo Moraes et al., (2018), essa condição pode 

promover o aumento da permeabilidade intestinal, 

proporcionando uma passagem de lipopolissacarídeo (LPS) de 

forma ascendente para a circulação sistêmica, ocasionando 

endotoxemia metabólica e consequentemente ampliação da 

inflamação e sua cronicidade.  

Além do que, a disbiose pode levar a uma maior 

degradação de vitaminas, aumento na síntese de substâncias 

cancerígenas, inativação de enzimas e destruição das 

microvilosidades, o que reduz a absorção de diversos nutrientes 

(BOAS, 2017). 

Também já se é comprovado que, o aumento de 

bactérias nocivas pode levar a perda de efeitos imunológicos, 

que ocorreriam normalmente na mucosa do intestino 

(SATOKARI et al., 2014; FRANCINO, 2014). 

Uma lesão na mucosa do intestino, pode direcionar o 

sistema imunológico para a produção de anticorpos contra os 

próprios componentes do revestimento intestinal (MORAS et 

al., 2018). 

 Onde bactérias que não são primariamente 

consideradas nocivas, enviam sinais para a corrente sanguínea 

na tentativa de estabilizar o processo, no entanto o que pode 

ocorrer é uma exacerbação das respostas inflamatórias, 

gerando condições imunológica anormais (MORAS et al, 2018; 

PAIXÃO; CASTRO, 2016). 



PREVALÊNCIA DE SINAIS E SINTOMAS SUGESTIVOS DE DISBIOSE INTESTINAL 

EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

538 
 

De maneira geral, já se tem associado a disbiose a 

diversas condições clínicas e alterações, como distúrbios 

metabólicos, neurológicos, como ansiedade e depressão, 

doenças hepáticas, artrite, doenças autoimunes, obesidade, 

câncer colorretal e doenças do sistema cardiovascular 

(BRUNEAU et al., 2018; MORROW; WISCHMEYER,  2017; 

SIDHU; VAN; POORTEN, 2017; VANDENPLAS; HUYS; 

DAUBE, 2015).    

Entre os principais fatores causadores da disbiose 

intestinal, estão o uso de antibióticos, uso exacerbado de 

laxantes, anti-inflamatórios, e a dieta. Os hábitos alimentares 

podem ser um dos principais fatores que influenciaram na 

condição da microbiota intestinal dos achados da pesquisa 

(SANTOS; RICCI, 2016). 

Já que, existe-se uma grande relação de alto consumo 

de alimentos ultraprocessados e processados, com alto teor de 

açúcares, e gordura animal, contato com metais pesados e 

exposição alcoólica nos jovens (MORAES, et al., 2018). 

Assim como também, a literatura mostra, baixo 

consumos de alimentos in natura, como verduras, frutas, baixa 

quantidade de fibras na alimentação, como os oligossacarídeos 

que são essenciais para a fermentação e funcionamento da 

microbiota (SANTOS; RICCI, 2016). 

A homeostase da microbiota intestinal pode ser 

alcançada ou melhorada, via suplementação na dieta, com 

prebióticos, probióticos, ou simbióticos (CHONG, et al., 2019). 

Os prebióticos são fibras vegetais não digeríveis, que 

servem como alimentação para os microorganismos, 

promovendo o crescimento de Bacteroides, Lactobacillus e 

Bifidobacterium (RODINO, et al., 2018). 
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Os prebióticos são vistos como alimentos funcionais, já 

que, exercem efeitos benéficos adicionais à sua capacidade 

nutricional (CARVALHO; SILVA, A; WALFALL, 2018). 

A inulina, a frutose-oligossacárideo, a lactulose e o 

galacto-oligossacárido (GOS) são alguns exemplos dos 

prebióticos mais estudados (CARVALHO; SILVA, A; WALFALL, 

2018). 

Já os probióticos são a suplementação alimentar, de 

microorganismos vivos não patogênicos, que chegam intactos 

no intestino, sendo qualitativamente suficiente para alterar o 

ambiente, contribuindo para o equilíbrio da microbiota do 

consumidor, geralmente são associados a laticínios (RINALDI 

et al., 2018). 

Os simbióticos são a associação de prebióticos e 

probióticos em um único alimento (CHONG, et al., 2019). 

Atualmente, é fácil encontrar no mercado nacional uma 

extensa lista de produtos alimentícios que contenham 

probióticos e prebióticos, como por exemplos, iogurtes, queijos, 

bolachas, papas infantis entre outros, e os produtos lácteos são, 

de um modo geral, os alimentos mais selecionados para a sua 

veiculação (RINALDI et al., 2018). 

Considerando a rotina de estudo da população jovem, 

que abrange pressão e estresse, falta de tempo para 

preparação das refeições e falta de organização na 

alimentação, pode ter sido um fator relevante para os elevados 

sinais e sintomas associados a disbiose intestinal (SILVA et al., 

2019).  

Se não corrigido, ou se não melhorado a disbiose e os 

hábitos alimentares, é possível que no futuro, parte deles 

desenvolvam algum tipo de doença associada (GALDINO et al., 

2016). 
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Pois uma maior ação de microrganismos patogênicos, 

podem elevar alguns metabólitos indesejados, como aminas 

bioativas, amônia, promotores tumorais, assim como também, 

maior desconjugação de sais biliares, maior propagação de 

fungos e a própria ruína das mucosas intestinais (GALDINO et 

al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

Os resultados sugerem uma alta prevalência de 

hipersensibilidade, considerando principalmente que a disbiose 

intestinal é especialmente indicada pelo aparecimento de sinais 

e sintomas, como distensão abdominal, flatulências e 

constipação crônica, onde foi possível perceber uma frequente 

ocorrência desses quadros na população jovem investigada.  

Fica cada vez mais evidente que, a disbiose intestinal 

está intimamente ligada ao mau funcionamento, tanto do trato 

gastrointestinal, como também na saúde do indivíduo como um 

todo.  

A alimentação saudável se mostra crucial para o 

desenvolvimento e sustentação de uma microbiota saudável, 

com tais mudanças, é possível viver com uma melhor qualidade 

de vida, e consequentemente minimizar os riscos futuros para 

o desenvolvimento de patologias mais severas associadas.  
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RESUMO: O quilotórax (QLx) é uma patologia rara causada 

devido à uma obstrução ou vazamento do ducto torácico, 

caracterizada pela presença anormal de líquido de aspecto 

leitoso no espaço pleural, também conhecido como quilo. 

Pacientes com QLx geralmente apresentam sintomas de 

comprometimento respiratório ou angústia, sendo os sintomas 

mais frequentes a dispneia, dor torácica, tosse e fadiga, 

semelhantes à um derrame pleural. O tratamento para QLx 

pode ser conservador ou cirúrgico, variando de acordo com a 

gravidade e refração do quadro, tendo sua definição baseada 

na evolução clínica do paciente. A Terapia Nutricional tem papel 

fundamental em seu tratamento, conservador, diminuindo o 

acúmulo de líquido quiloso e contribuindo para melhora do 

prognóstico destes pacientes. Trata-se de uma pesquisa de 

caráter descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso, cujo objetivo foi relatar a assistência nutricional prestada 

a uma paciente idosa com quilotórax, com a finalidade de 

contribuir para o conhecimento científico na área de nutrição 
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clínica. Este estudo compreende a trajetória de uma paciente 

idosa portadora de quilotórax desde a admissão até a alta 

médica na enfermaria de clínica médica especializada 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: Quilotórax. Terapia nutricional. Nutrição 

parenteral. 

 

INTRODUÇÃO 

  

O quilotórax (QLx) é uma patologia rara causada devido 

à uma obstrução ou vazamento do ducto torácico, caracterizada 

pela presença anormal de líquido de aspecto leitoso no espaço 

pleural, também conhecido como quilo, podendo ocorrer tanto 

unilateral quanto bilateralmente, dependendo do nível em que 

a lesão ocorre. O perfil típico do QLx é um exsudato linfocítico 

com baixa concentração de desidrogenase lática, sendo o quilo 

um material líquido composto por grande quantidade de 

gorduras secretadas pelas células intestinais no sistema 

linfático, como os triglicerídeos (TG), quilomícrons, glicose e 

proteínas, sendo transportado através do ducto torácico até a 

circulação sistêmica (BENDER; MURTHY; CHAMBERLAIN, 

2015; GARCÍA et al., 2017; CIRILO; NASCIMENTO; SOUSA, 

2018; RODRÍGUEZ-HIDALGO et al., 2019). 

O diagnóstico de QLx baseia-se na detecção de TG ou 

quilomícrons no líquido pleural. Concentrações de TG 

superiores a 110 mg/dl no líquido pleural, com presença de 

quilomícrons indica QLx, já valores de TG inferiores a 50 mg/dL 

e colesterol superior a 200 mg/dL indicam pseudoquilotórax. 

Sua etiologia é variada, com aproximadamente 50 % dos casos 
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secundários a processos cirúrgicos, enquanto 30 % costuma 

estar relacionado a alguma alteração ou obstrução do ducto 

linfático, como nas neoplasias e na tuberculose, podendo ainda, 

ser de causa idiopática ou iatrogênica (BENDER; MURTHY; 

CHAMBERLAIN, 2015; GARCÍA et al., 2017; CIRILO; 

NASCIMENTO; SOUSA, 2018; DANTAS; REIAS, 2018). 

Pacientes com QLx geralmente apresentam sintomas de 

comprometimento respiratório ou angústia, sendo os sintomas 

mais frequentes a dispneia, dor torácica, tosse e fadiga, 

semelhantes à um derrame pleural, que ocorre como 

consequência da compressão mecânica do coração e dos 

pulmões. É imprescindível o diagnóstico e tratamento precoce 

para alívio dos sintomas respiratórios, preservação do estado 

nutricional e diminuição do débito quiloso, devendo o suporte 

nutricional ofertar uma ingestão energética e proteica 

adequada, além de atuar como coadjuvante na diminuição da 

produção de quilo (BENDER; MURTHY; CHAMBERLAIN, 2015; 

GARCÍA et al., 2017; CIRILO; NASCIMENTO; SOUSA, 2018). 

As complicações do QLx a longo prazo incluem 

linfopenia (contagem absoluta de linfócitos periféricos em 

circulação <1500 /µl), que se correlaciona diretamente com uma 

maior duração do vazamento quiloso. A diminuição da 

imunidade celular e humoral (hipogamaglobulinemia) deixa o 

paciente imunossuprimido e suscetível a infecções e sepse, 

acarretando um pior prognóstico ao paciente, por comprometer 

o sistema imunológico (BENDER; MURTHY; CHAMBERLAIN, 

2015; CIRILO; NASCIMENTO; SOUSA, 2018). 

O QLx pode causar ainda desequilíbrio eletrolítico, 

podendo resultar em acidose metabólica, hiponatremia ou 

hipocalcemia. A hipovolemia também pode estar presente 

devido à depleção do volume intravascular causada pela perda 
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de líquido quiloso. A perda de proteínas, vitaminas 

lipossolúveis, lipídios e eletrólitos são de grande preocupação, 

pois pacientes podem entrar em um estado catabólico a partir 

da drenagem do quilo e desenvolver desnutrição (BENDER; 

MURTHY; CHAMBERLAIN, 2015) 

O tratamento para QLx pode ser conservador ou 

cirúrgico, variando de acordo com a gravidade e refração do 

quadro, tendo sua definição baseada na evolução clínica do 

paciente. No tratamento conservador são indicadas medidas 

dietéticas que incluem restrição de ácidos graxos de cadeia 

longa e o uso de triglicerídeos de cadeia média (TCM). Já nos 

casos mais graves, de derrames volumosos, é recomendado 

jejum via oral absoluto, associado à nutrição parenteral total 

(NPT) e drenagem pleural. Em casos persistentes, a 

pleurodese é uma opção útil. Em pacientes refratários ou com 

derrames muito volumosos é necessário executar técnicas 

cirúrgicas, como a ligadura de ducto torácico, que demonstra 

eficácia em 67 – 100 % dos casos. Em pacientes não 

responsivos ao tratamento pode-se realizar uma derivação 

pleuroperitoneal ou pleurovenosa. O tratamento médico 

conservador também utiliza o uso de octreotida, um análogo da 

somastostatina, que apresenta resultados variáveis em sua 

eficácia (GARCÍA et al., 2017; RODRÍGUEZ-HIDALGO et al., 

2019). 

O tratamento conservador visa reduzir a quantidade de 

quilo, drenar a cavidade pleural de maneira eficaz e prevenir 

sequelas crônicas, devendo incluir a reposição diária de 

albumina, proteínas totais, linfócitos e eletrólitos para evitar a 

desnutrição e imunodeficiência. Quando iniciado 

imediatamente após o diagnóstico, reduz efetivamente a 

necessidade de reabordagem cirúrgica e hospitalização a longo 
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prazo, e pode impedir sequelas adicionais do QLx. É importante 

salientar ainda, que não há na literatura um consenso a respeito 

da melhor terapêutica a ser escolhida nos casos de QLx, sendo 

indicado o tratamento mais viável de acordo com os sintomas 

observados no paciente (ALTUN et al., 2015; CIRILO; 

NASCIMENTO; SOUSA, 2018; RODRÍGUEZ-HIDALGO et al., 

2019).  

Este estudo tem como objetivo relatar a assistência 

nutricional prestada a uma paciente idosa com QLx, com a 

finalidade de contribuir para o conhecimento científico na área 

de nutrição clínica e mais especificamente quanto à terapia 

nutricional mais indicada nos casos de QLx.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa de caráter descritivo, com abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso. A pesquisa foi realizada na 

enfermaria de Clínica médica especializada do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). 

A coleta de dados foi realizada no mês de outubro e novembro 

de 2019 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.  
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• DADOS BIOQUÍMICOS 

 

Para a análise dos dados bioquímicos, foram utilizado os 

valores de referência preconizados pelo HC/UFPE, 

apresentados na Tabela 1. Os exames bioquímicos que serão 

aqui relatados foram aqueles que apresentaram-se alterados.  

 

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 

Plaquetas 150000 – 450000 mm³ 

Sódio (Na) 134 – 149  mmol/dL 

Cloreto (Cl) 94 – 112 mmol/dL 

Fósforo (P) 2,5 – 5,6 mg/dL 

Magnésio (Mg) 1,7 – 2,5 mg/dL 

Triglicerídeos (TG) < 150 mg/dL 

 

• TRIAGEM NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO 

ANTROPOMÉTRICA  

 

A triagem nutricional foi realizada na admissão da 

paciente em enfermaria, utilizando-se a ferramenta de triagem 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002) (ESPEN, 2017), que 

considera fatores como Índice de massa corporal (IMC), 
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aceitação alimentar, perda de peso não intencional nos últimos 

3 meses e a gravidade da doença, conforme recomendação da 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN, 

2017), que identifica risco nutricional obtendo-se  escore ≥ 3 

pontos. 

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 100 g e estadiômetro acoplado. 

O 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 e Bristian (1977), vide Tabela 3.  

A circunferência do braço também foi utilizada como 

método de diagnóstico nutricional, sendo obtida 

quinzenalmente, a partir  do ponto médio entre o acrômio e o 

olécrano utilizando-se fita métrica flexível e inelástica, conforme 

recomendado por Frisancho (1990), seu percentual de 

adequação foi classificado de acordo com o recomendado por 

Blackburn e Thornton (1979) e Sampaio (2004). Os parâmetros 

de classificação encontram-se na Tabela 4 e 5.  

 

 

Tabela 2. Classificação do Índice de Massa Corporal de idosos. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m²) 

Baixo peso <22 

Eutrofia 22-27 

Sobrepeso >27 

Fonte: Lipschitz, 1994 
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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 e Bristain, 1977 

 

Tabela 4. Classificação da circunferência braquial (CB) de 

acordo com o P50. 

Faixa 

etária 

Circunferência Braquial 

Homens Mulheres 

60-69 32,7 cm 31,2 cm  

70-79 31,3 cm 30,1 cm 

≥80 29,5 cm 28,4 cm 

                Fonte: Sampaio, 2004 

 

Tabela 5. Classificação do estado nutricional segundo a 

adequação da CB. 

Adequação da CB (%) Estado nutricional 

<70% Desnutrição grave   

70 – 80%  Desnutrição moderada  

81 – 90%   Desnutrição leve 

91 – 110% Eutrofia   

111 – 120% Sobrepeso  

>120% Obesidade 

    Fonte: Blackburn e Thornton, 1979 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

 

Paciente S.R.S, sexo feminino, 75 anos, parda, casada, 

dona de casa, natural de Nazaré da Mata (PE).  

 

• HISTÓRIA CLÍNICA E ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Paciente admitida na enfermaria clínica médica 

especializada no dia 01/10/2019 com quadro de dispneia 

progressiva há 11 meses, com piora no último mês. Na ocasião, 

foi internada em Hospital de alta complexidade por quadro de 

derrame pleural à direita, entretanto sem etiologia definida, 

sendo drenado aproximadamente 1400 ml de conteúdo 

purulento, tendo recebido alta hospitalar sem definição de 

diagnóstico. A paciente compareceu à consulta ambulatorial no 

HC/UFPE com pneumologista, com queixas de piora de 

dispneia aos esforços, dor pleurítica e tosse seca ocasional. Em 

exame de imagem realizado dia 17/09/19 foram encontrados 

sinais de recolecção de derrame pleural volumoso loculado à 

direita com atelectasia de todo o lobo pulmonar inferior direito, 

além de atelectasias subsegmentares em lobo pulmonar médio. 

Em anamnese refere ex tabagismo há 50 anos, consumo de 

bebidas alcoólicas socialmente,  nega casos de doenças 

pulmonares, câncer e tuberculose na família, refere apenas 

hipertensão arterial em familiares de 1.° grau. Possui ainda 

diagnóstico positivo para esquistossomose, sem tratamento 

prévio. Paciente foi internada para investigação e conduta 

terapêutica. 
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• ANAMNESE CLÍNICA 

 

Paciente com diagnóstico inicial de derrame pleural à 

direita, hipertensão arterial coronariana e doença hepática 

crônica de etiologia à esclarecer. Durante internamento 

hospitalar, realizou diversos exames para fins diagnósticos. 

Exame de imagem realizado em 03/10/19 evidenciou moderado 

derrame pleural à direita, com atelectasia restritiva adjacente 

com espessamento pleuroapical e linfonodomegalia 

paratraqueal superior direita.  Em rotina de líquidos, foi 

evidenciado líquido pleural de aspecto turvo e cor branco 

leitoso, com presença de leucócitos e hemácias. Realizou ainda 

biópsia pleural, cujo resultado apontou para amostra negativa 

para células neoplásicas e/ou granulomas, sendo o quadro 

citológico considerado inespecífico, pois os achados 

histopatológicos eram inconclusivos. Após confirmação de 

diagnóstico de QLx, foi realizada videotoracoscopia e ligadura 

cirúrgica de ducto torácico, linfadenectomia mediastinal por 

vídeo e toracostomia com drenagem pleural fechada à direita. 

Paciente evoluiu com melhora do quadro, evoluindo com 

diminuição do débito drenado de 1400 ml/dia para 100 ml/dia, 

em seguida, no dia 05/11/2019, realizou decorticação pulmonar 

com pleurodese abrasiva e toracostomia com drenagem pleural 

fechada à direita, culminando com resolução do quadro. 

Paciente recebeu alta e seguia aguardando resultado de 

biópsia de linfonodos mediastinais ambulatorialmente. 

 

• DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS: 

 

Paciente com diagnóstico de QLx e hipertensão arterial 

sistêmica. 
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• TRIAGEM NUTRICIONAL 

 

Em triagem nutricional (NRS-2002) obteve escore 0, 

indicando ausência de risco nutricional no momento da 

admissão. 

 

• AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

A avaliação física e antropométrica foi realizada 

semanalmente durante o internamento (Tabela 6), registrando-

se a primeira e a última avaliação.  

 

Tabela 6. Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros 01/10 21/10 

Peso habitual 71 kg 71 kg 

Peso atual 69 kg 72 kg 

Altura 1,40 m 1,40 m 

IMC 36,22 kg/m2 36,73 kg/m² 

CB 30,5 cm 30,7 cm 

Adequação da 

CB 

101,3 % 101,9 % 

 

 Com base nos parâmetros apresentados, o paciente 

tinha diagnóstico de excesso de peso pelo IMC e de eutrofia 

pela CB. Ao exame físico, a paciente não apresentava sinais de 

depleção de massa muscular e de reservas de gordura, nem 

sinais de edema. Durante a primeira semana de internamento 

a paciente teve uma perda de peso de 2 kg (2,81 %) em 7 dias, 

sendo considerada uma perda de peso grave de acordo com 

Blackburn e Bristian (1977), peso que foi posteriormente 
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recuperado após início do tratamento terapêutico e da terapia 

nutricional parenteral. Considerando todos os aspectos, o 

paciente tem como diagnóstico nutricional sobrepeso. 

 

• EXAMES BIOQUÍMICOS  

 

Os exames bioquímicos são parâmetros que devem ser 

observados para avaliar o estado nutricional do indivíduo, 

devendo-se levar em conta os diversos fatores que podem 

interferir na sua interpretação. A tabela 7 apresenta os 

resultados dos exames bioquímicos ao longo do internamento. 

 

Tabela 7. Resultados dos exames bioquímicos. 

 01/10 08/10 16/10 25/10 31/10 

Hb 13,5 14,1 12,1 12,4 10,8 

Ht 39,7 41,3 35 38,2 33,4 

VCM 94,9 92,9 92,6 99,1 100,3 

HCM 32,4 31,7 32,1 32,1 32,4 

Leuco 6600 6210 18700 15640 13090 

Plaquetas 204000 204000 150000 283000 191000 

Na 137,3 132,9 126,3 128,0 131,1 

K 4,4 4,4 4,6 5,7 4,8 

Cl 96,5 93,1 89,6 93,3 101,6 

Mg - - 2,1 - 1,6 

P - - 6,1 - 2,3 

 

Nos exames mostrados na tabela 7, a hemoglobina (Hb) 

e o hematócrito (Ht) apresentaram-se reduzidos no dia 31, 

porém valores de VCM e HCM mantiveram-se dentro dos níveis 

normais, caracterizando uma anemia normocrômica e 

normocítica, comum em pacientes que sofreram perdas 

sanguíneas agudas ou crônicas (MACHADO et al., 2019). O 
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sódio (Na) e o cloro (Cl) apresentaram-se reduzidos durante 

quase todo o internamento, quadro associado desequilíbrio 

eletrolítico causado por perda de eletrólitos no líquido quiloso 

drenado (BENDER; MURTHY; CHAMBERLAIN, 2015). A 

paciente apresentou também quadro de hiperfosfatemia, tendo 

evoluído com hipofosfatemia e hipomagnesemia no dia 31, 

quadro ainda associado a perdas pelo líquido quiloso. No dia 16 

de outubro, a paciente evoluiu com leucocitose, caracterizada 

por um aumento nos valores de leucócitos. Segundo Calixto-

lima e Reis (2012), a leucocitose ou contagem de leucócitos 

elevada geralmente se associa à infecção ou inflamação, 

justificada pelo quadro de doença atual. 

 

Tabela 8. Resultados dos exames bioquímicos de triglicerídeos.  

 02/10 08/10 16/10 

TG 2720,5 117,3 43,2 

 

Em relação ao TG, no primeiro exame solicitado durante 

o internamento é possível perceber uma hipertrigliceridemia 

importante, com o decorrer do tratamento terapêutico e 

nutricional os valores séricos desta lipoproteína foram sendo 

restabelecidos até chegar a valores de normalidade. Este 

quadro é característico de pacientes com QLx, que cursam com 

o aumento dos níveis de TG acima de 110 mg/dl (ALTUN et al., 

2015). 

 

• TERAPIA NUTRICIONAL (TN) 

 

No primeiro dia de internamento, foi ofertada ao paciente 

dieta por via oral (VO) de consistência normal e característica 
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hipercalórica, hiperproteica e hipossódica, com oferta de 2340 

kcal e 89,9 g de proteínas por dia.  Suas necessidade 

nutricionais foram estimadas de acordo com o seu estado 

nutricional, pelas recomendações de Martins e Cardoso (2000) 

para manutenção de peso (25 a 30 kcal/kg de peso atual/dia). 

Para estimativa das necessidades proteicas considerou-se o 

proposto pelo PROT-AGE (BAUER et al., 2013) para idosos 

com doenças agudas e crônicas (1,2 a 1,5 g/kg de peso 

atual/dia). Dessa forma, foi determinada como meta nutricional 

uma ingestão diária de 30 kcal/kg de peso atual/dia (2070 

kcal/dia) e 1,5 g/kg peso atual/dia (103,5 g/dia) de proteínas, já 

que não há na literatura valores de recomendações nutricionais 

específicas para pacientes com QLx. No 3.° dia de 

internamento, após confirmação de diagnóstico de QLx a dieta 

foi modificada para uma de mesma consistência, hipercalórica, 

hiperproteica, hipossódica e hipolipídica, com oferta de 2529,2 

kcal e 120,5 g de proteínas por dia, tendo permanecido por 7 

dias.  

Após insucesso da primeira terapia foi optado por se iniciar 

uma dieta via NPT. O intuito de optar por este tipo de terapia 

nutricional é manter o trato gastrintestinal em repouso, diminuir 

a produção de líquido quiloso e prevenir uma possível piora do 

estado nutricional, tendo em vista a elevada perda de nutrientes 

através da drenagem pleural (ALTUN et al., 2015; CIRILO; 

NASCIMENTO; SOUSA, 2018). A dieta via NPT foi iniciada de 

forma progressiva, sendo iniciada dia 08/10/19 com solução 

3:1, industrializada, de característica normorcalórica e 

normoprotéica, ofertando 50 % das necessidade nutricionais 

estimadas para a paciente (Tabela 9), evoluindo para 100 % 

das suas necessidades no 2.° dia de dieta via NPT, com solução 

3:1, manipulada, contendo 2070 kcal (30 kcal/kg), 103 g (1,5 
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g/kg) de proteínas, 341,3 g (4,9 g/kg) de carboidratos e 49,8 g 

(0,7 g/kg) de lipídios (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Progressão da Nutrição parenteral total. 

 Calorias 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Adequação 

(%) 

Volume 

da dieta 

(ml) 

Vazão 

da 

dieta 

(ml/h) 

08/10 1140 44,3 50 1000 42 

10/10 2070 103 100 2070,4 87 

16/10 2070 103 100 2070,4 87 

18/10 2091 103 100 2091 88 

 

A dieta por via NPT foi suspensa na manhã do dia 15/10, 

quando foi reiniciada dieta VO. A paciente permaneceu com a 

dieta VO por 24 horas, tendo a mesma sido suspensa após 

constatação de vazamento em ducto torácico com aumento do 

débito quiloso drenado. Dia 16/10 foi reiniciada a dieta via NPT, 

com solução 3:1, manipulada, com 100 % das necessidades 

nutricionais estimadas (Tabela 9), contendo contendo 2070 kcal 

(30 kcal/kg), 103g (1,5 g/kg) de proteínas, 341,3 g (4,9 g/kg) de 

carboidratos e 49,8g (0,7 g/kg) de lipídios. No dia 18/10 a dieta 

via NPT sofreu alterações devido à hiperfosfatemia (Tabela 7), 

tendo o seu volume modificado.  

No dia 19/10 a paciente teve novamente a dieta via NPT 

suspensa e dieta VO reiniciada, de consistência normal e 

característica hipercalórica, hiperproteica e hipossódica, com 

oferta de 2340 kcal e 89,9 g de proteínas por dia, após 

constatação de falha na terapia conservadora, optando-se por 
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realização de decorticação pulmonar com pleurodese abrasiva, 

realizando a mesma em 05/11/2019. Houve, portanto 

reabordagem da conduta, através da reestimativa das suas 

necessidades nutricionais. Optou-se por utilizar as 

recomendações do Acerto (AGUILAR-NASCIMENTO; 

CAPOROSSI; BICUDO-SALOMÃO, 2016) para pacientes 

cirúrgicos, que recomenda 30 a 35 kcal/kg de peso atual/dia e 

1,2 a 1,5 g de proteína/kg de peso atual/dia. Sendo assim, suas 

necessidades calóricas foram definidas em 30 kcal/kg/dia (2160 

kcal/dia) e proteicas em 1,2 g de ptn/kg/dia (86,4 g/dia), metas 

nutricionais que foram atingidas com dieta via oral recebida pela 

mesma. Durante o resto do internamento a paciente evoluiu 

com boa aceitação da dieta por VO, mantendo o peso corporal 

e atingindo metas nutricionais propostas. 

 

CONCLUSÕES  

 

 Devido à raridade e ao pequeno número de casos de 

pacientes com QLx, verificou-se que são escassos os estudos 

que tragam resultados quanto à melhor TN para pacientes com 

essa patologia. Alguns autores recomendam a suspensão da 

dieta VO e início de dieta via NPT como primeira escolha, já 

outros recomendam o inicío de uma dieta VO restrita em ácidos 

graxos de cadeia longa associada à oferta de TCM e uso da 

parenteral apenas em casos onde não haja diminuição do 

débito de líquido quiloso.No caso relatado foi possível perceber 

que a terapia conservadora não surtiu o efeito esperado pela 

equipe multidisciplinar, sendo necessária abordagem cirúrgica 

para resolução do caso, sendo o quadro considerado idiopático. 

Em todos os casos a terapia nutricional deve estar adequada às 

exigências metabólicas do doente, de modo a contribuir como 
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terapia coadjuvante ao tratamento médico e evitar efeitos 

colaterais deletérios, sendo necessário mais estudos para 

definir quais terapias são realmente as mais efetivas e seguras 

para o tratamento destes doentes, objetivando melhorar o 

prognóstico da doença neste público.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

AGUILAR-NASCIMENTO, J. E.; CAPOROSSI, C.; BICUDO-SALOMÃO, A. 

organizadores. ACERTO Acelerando a Recuperação Total Pós-operatoria . 

Rio de Janeiro: Editora Rubio, 3° ed., 2016.  

ALTUN, G. et al. Conservative Management of Chylothorax after Coronary 

Artery Bypass Grafting. Tex Heart Inst J, v. 42, n. 2, p. 148-151, 2015. 

BAUER, J. et al. Evidence-based recommendations for optimal dietary 

protein intake in older people: A position paper from the PROT-AGE study 

group.Journal of the American Medical Director Association, v. 14, n. 

8,p. 542-559, 2013. 

BENDER, B.;MURTHY, V.; CHAMBERLAIN, R. S.The changing 

management of chylothorax in the modern era. Eur J Cardiothorac Surg, 

v. 49, n. 1, p. 18-24, 2015. 

BLACKBURN, G. L.; BISTRIAN, B. R. Nutritional and metabolic 

assessment of the hospitalized patient. Journal of Parenteral and Enteral 

Nutrition, v. 1, n. 1, p. 11-22, 1977. 

BLACKBURN, G. L.; THORNTON, P. A. Nutritional assessment of the 

hospitalized patients. Medical Clinics of North America, v. 63, p. 1103-

115, 1979.  

CALIXTO-LIMA, L.; REIS, N. T. Interpretação de exames laboratoriais 

aplicados à nutrição clínica. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2012. 

CIRILO, M. A. S. ;  NASCIMENTO, C. X.; SOUSA, B. S. Dieta enteral fonte 

em triglicerídeo de cadeia média como coadjuvante terapêutico em um 

caso de quilotórax bilateral secundário à linfoma folicular. Nutrición clínica 

y dietética hospitalaria, v. 38, n. 1, p. 170-174, 2018.  

DANTAS, G. C.; REIAS, R. C. Protocolo de abordagem de derrame pleural. 

Rev Med UFC, v. 58, n. 2, p. 67-74, 2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382882/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25732972
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4022471
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4627720
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4022470
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3074
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3074
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/501779


TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE COM QUILOTÓRAX: UM RELATO DE 

CASO 

561 
 

FRISANCHO, A. R. Anthropometric Standards for the Assessment of 

Growth and Nutritional Status. Ann Arbor, Michigan: University of 

Michigan Press, 1990. 

GARCÍA, J. et al. Quilotórax en adultos. Revisión de la literatura a partir de 

una serie de 17 casos. Archivos de Bronconeumología, v. 53, n. 7, p. 

407 - 408, 2017. 

LIPSCHITZ DA. Screening for nutritional status in the elderly. Prim Care, v. 

21, p. 55-67, 1994. 

MACHADO, I. E. et al. Prevalência de anemia em adultos e idosos brasileiros. 

Rev. bras. Epidemiol, v. 22, n. 2, 2019. 

MARTINS, C.; CARDOSO, S. Terapia nutricional enteral e parenteral - 

Manual de rotina técnica. 1. ed. Curitiba: Nutroclínica, 2000. 458p. 

 

RODRÍGUEZ-HIDALGO, L. A. et al. Reporte de um caso de quilotórax 

tuberculoso. Medwave, v. 19, n. 5, 2019. 

SAMPAIO, L. R. Avaliação nutricional e envelhecimento. Revista de 

nutrição, v. 17, n. 4, p. 507-514, 2004. 

WEIMANN, A. et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical 

nutrition, v. 36, n.1, p. 623-650, 2017. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300289616302629?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03002896
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03002896/53/7


TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL COM 

HIPOCALCEMIA SINTOMÁTICA: ESTUDO DE CASO 

562 
 

CAPÍTULO 30 
 

TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE 
TRANSPLANTADA RENAL COM 

HIPOCALCEMIA SINTOMÁTICA: ESTUDO 
DE CASO 

 
Clécia Alves da SILVA1 

Raquel de Arruda Campos BENJAMIN1 

ThayanneBreckenfeld MENEZES1 
Jarson Pedro da Costa PEREIRA1 

Cláudia Campello LEAL2 

1Nutricionista Residente do Hospital das Clínicas/UFPE; 2Nutricionista do Hospital das 
Clínicas/UFPE.  

Kell_ed@hotmail.com 

 

RESUMO: O transplante renal consiste na mais completa 
opção de terapia renal substitutiva. A secreção exacerbada de 
paratormônio (PTH)identifica o hiperparatireoidismo (HPT), que 
pode ser dividido em primário, secundário e terciário. O terciário 
ocorre quando a produção excessiva do PTH decorre da 
autonomização da hiperplasia secundária.  A Terapia 
Nutricional tem papel fundamental para promover o aporte 
adequado dos micronutrientes, assim como os macronutrientes 
essenciais para minimizar as consequências catabólicas, 
reduzindo a vulnerabilidade a infecções oportunistas, e 
sobretudo, coadjuvar no tratamento da hipocalcemia. Esse 
estudo de caso tem como objetivo relatar a assistência 
nutricional prestada a um paciente com hipocalcemia grave 
após procedimento de paratireoidectomia, com a finalidade de 
contribuir para o conhecimento científico na área de nutrição 
clínica.  
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Palavras-chave:Hipocalcemia. Paratireoidectomia. Terapia 

Nutricional. 

INTRODUÇÃO 

As paratireoides são as principais glândulas 

responsáveis pela regulação dos níveis de cálcio sérico,através 

da secreção do paratormônio (PTH). Quando ocorre a 

hipocalcemia, as paratireoides são acionadas para que haja 

liberação do PTH. Os mecanismos envolvidos na concentração 

sérica de cálcio ocasionado pela secreção de PTH são: maior 

excreção de cálcio e fósforo a partir da matriz óssea; aumento 

da reabsorção de cálcio pelo rim; e aumento da conversão de 

25-dihidroxivitaminaD-2 (calcidiol) em 1-25 dihidroxivitamina D-

3 (calcitriol), que tem como função aumentar a absorção 

intestinal de cálcio (PREMAOR; FURLANETTO, 2006). 

O que identifica o hiperparatireoidismo (HPT) é a 

secreção exacerbada de PTH que, por sua vez, estimula a 

liberação de cálcio para o plasma, atuando especialmente nos 

ossos, intestino delgado e rins (PITT et al., 2010). O HPT pode 

ser dividido em primário, secundário e terciário. Quando há 

produção excessiva autônoma do PTH pela paratireoide, é 

classificado como HTP primário. O secundário ocorre quando 

há hiperplasia das paratireoides como consequência da alta 

produção de PTH secundária à hipocalcemia. E o terciário se 

dá quando a produção excessiva do PTH decorre da 

autonomização da hiperplasia secundária(COPLEY; 

WÜTHRICH, 2011). 

O HPT secundário (HTP2) é decorrente da hipocalcemia, 

comumente ocasionada pela insuficiência renal crônica (IRC). 

Isto se deve à redução da capacidade de concentração da 
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urina, predispondo à perda de cálcio. Por fim, a hipocalcemia 

estimula a liberação do PTH, o qual estimula excessivamente 

as glândulas paratireoides, promovendo hiperplasia, 

geralmente das quatro paratireoides.O que determina o 

hiperparatireoidismo terciário (HPT3) é a secreção elevada de 

PTH seguido de um estado de HTP2 prolongado, acarretando 

em hipercalcemia. É relatado por alguns autores que o termo 

HPT3 é utilizado para referir um HTP2 que perdura mesmo após 

o transplante renal com sucesso (HPT persistente) (COPLEY; 

WÜTHRICH, 2011). 

O transplante renal (TX renal) consiste na mais completa 

opção de terapia renal substitutiva, sobretudo, por garantir 

maior liberdade na rotina diária do indivíduo transplantado. No 

procedimento de transplantecom doador vivo, o rim de um 

indivíduo sadio é implantado no portador de doença renal 

crônica em estágio terminal. O novo rim irá desempenhar as 

funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas que os 

rins em insuficiência não conseguem mais manter (GARCIA; 

HARDEN; CHAPMAN, 2012). 

  Além de predispor ao portador de doença renal melhor 

flexibilidade em sua rotina diária (MATOS et al., 2016), a 

acietação alimentar também é influenciada positavamente após 

a realização do TX renal, visto que não haverá tantas restrições 

alimentares, quando comparado ao tempo em que  o indivíduo 

se encontrava em tratamento dialítico ou conservador 

(SANTOS et al., 2018).  

Quando o procedimento de transplante renal é realizado 

com sucesso, espera-se que haja normalização na produção de 

1,25-hidrovitamina D. Sendo assim, os níveis séricos de PTH 

sofrem diminuição de proximamente 50% entre três a seis 

meses, continuando depois a reduzir gradativamente. Todavia, 
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aproximadamente um terço dos que realizaram o transplante 

renal, apresentam níveis de PTH elevados (>100pg/mL) em um 

período de seis meses, e 20% destes se mantém com PTH 

elevado por cinco anos ou mais após a realização do 

transplante(GIANNINI et al., 2009). 

No entanto, nem sempre o transplante renal bem 

sucedido consegue reverter o quadro de hiperparatiroidismo 

secundário (HPT2), ou seja, quando não se dá a involução da 

hiperplasia das paratireoides. Com isto, após um estímulo 

continuado das paratireoides, as mesmas podem evoluir com 

ganho de autonomia, passando a ser classificado então de 

hiperparatireoidismo terciário (HTP-3) (BASTOS, 2015). 

A prevalência do HTP3 nos transplantados é de cerca de 

50%, sendo sua etiologia ainda desconhecida. Porém, existem 

vários fatores que podem coadjuvar para a manutenção dos 

níveis altos de PTH, dentre eles, a severidade do HTP2 e um 

maior tempo de realização da diálise antes do transplante. O 

grau de severidade o HTP2 é o que desempenha papel 

fundamental na manutenção no surgimento do HTP3, 

justificando-se no argumento de que o grau de hiperplasia das 

paratireoides é o fator limitante, uma vez que se verifica 

regressão do processo proliferativo após transplante ou 

terapêutica médica. O enxerto não funcionante pode predispor 

uma hiperprodução de PTH e hiperplasia das paratireoides, 

tendo relação também no aparecimento de HTP3(COPLEY; 

WÜTHRICH, 2011; LO MONTE, 2012). 

Com relação à terapêutica médica no HPT3, a 

abordagem cirúrgica é necessária num número considerável de 

casos, e segundo alguns estudos, em cerca de 1 a 5% dos 

indivíduos com HTP3. Fatores como diálise de longa duração 

prévia ao transplante, assim como, a detecção da hiperplasia 
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das paratireoides, sobretudo a nodular, são vistos como fatores 

preditivos para a realização da paratireoidectomia. A síndrome 

do osso com fome (hungry bone syndrome) pode ocorrer após 

a cura cirúrgica do hiperparatireoidismo grave, levando à 

hipocalcemia e hipofosfatemia devido a um rápido aumento da 

mineralização esquelética (BRASIER; NUSSBAUM, 1988; 

TOMINAGA, 2010). 

A síndrome do osso com fome (HBS), também intitulada 

de hipocalcemia severa permanece uma grande preocupação 

durantepós-operatório. Isso acontece como consequência do 

baixo hormônio da paratireoide em circulação resultando em 

menor reabsorção óssea mediada por osteoblastos. Quando a 

hipocalcemia é grave, podem surgir complicações, dentre elas, 

o risco de vida, incluindo convulsões, arritmia e 

descompensação do coração (FERREIRA et al., 2019). 

Hipocalcemia permanente ou severa, com necessidade 

de admissão ou readmissão para o tratamento terapêutico com 

vitamina D e cálcio intravenoso, pode acontecer, no entanto, 

com menos frequência, ou seja, em até 7% dos pacientes. A 

reposição de cálcio nestes é iniciada quando os níveis séricos 

de cálcio são inferiores a 8mg/dl, ou quando há presença de 

sintomas referente a hipocalcemia, como a confusão mental, 

perturbação de memória, parestesia, espasmos musculares e 

dores musculares (TOMINAGA, 2006).  

Estudos recentes em HBS sugerem uma incidência de 

27% a 31% (HO et al., 2017; KONTUREK et al., 2016). Apesar 

da alta incidência, existem dados conflitantes sobre seu curso 

clínico, fatores de risco e a melhor estratégia pela sua 

prevenção (FERREIRA et al., 2019). 

É visto que a HBS acontece em uma sua forma mais 

grave nos pacientes que estão em tratamento dialítico, do que 
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com aqueles que realizam TX renal, e alguns fatores como 

fosfatase alcalina elevada e elevação do PTH no período pré 

cirúrgico são fatores aumentam o risco da hipocalcemia 

severa  (FLORESCU et al., 2014). 

A hipocalcemia severa também poder ter relação com o 

infarto agudo do miocárdio, com isto, foi observado que 

pacientes com hipocalcemia grave, quando houve reposição de 

cálcio nestes, houve normalização do exame eletrocardiograma 

(ILVESKOSKI; SCLAROVSKY; NIKUS, 2012). 

Diante do quadro de hipocalcemia, o tratamento inicial da 

hipocalcemia vai depender sobretudo da quantidade de cálcio 

sérico e também qual é a doença de base, motivo pelo qual 

houve a hipocalcemia. A suplementação de cálcio por via oral 

geralmente é feita com o carbonato de cálcio, sendo esta 

suficiente para controlar a hipocalcemia, sendo ajustada de tal 

forma que venha a atingir níveis séricos de cálcio entre 8 a 

9mg/dL (TOMINAGA, 2006). 

Um estudo retrospectivo durante o período de setembro 

de 2011 a agosto de 201, 8com 45 pacientes com 

hiperparatireoidismo induzido por insuficiência renal 

necessitando de paratireoidectomia concluiu que A HBS 

continua sendo uma complicação comum da 

paratireoidectomia, mesmo com carga prolongada de calcitriol 

em altas doses. Isso enfatiza a necessidade de mais estudos 

investigando outras terapias, como bisfosfonatos, para prevenir 

a HBS. Aqueles com maior risco de HBS são pacientes com alta 

renovação óssea e terapia renal substitutiva prolongada 

(FERREIRA et al., 2019). 

Diante do exposto, o presente estudo de caso tem como 

objetivo relatar a conduta nutricional realizada em um paciente 

com hipocalcemia grave , com intuito de relatar com base 
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científica o cuidado nutricional para que assim, se possa 

contribuir com afinco para o crescimento do conhecimento 

científico na área da nutrição clínica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

Pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo, do tipo estudo de caso, realizada na enfermaria de 

transplante renal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco, no período de julho de 2019e 

compreendeu informações registradas em evoluções de 

prontuário, além de dados de acompanhamento nutricional, 

registrados em fichas de acompanhamento no Setor de 

Nutrição do hospital.Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética do Comitê de Ética em Pesquisa do 

HC/UFPE: 93448918.8.0000.5208, número do parecer: 

2.877.855. 

 

• DADOS BIOQUÍMICOS 

Para a análise dos dados bioquímicos presentes no 

prontuário, foramutilizados os valores de referência adotados 

pelo HC/UFPE, apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1:Valores de referência para exames bioquímicos. 

DATA VALORES 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 
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Ureia (Ur) 10 – 50 mg/dL 

Potássio (K) 3,6 – 5,5 mmol/dL 

Sódio (Na) 134 – 149  mmol/dL 

Fósforo (P) 2,5 – 5,6 mg/dL 

Albumina 3,5 - 4,8 g/dL 

Proteína C-Reativa 

(PCR) 
0 - 0,5 mg/dL 

Magnésio   (Mg) 1,7 - 2,5 mg/dL 

Paratormônio (PTH) 15 a 65 pg/m 

Cálcio  (Ca) 8,5 - 10,5 mg/dL 

(HC-UFPE) 

 

• AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E TRIAGEM 

NUTRICIONAL 

Na avaliação antropométrica, para a aferição do peso e 

estatura, foi utilizada uma balança eletrônica digital damarca 

Líder-LD1050®, com capacidade máxima de 200 Kg, precisão 

de 100g e estadiômetro acoplado. O Índice de Massa Corporal 

(IMC) foi derivado do peso e altura aferidos durante o 

internamento na enfermaria de transplante renal do hospital das 

clínicas – e foi classificado segundo os pontos de corte 

propostos pela World Health Organization (1997), presente na 

Tabela 2. A perda de peso foi classificada de acordo com os 

critérios de Blackburn (1977), vide tabela 3. 
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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 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997) 

 

Para complementação da avaliação do estado nutricional, a 

circunferência do braço foi utilizada, sendo obtida no ponto 

médio entre o acrômio e o olécrano, a partir de uma fita métrica 

flexível e inelástica, segundo a metodologia proposta por 

Frisancho (1990), e sua adequação classificação conforme os 

valores preconizados por Blackburn (1979). Os parâmetros de 

classificação encontram-se na Tabela 4. 

A Nutritional Risk Screening (NRS-2002) foi a triagem 

nutricional realizada no momento da admissão. A respectiva 

triagem considera fatores como o IMC, a aceitação alimentar, 

perda de peso recente e a gravidade da doença, no qual 

identifica risco nutricional um escore ≥ 3 (ESPEN,2017). 

 

Tabela 3: Classificação da perda de peso de acordo com o 

tempo 

Tempo 
Perda de peso  

significativa (%) 

Perda de peso 

grave (%) 



TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL COM 

HIPOCALCEMIA SINTOMÁTICA: ESTUDO DE CASO 

571 
 

1 semana 1 – 2 >2 

1 mês 5 >5 

3 meses 7,5 >7,5 

6 meses 10 >10 

(BLACKBURN, 1979) 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 

Paciente S.S.O., sexo feminino, 48 anos, em união 

estável, reside com o namorado e seus seis filhos, 

empregada doméstica, renda familiar de um salário mínimo, 

natural de Recife – Pernambuco. 

  

• HISTÓRIA CLÍNICA E ANTECEDENTES FAMILIARES 

Paciente hipertensa de longa data realizou 

transplante renal em 2008 (doador cadáver), após 10 anos 

de hemodiálise (1998 – 2008). Teve exames de imagem 

indicando a presença de quatro nódulos tireoideanos, porém 

com resultado de biópsia inconclusivo. Foi internada em 

abril de 2019, na enfermaria de nefrologia, para realização 

de paratireoidectomia total. Em 27/05/19 foi submetida à  

lobectomia esquerda + timectomia esquerda + 

paratireoidectomia total. 

Evoluiu sem intercorrências após procedimento, com 

estabilização de cálcio sério em 9,4 com o auxílio de 

carbonato de cálcio oral. Recebeu alta hospitalar em boas 

condições clínicas e laboratoriais, sendo orientada e manter 
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acompanhamento ambulatorial na nefrologia e 

administração das medicações conforme prescrito. 

Em 30/06/19 paciente retorna ao hospital com queixa 

de febre, diarreia aquosa não sanguinolenta ou purulenta, 

com cerca de seis evacuações ao dia, além de quadro de 

parestesia em todo o corpo e câimbras, sintomatologia 

característica da hipocalcemia. Relata que não estava 

fazendo uso correto das medicações para pós-

paratireoidectomia. 

 

• DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS: 

Hipocalcemia sintomática + gastroenterite aguda + 

nódulos tireoideanos em investigação (amostra insignificativa) 

+ hiperparatireoidismo terciário: paratireoidectomia em 

27/05/19 + HAS + transplante renal em 2008 (doador cadáver). 

 

• TRIAGEM NUTRICIONAL 

 

A triagem nutricional(NRS-2002) apresentouescore 3, 

indicando presença de risco nutricional desde o momento da 

admissão. 

 

• AVALIAÇÃO FÍSICA E ANTROPOMÉTRICA 

 

Tabela 4: Parâmetros utilizados na avaliação nutricional.  

Parâmetros 01/07/2019            07/07/2019 

Peso habitual 50,8 kg 

Peso atual 51 kg                      50,3 kg 

Altura 1,50 m 

IMC 22,6 kg/m2            22,35 kg/m2                              
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CB 27,5 cm                          - 

Adequação da CB 93 %                                -  

                                                           ALVES, C. A. et al., 2019 

Baseado nos parâmetros descritos, a paciente 

apresentava diagnóstico de eutrofia, tanto pela CB, quanto pelo 

IMC. Ao exame físico, exteriorizava sinais de depleção de 

massa magra e de reservas de gordura das têmporas, ombros 

e clavículas. Foi relatado pela paciente que não houve perda de 

peso prévia ao internamento. 

 

• EXAMES BIOQUÍMICOS  

Na tabela 5 estão descritos os resultados dos exames 

bioquímicos ao longo do internamento. 

 

Tabela 5: Resultados dos exames bioquímicos. 

 01/07/19 06/07/19 08/07/19 

Ur 46,1 66,6 79 

Cr 1,8 2,0 2,1 

K 3,4 3,9 3,8 

Na 136 133 135,8 

Ca 7,3 10,9 10,1 

P 2,6 4,4 3,4 

Alb 3,9 4,0 - 

PCR 4,8 0,9 0,4 

PTH 33 - - 

Mg 1,5 - - 

Ht 31 34 36 

Hb 10 11 12,3 

Leucócito 10.500 7.500 11.400 
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                                                           ALVES, C. A. et al., 2019 

Houve presença de hipocalemia no primeiro exame 

colhido, quadro revertido posteriormente.Além da hipocalcemia, 

a paciente apresentava diarreia aquosa, com cerca de 6 

evacuações ao dia, o que podeter contribuidopara a 

hipocalemia.No dia 01, o magnésio encontrava-se abaixo do 

valor de referência. É conhecida a importância do PTH na 

omeostase do magnésio, potássio e do cálcio (KUMAR et al., 

2018). Pode-se observar que nos dias em que os níveis de 

cálcio estão baixos, os de potássio e magnésio também estão, 

sendo normalizado quando os níveis de cálcio são 

regularizados. A hipomagnesemia grave predispõe àsecreção 

de PTH e promove resistência aos efeitos do PTH no osso e 

nos rins. Com isso, a ocorrência de hipomagnesemia deve ser 

avaliada em todos os pacientes com hipocalcemia e níveis 

baixos ou normais de PTH (SUNEJA,2019). O magnésio possui 

vias metabólicas similaresàs do cálcio, e seus níveis séricos 

podem diminuir principalmente na ocorrência de hipocalcemia 

(BILEZIKIAN et al., 2016). 

Nos dias 06 e 08 a uréia apresentou-se elevada, e nos dias 01, 

06 e 08 a creatinina também ficou acima dos valores de 

referência. A paciente apresentou redução nos níveis séricos 

de sódio, podendo ser relacionado ao quadro de diarreia 

aquosa. No dia 01 observa-se a presença da hipocalcemia, 

motivo principal do internamento da paciente. Neste mesmo dia, 

foi observado que o paratormônio se encontrava dentro da faixa 

de normalidade. Cerca de 26 a 47% dos indivíduos que 

realizam paratireoidectomia podem evoluir com hipocalcemia, 

cursando com parestesias periorais ou extremidades, 

sintomatologia apresentada pela paciente(TONETO et al., 

2016). 
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 Nos dias 01 e 06, é evidente o quadro de anemia com 

características normocítica e normocrômica, também 

classificada como anemia da doença crônica (DAC)(POGGIALI; 

AMICIS; MOTTA, 2014). A DAC é evidenciada em pacientes 

nos quais sua doença atual predispõe uma resposta 

imune/inflamatória ativa, ocasionando captação diminuída do 

ferro em locais variados (WEISS, 2009). E, por se tratar de uma 

paciente renal, a produção de eritropoietina está prejudicada, 

podendo levar a este quadro de anemia. Ainda nos dias 01 e 

06, a PCR encontrava-se aumentada, situação característica do 

quadro de infecção apresentado pela paciente (MITAKA, 2005). 

Outro parâmetro observado na evidencia de infecção é o 

leucócito elevado, sendo evidenciado nos exames do dia 06.  

 

• DIETOTERAPIA 

Foramutilizadas as recomendações de Riella eMartins 

(2013) para pós-operatório tardio de transplante renal para as 

necessidades calóricas e proteicas. 

 

Tabela 6 - Recomendações nutricionais no transplante tardio 

CALORIAS *35 45/kg atual/dia 

PROTEÍNA 0,8g/kg 

CARBOIDRATO 50% do valor calórico total (VET) 

LIPÍDEO Até 30% do VET 

CÁLCIO 1200-1500 mg 

MAGNÉSIO Se necessário, suplementar 

FÓSFORO 1200-1500mg 
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SÓDIO 1-3g 

POTÁSSIO 
Restrição de 1-3g se houver hipercalemia 

e/ou oligúria. 

*Transplante tardio com quadro infeccioso(RIELLA; MARTINS, 

2013). 

Foi ofertado à paciente dieta por via oral (VO) de 

consistência normal de característica hipercalórica e 

hiperproteica, perfazendo o total de ingestão de 2018 kcal/dia 

(40,1 kcal/kg de peso atual) e 60,5g de proteína/dia (1.2 g/kg de 

peso atual/dia). Destes, 58% são de carboidratos, 30% de 

lipídios e 12% de proteínas. Além disso, a dieta apresentava 

1553mg de cálcio e 2300mg de sódio, o que supre as suas 

necessidades nutricionais.  

Não é referida recomendação de proteína diante de um 

quadro infeccioso no paciente transplantado, a indicação é que 

no transplante tardio, a dieta seja normoproteica. No entanto, 

segundo Martins (2000), diante de um estresse metabólico leve, 

é proposto que a ingestão de proteína seja em torno de 1,1 a 

1,5g/kg, e diante do quadro de infecção que a paciente 

apresenta, é justificável a conduta hiperproteica.  

Frente à hipocalcemia, é imprescindível a ingestão 

adequada de cálcio, e como foi descrito anteriormente, o 

consumo de cálcio atingiu o preconizado na literatura, que de 

acordo com Riella eMartins (2013), fica em torno de 1200-

1500mg/dia, o que pode ter auxiliadono tratamento da 

hipocalcemia juntamente com a reposição endovenosa e via 

oral de cálcio, podendo ser observado normalização dos níveis 

séricos deste íon nos dia 06 e 08 (Tabela 4). 
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A suplementação do calcitriol por via oral associado com 

a reposição endovenosa de cálcio é visto como forma de 

tratamento da hipocalcemia severa (PARK-SIGAL et al., 2013).  

A ingestão de sódio estava dentro dos valores 

recomendado para ingestão, ponto importante a ser discutido, 

visto que o excesso de sódio está associado a maior excreção 

urinária de cálcio, o que pode dificultar o tratamento da 

hipocalcemia (PARK-SIGAL et al., 2013).  

Os valores ofertados na dieta de magnésio, potássio e 

fósforo também estavam adequados, correspondendo a 

400mg/dia, 4,600mg/dia e 1150mg/dia, 

respectivamente.Devido à influencia do potássio, magnésio e 

fósforo no metabolismo do cálcio, surge a importância da 

ingestão adequada destes.  

Conforme recomendado, potássio só será restringido 

para até 3g se houver hipercalemia e/ou oliguria e, como a 

paciente não apresentava essas sintomatologias, não há 

contra-indicações da ingestão de potássio de 4,6g, não é 

prejudicial nesse contexto.  

Fatores nutricionais como a hipoalbuminemia, 

hipomagnesemia, deficiência de cálcio, hipofosfatemia e 

deficiência de vitamina D estão associados à hipocalcemia, por 

fim, justificando a adequação da ingestão dietética destesna 

terapia nutricional do paciente (MAEDA et al., 2018). 

 

CONCLUSÕES  

Diante do exposto, foi visto que é relatado que o TX renal 

é considerado a melhor  terapia substitutiva renal, propiciando 

ao portador da doença renal crônica, seja em tratamento 

dialítico ou conservador, melhor flexibilidade quando se trata de 

realizações de suas atividades rotineiras, além de predispor a 
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este público menores restrições alimentares.  Mesmo diante de 

um trasplante bem sucedido, a os indivíduo pode evoluir com 

HTP3, ocasionando a necessidade de intervenção cirúgica, por 

sua vez, tendo relação com a hipocalcemia.  

A hipocalcemia profunda que acompanha a síndrome da 

fome óssea frequentemente requer tratamento comcálcio oral e 

1,25-di-hidroxivitamina D3, sendo necessário internamento 

hospitalar para monitorização de cálcio sérico. Diante do quadro 

abordado, ressalta-se a importância do tratamentodietoterápico 

para manter o estado nutricional do indivíduo prevenindo 

maiores complicações, assim como, manter os níveis 

adequados dos nutrientes atuantes no metabolismo do cálcio. 

E mais ainda,  contribuirde forma coadjuvante para o tratamento 

da hipocalcemia sintomática. 
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RESUMO: Estudo de caso de paciente com Lúpus Eritematoso 
Sistêmico, Pós-transplante Renal Tardio e Infecção por 
Citomegalovirus (CMV). Acompanhada semanalmente com 
relação ao histórico nutricional e dietético, função gastrintestina, 
presença/ausência de edem/ascite, capacidade de mastigação 
e deglutição e ingestão alimentar, aferição da Índice de Massa 
Corpórea (IMC), Circunferência do Braço (CB), parâmetros 
bioquímicos. A triagem nutricional demonstrou risco, indicando 
necessidade de acompanhamento e oferta nutricional 
adequada, IMC de 17,36kg/m² (desnutrição), apresentou 
manutenção do apetite e função evacuatória. Apresentou na 
primeira semana ganho de 1,1kg, mas na semana seguinte 
houve perda ponderal grave de 1,5Kg (2,9%). Nas semanas 
posteriores foram realizadas modificações na oferta calórica e 
em seguida houve melhora nos aspectos nutricionais, ganho 
ponderal de 1 kg recebendo alta logo após o término do 
tratamento para CMV. Os parâmetros bioquímicos evoluíram 
com processo anêmico, normocítico e normocrômico, 
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leucopenia; aumento nos valores de creatinina, mas dentro do 
esperado para um paciente transplantado, elevação de PCR 
devido processo inflamatório. A terapia nutricional é importante 
parte do tratamento no pós-transplante devido ao 
comprometimento nutricional que pode desencadear 
complicações clínico-nutricionais. Logo a dietoterapia é 
fundamental para o tratamento das nefropatias, que podem 
estar associadas às doenças autoimunes, melhorando estado 
nutricional e promovendo efetividade do tratamento clínico-
medicamentoso, saúde e qualidade de vida.  
Palavras-chave: Transplante de Rim; Citomegalovirus; 
Dietoterapia. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença 

inflamatória, crônica  e do tipo autoimune que pode atingir 

vários órgãos do corpo humano. Dentre as repercussões 

patológicas desta doença, o rim é um dos principais orgãos a 

ser atingido, na maioria das vezes à nivel glomerular, podendo 

ocasionar em aumento de pressão arterial, edema, proteinúria 

inclusive acarretar em oligúria. Uma das princiapais causas de 

internações em Unidades de Terapia Intensivas é a doença 

renal crônica causada pelo LES (KLUMB et al. 2015; 

BARRENECHE et al., 2019). 

Se não tratada a doença de base bem como suas 

complicações, consequentemente há chance de perda da 

função renal, o que leva o paciente a necessitar de ser 

submetido à hemodiálise e espera por um Transplante (TX) 

Renal. (KLUMB et al., 2015). 

 O TX Renal é uma forma de tratamento que busca permitir 

ao paciente uma qualidade de vida mais completa de forma que 
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não existam tantas restrições como aquelas presentes no 

tratamento conservador e dialítico (SANTOS et al., 2018).  Além 

do mais, o TX renal é uma alternativa que garante em muitos 

dos casos um melhor prognóstico para a doença, levando o 

indivíduo a realizar suas atividades doa dia a dia normalmente 

(MATOS et al., 2016). 

Apesar do exposto acima, tanto no pós operatório imediato 

quanto tardio é necessário de cuidados que envolvem 

alimentação, medicação e entre outros, para que de fato haja 

um bom prognóstico, caso contrário há grandes chances de 

complicações de curto e longo prazo. Como visto pelo estudo 

de Muniz e colaboradores (2017) que uma complicação muito 

comum no pós operatório imediato é a infecção urinária, que 

tem como possível fator precipitador a iniciação da terapia de 

imunossupressão, pois como mostrado por Martins e Couto 

(2013) o sistema imune é responsável pela proteção contra 

agentes infecciosos, mas o mesmo mecanismo se volta contra 

o enxerto podendo causar rejeições no curto e longo prazo.  

No tocante a atuação nutricional vemos através do estudo de 

Hori e colaboradores (2019) que o estado nutricional pode ser 

um fator determinante no prognóstico do pós transplante renal. 

Para que haja um bom manejo nutricional, há cuidados 

específicos para o pós transplante, no caso do período tardio, 

deve-se haver uma atenção especial da alimentação do 

paciente para evitar complicações, tais como, obesidade, 

dislipidemia,  intolerância à glicose, hipertensão, 

hiperpotassemia, além dos cuidados dietéticos que visam 

diminuir os efeitos do hipercatabolismo proteico (MARTINS; 

COUTO, 2013) 

Outra complicação muito comum de surgir é a infecção 

causada pelo Citomegalovírus (CMV). Tal infecção gera 
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preocupação devido ser uma complicação grave, que quando 

não bem tratada pode levar à perca do enxerto e a óbito 

(LOPES-OLÍVIA et al., 2017; ALMEIDA et al., 2019).  

Pode ser visto que por meio do estudo de Mantovani (2019) 

que a composição corporal foi tida com um fator de 

predisposição à infecções por CMV, mais especificamente, 

quanto maior a área de gordura visceral maior a associação 

tanto com a  infecção por este agente como também para a 

doença por CMV. 

Foi visto em estudo recente, que pacientes que tiveram mais 

infecções causadas por CMV sofreram perca do enxerto em 

maior quantidade comparado aqueles que não tinham histórico 

desta complicação, levando a uma chance de 1,7 vezes maior 

comparado ao grupo não acometido (LOPES-OLÍVIA et al., 

2017).  

A infecção decorrente pelo CMV pode ocorrer como uma 

primoinfecção ou como forma de reativação, sendo esta última 

quando o agente etiológico encontra-se em estágio de latência 

e devido a quedas nas taxas imunológicas este mesmo agente 

pode voltar à atividade. Uma vez em sua forma ativa, a forma 

de manifestação clínica no paciente pode ser infecção, onde há 

replicação viral mesmo na ausência de sintomas; enquanto que 

na doença pelo CMV há o aparecimento de sintomas, tais 

como,  febre, astenia, mialgia, leucopenia, trombocitopenia, 

alterações das enzimas hepáticas ou pela forma invasiva da 

doença ,onde ocorre  inclusão viral em células de órgãos ou 

tecidos, incluindo no enxerto renal (REQUIÃO-MOURA; 

MATOS; PACHECO-SILVA, 2015). 

Um estudo realizado por Helantera e colaboradores (2014), 

mostrou que 19% dos transplantados renais apresentaram 

doença citomegálica, sendo que sintomas gastrointestinais e 
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febre foram os mais comuns, ao passo que mielossupressão e 

hepatopatia foram vistas com menos frequência entre os casos 

estudados. 

Há duas formas de reduzir o risco de infecção pelo CMV, e 

estas devem ser adotadas, sobretudo quando o paciente possui 

alto risco de infecção, sendo elas o tratamento preemptivo e a 

profilaxia universal (REQUIÃO-MOURA; MATOS; PACHECO-

SILVA, 2015).  

A profilaxia universal consiste em administração de um 

antiviral, podendo ser o  ganciclovir oral ou valganciclovir pelo 

período de 3 a 6 meses. A profilaxia é menos trabalhosa, 

embora a exposição prolongada a medicamentos antivirais 

possa aumentar o risco de resistência e a toxicidade 

relacionada a este tipo de tratamento (KOTTON et al., 2013). 

No tipo de terapia preemptiva, os indivíduos são monitorados 

em intervalos frequentes com intuito de identificar se há 

replicação viral. O Monitoramento se dá com detctação viral por 

antigenemia ou PCR, antes mesmo que haja aparecimento de 

sntomas ou invasão tecidual. A dose terapêutica só é oferecida 

ao paciente que tenha sintomatologia decorrente o vírus, ou 

invasão tecidual do mesmo. Este tipo de estratégia tem se 

mostrado com êxito para os pacientes com moderado risco de 

desenvolvimento da infecção pelo CMV (RAZONABLE; 

HAYDEN, 2013). 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

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 
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CAAE: 98691118.2.0000.8807 e número de parecer: 

2.877.855, desenvolvido durante o rodízio no setor de 

Transplante Renal 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 SCRA do sexo feminino, 29 anos, admitida no 

serviço hospitalar no dia 09/07/2019. Com diagnóstico de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES), Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS), Pós-Transplante Renal Tardio (há 07 meses com 

recepção de órgão por doador vivo) e Infecção por 

Citomegalovírus (CMV).  

Paciente readmitida no serviço devido quadro de leucopenia 

(contagem de leucócitos de 3210), apresentando também 

valores de Proteína C Reativa (PCR) positivos para CMV – 

14.000 cópias, no entanto apresentava-se assintomática. 

Permaneceu no serviço hospitalar para tratamento de CMV.  

 

• Procedimentos desenvolvidos  

Paciente foi triada pela Nutritional Risk Screening (NRS, 

2002), sendo ferramenta utilizada para obter o risco nutricional 

do paciente hospitalizado, que leva em consideração a 

combinação de diversos fatores, como perda de peso (PP), 

alteração na ingestão alimentar, IMC, a presença de doenças 

crônicas e comorbidades, gravidade de doença. (ORELL-

KOTIKANGAS, 2015).  
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Quadro 1 - 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 paciente foi acompanhada semanalmente com relação ao 

histórico nutricional e dietético, função gastrintestinal: padrão 

evacuatório, presença ou ausência de edema/ascite, 

capacidade de mastigação e deglutição, presença de náuseas 

e vômitos e ingestão alimentar. Foi realizada a avaliação 

antropométrica, com aferição da altura, peso (semanalmente), 

Índice de Massa Corpórea (IMC) (quadro 1)  e Circunferência 

do Braço (CB) (quadro 2) (quinzenalmente), com adequação de 

acordo com o percentil 50 da CB para mulheres de sua idade 

(27,6cm), de acordo com o preconizado pela OMS (WHO, 

1995).   

Foram avaliados, também semanalmente, os parâmetros 

bioquímicos, que compreendem o hemograma e seus índices 

hematimétricos (hematócrito, hemoglobina, HCM, VCM), 

leucócitos, escórias nitrogenadas (ureia e creatinina), 

ionograma (sódio, potássio, cloreto e cálcio), PCR, e perfil 

lipídico, como HDL e Triglicerídeos.  
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Quadro 2. Classificação da adequação de circunferência do 

braço (CB).  
Desnutrição 
Grave 

Desnutrição 
Moderada 

Desnutrição 
Leve 

Eutrofia     Sobrepeso Obesidade 

<70% 70-80% 80-90% 90-
110%      

110-
120% 

>120% 

Fonte: Blackburn e Thornton, 1979. 

 

Quadro 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 10 >10 
Fonte: Blackburn, Bistrian e Maini, 1977. 

 

Foram avaliados também as medicações ofertadas a 

paciente e suas prováveis interações nutricionais e efeitos 

adversos que possam estar associados ao comprometimento 

da adequação dietética.  

 

• Necessidades nutricionais estimadas 

Para determinar as necessidades nutricionais do paciente, 

foram utilizadas as recomendações calóricas e proteicas de 

RIELA e MARTINS (2013) que desenvolveram as necessidades 

proteico-calóricas do paciente pós-transplantado renal tardio. 

(35-45kcal/kg/dia de peso ajustado (em casos de desnutrição 

ou obesidade) e 0,8-1,2g de proteína/kg/dia de peso ajustado).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Na triagem nutricional pela NRS 2002, a paciente obteve 

score 3 que indica risco,  o que indica a necessidade de um 

acompanhamento e oferta nutricional adequados para evitar 

que esse risco nutricional torne-se maior, compromentendo 

ainda mais a sua imunocompetência, que está em situação 

carencial devido as medicações imunossupressoras utilizadas 

no tratamento pós-transplante.   

 

Quadro 4. Histórico Nutricional e Dietético.  

 23/06/19 09/07/19 14/07/19 22/07/19 

TGI Normal Normal Normal Normal 

Mastigação 
/Deglutção 

Normal Normal Excesso Normal 

Náuseas 
/Vômito 

- - - - 

Apetite Normal Normal Normal Normal 

Ingestão 
alimentar 

Iniciada a 
oferta. 

100% 100% 100% 

 

Referiu peso habitual de 49,6kg no período que compreende 

1 mês precedente à admissão, e peso na admissão aferido de 

49,6kg, chegando ao serviço com um Índice de Massa Corporal 

(IMC) de 17,36kg/m2, o que configura quadro de desnutrição.  

No que tange o histórico nutricional e dietético, paciente 

evoluiu semanalmente com manutenção na função evacuatória. 

Preservou sua capacidade mastigatória e de deglutição, sem se 

queixar de episódios de náuseas e/ou vômitos. No tocante ao 

apetite, não apresentou nenhum comprometimento, mostrando 

boa aceitação da oferta dietética, vide quadro 4. 
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Quadro 5. Evolução antropométrica. 

 23/06 09/07 14/07 22/07 

Peso 
(kg) 

49,6kg 50,7kg 49,2kg 50,2kg 

Altura 
(m) 

1,69 

IMC 
(kg/m²) 

17,36kg/m² 17,75kg/m² 17,22kg/m² 17,57kg/m² 

CB (cm) 23cm 
(83,3%) 

- 23cm 
(83,3%) 

- 

%PP 
 

- - 1,5kg 
(2,3%) 

- 

Peso 
ideal/ 
IMC 
ideal 

62,83kg (IMC de 22kg/m2). 

Peso 
ajustado 

53,35kg 

  

No tocante aos dados antropométricos, na primeira semana 

de internação hospitalar, apresentou ganho de peso corporal de 

1,1kg, todavia na segunda semana evoluiu com perda ponderal 

grave de 1,5kg (2,9% em 1 semana), apresentando peso 

corporal de 49,2kg e IMC de 17,2kg/m², o que configura 

desnutrição.Todavia, nas semanas posteriores, onde foi 

modificada/aumentada oferta calórica para melhor aceitação 

dietoterápica e melhor oferta energética, paciente passa a 

demonstrar melhora nos aspectos nutricionais, apresentando 

ganho ponderal de 1 kg, livre de edema, na semana posterior, 
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recebendo alta logo após o término do tratamento medicamento 

para CMV, motivo de sua internação.  

Para a determinação das necessidades nutricionais foi 

utilizado o peso ajustado, calculado com a equação em cima do 

IMC ideal, para uma oferta calórico-proteica-nutricional mais 

adequada, tendo em vista que se trata de uma paciente com 

comprometimento nutricional já instaurado. Por esta feita, a 

oferta dietética adequada objetiva recuperar o estado 

nutricional comprometido, controlar os níveis pressóricos e 

manter/monitorar função renal. 

No que diz respeito aos parâmetros bioquímicos (Quadro 6), 

é possível observar que a paciente evolui com processo 

anêmico, normocítico e normocrômico, o que é característico de 

doença crônica, também conhecida como anemia de doença 

crônica (ADC), no entanto, também é muito comum que 

aconteça a anemia normo-normo dentro de um processo de 

nefropatia, o que é o caso da paciente, pois uma vez que há o 

comprometimento da função renal, existe uma diminuição na 

produção de eritropoetina, hormônio importante na formação de 

células vermelhas, fazendo com que se desenvolva o quadro 

anêmico (LEE et al., 2019). 

No que diz respeito ao leucograma, paciente apresentou 

quadro de leucopenia durante o internamento, sendo inclusive 

a razão para a investigação de um provável quadro infeccioso 

viral, e apesar de realizado o tratamento com melhora do CMV, 

permaneceu com quadro leucopenico, podendo estar 

associado ao seu quadro de baixa imunocompetência, 

secundário ao tratamento imunossupressor 
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Quadro 6. Evolução bioquímica dos exames laboratoriais 

 09/07 15/07 21/07 

HB/HT ↓8,8/↓28 ↓8,5/↓27,9 ↓8,5/↓25,3 

VCM/HCM 83/28,9 80,7/25,2↓ 80,6/24,7↓ 

LEUCO 3210↓ 3350↓ 3130↓ 

UR/CR 47 1,4↑ 39/ 1,3↑ 36/1,2↑ 

NA/K -/ - 135 / 4,5 139/ 4,3 

CL - 99 103 

PCR - 0,0 0,7↑ 

HDL/TGL 57/104 - - 

 

Com relação às escórias nitrogenadas, apresenta valores 

aumentados de creatinina, no entanto aceitáveis para um 

paciente em situação de pós-transplante renal tardio. Todavia, 

durante o internamento evoluiu também com melhora de 

escorias nitrogenadas, diminuindo os valores tanto de ureia, 

quanto creatinina. 

Avaliando o ionograma, pode se observar níveis séricos 

normais de sódio, potássio e cloreto, no entanto apresentou 

valores de PCR levemente aumentados, indicando processo 

inflamatório-infeccioso. Ao avaliar o perfil lipídico, têm-se 

apenas dois indicadores disponíveis durante o internamento, 

HDL e Triglicerídeos, apresentando valores séricos normais. 

 

Quadr  
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o 7. Medicamentos e interações medicamentosas. 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO INTERAÇÃO EFEITOS 

Ganciclovir 
Antiviral, ativo 
contra 
citomegalovírus 

↑TGO, TGP, 
ureia, creatinina, 
fosfatase 
alcalina, 
bilirrubina 

- 

Tracolimo Imunossupressor 

↑ resistência a 
insulina, ↓ 
síntese e 
secreção de 
insulina↓ - 
Diabetogênico 

- 

Prednisona 
Corticoide  (anti-
inflamatório/imun
ossupressor) 

hiperglicemia, 
↑da excreção 
urinária de 
cálcio, potássio, 
retenção urinária 
de sódio, líquido, 
hiperlipidemia (↑ 
TGL, CT), 

↑ apetite, 
ganho de 
peso e perda 
de massa 
muscular 
(catabolismo 
proteico). 

Fonte: Martins e Saeki, 2013. 

 

No período pós-transplante, para evitar que o sistema 

imunológico do indivíduo receptor rejeite o enxerto, 

comprometendo o tratamento, faz-se necessária a utilização de 

medicações imunossupressoras, como ciclosporina e 

tacrolimos (inibidores de calcineurina), que a paciente em 

questão estava fazendo uso enquanto hospitalizada, vide 

quadro 7, azatioprina e micofenolato (antiproliferativos), 

sirolimo/everolimo (inibidores do sinal de proliferação) e 

prednisona (corticoesteróide).  

Os corticoesteróides, cujo era também administrado para 

paciente, exercem importante impacto nutricional, pois exercem 

certo potencial para alterar o metabolismo lipídico, tal como 

glicídico, induzindo potencialmente à resistência insulínica, tal 
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como altera o metabolismo de cálcio e vitamina D, podendo 

comprometer a manutenção e saúde óssea dos indivíduos, 

dentro de um contexto crônico de consumo (MANFRO; 

NORONHA; SILVA FILHO, 2014). Ademais, o consumo crônico 

desses corticoesteróides parece estar associado à piora do 

estado nutricional proteico, pois induz à proteólise, promovendo 

importante quadro catabólico (MARTINS; SAEKI, 2013). 

Por esta feita, considerando o quadro de desnutrição da 

paciente, foi desenvolvida então uma conduta nutricional que 

objetivasse promover o ganho de peso e consequentemente 

diminuição da repleção do estado nutricional da mesma, tendo 

em vista o seu quadro de desnutrição já instalado, assim como 

a importância da terapia nutricional no período pós-transplante 

renal, tal como co-adjuvante no tratamento contra as 

complicações clássicas desta modalidade de tratamento, 

incluindo as infecções virais.  

É possível observar que não somente  o peso total, como a 

composição corporal são preditores de bom prognóstico do 

tratamento do paciente submetido ao transplante renal, logo, se 

não tomado os devidos cuidados com alimentação e estilo de 

vida há uma maior chance de complicações futuras. Se fazendo 

assim importante destacar o papel do nutricionista neste 

cuidado voltado à alimentação (MANTOVANI et al., 2018) 

Por fim, paciente recebeu dieta via oral de consistência 

normal, para transplante renal tardio, hipossódica, pobre em 

carboidratos refinados/de alta carga glicêmica, hipercalórica, 

hiperproteica, fracionada em 6 refeições/dia, perfazendo oferta 

calórica de 2373 kcal/dia (45kcal/kg/peso ajustado/dia), 68g de 

proteína/dia (1,2g/kg/peso ajustado/dia). Para a oferta dietética, 

considerou-se também a importância do compto de alguns 

micronutrientes específicos que estão associados com a função 
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renal, como sódio, onde sua oferta se limitou a 2,1g/dia e 

potássio, perfazendo uma oferta de 3,5g/dia, atingindo as 

recomendações determinadas pelas DRIs.   

 

CONCLUSÕES 

 

Com base no que foi descrito no presente capítulo, é 

importante ressaltar a importância da terapia nutricional como 

importante parte do tratamento em uma situação de pós-

transplante renal, seja ele imediato ou tardio, tendo em vista 

que o comprometimento do estado nutricional pode 

desencadear uma serie de complicações clínico-nutricionais, 

como dantes explanado.  

Vale ressaltar o quão importante é conhecer os hábitos 

alimentares do paciente, bem como quais suas preferências e 

aversões alimentares para que dentro do possível no ambiente 

hospitalar e coerente com o cuidado específicos e necessário 

para o quadro clínico do paciente, haja alterações na oferta 

destes alimentos e consequentemente uma melhor adesão 

dietética.  

Assim, observa-se que a dietoterapia é uma peça 

fundamental na efetividade do tratamento das nefropatias, que 

podem estar associadas às doenças autoimunes (LES e dentre 

outras), como é o caso da paciente em questão e que a melhora 

do estado nutricional, seja por meio da adequação de 

micronutrientes e/ou da adequação energético-proteica é uma 

peça chave para promover a efetividade do tratamento clínico-

medicamentoso de diversas condições, sendo uma estratégia 

importante para promoção de saúde e qualidade de vida.  
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RESUMO: A deficiência de vitamina D atinge todas as faixa 
etárias da população brasileira, sendo considerado um 
problema de saúde pública. Tem como principal função a 
regulação do metabolismo ósseo, mas a localização do 
Receptor de Vitamina D (VDR) em quase todas células e 
tecidos humanos e a presença quase generalizada da enzima 
capaz de converter de sua forma primária a sua forma ativa, 
sugere que suas funções vão além das músculo-esqueléticas. 
Estudos relatam a associação da deficiência da vitamina D com 
o aumento no risco de desenvolvimento diabetes mellitus(DM) 
dos tipos 1 e 2. O objetivo dessa revisão é o de conhecer a 
relação entre a vitamina D no diabetes mellitus tipos 1 e 2, os 
níveis séricos capazes de demonstrar a melhoria no tratamento 
da DM 1 e 2 e se possível, os níveis séricos capazes de prevenir 
tais doenças. Nesse estudo de revisão de literatura, foram 
incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e de 
metanálise dos últimos seis anos. Os dados fornecidos pelos 
estudos, sobre os níveis séricos adequados de vitamina D na 
prevenção do DM1 e 2 ainda são inconclusivos, mas é possível 
concluir que há forte relação entre a vitamina D e a melhoria da 
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homeostase da glicose em ambas patologias, ademais a 
prevenção do diabetes tipo 2 parece ocorrer, apenas em 
indíduos com a hipovitaminose D, suplementados com níveis 
acima do recomendado pela RDA. 

 
Palavras-chave: Vitamina D. Hipovitaminose D e Diabetes tipos 

1 e 2. Suplementação de vitamina D.  

 

INTRODUÇÃO 

A origem dual da vitamina D foi descoberta no início do 

século XX, na qual foi visto que a mesma está disponível na 

forma de ergocalciferol (D2) e colecalciferol (D3), sendo a 

primeira obtida por fontes dietéticas e a segunda por meio da 

radiação ultravioleta (UV-B) sobre a pele. Especificamente 10% 

a 20% da vitamina D necessária para sua adequada função no 

organismo, é advinda da dieta e os outros 90% a 80% são 

sintetizados de forma endógena. Para que possa desempenhar 

sua função, a vitamina D deve estar na sua forma ativa, o 

calcitriol, e para isso necessita passar por duas hidroxilações, a 

primeira ocorre no fígado, transformando-se em 25-

hidroxivitamina D3 ou calcidiol, principal forma circulante de 

vitamina D. A segunda hidroxilação ocorre no rim realizada pela 

enzima 1-α hidoxilase, a qual transforma o calcidiol em 1,25-

dihidroxivitamina D ou calcitriol(PAPANDREOU ; HAMID, 

2015). 

A deficiência de vitamina D se tornou um problema de 

saúde pública mundial, e o Brasil está inserido nesse contexto. 

Esse problema acomete populações de diferentes faixa etária, 

como a de recém nascidos (29,2%) (PRADO et al., 2015) 

adolescente (60%), adultos jovens (ROCHA et al.,2019) e 

idosos, sendo maior a prevalência no avançar da idade. Alguns 

fatores podem contribuir para baixos níveis de vitamina D na 
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população, como baixa exposição solar, pigmentação da pele, 

uso de protetor solar, roupas de cobertura da pele e uma dieta 

baixa em peixes e produtos lácteos (VELDURTHY et al., 2016). 

A principal função dessa vitamina é a regulação do 

metabolismo ósseo, mas a localização do Receptor de Vitamina 

D (VDR) em quase todas células e tecidos humanos e a 

presença quase generalizada da enzima capaz de converter de 

sua forma primária a sua forma ativa, sugere que suas funções 

vão além das músculo-esqueléticas (HIRANI et al., 2014).  

A ela é atribuída a prevenção de doenças crônicas não-

transmissíveis, como a doença renal crônica, doenças 

cardiovasculares e o diabetes devido a sua capacidade de 

regular o estresse oxidativo, através da induçao da expressão 

de moléculas antioxidantes. Mas são necessários mais estudos 

para conhecer de modo preciso, o mecanismo por trás dessa 

propriedade do colecalciferol (MOKHTARI et al., 2017). 

Sua relação com o sistema endócrino tornou-se uma 

importante temática para investigação. Estudos relatam a 

associação da deficiência da vitamina D com o aumento no 

risco de desenvolvimento tanto de diabetes mellitus(DM) do tipo 

1 como de diabetes do tipo 2. Isso porque esta vitamina melhora 

a secreção de insulina e a tolerância a glicose, porém ainda é 

desconhecido o modo exato pelos quais o calcidiol ou o calcitriol 

promovem a melhora do funcionamento das células β-

pancreáticas (CORNACINI et al., 2015).  

Portanto, o objetivo desta revisão é conhecer a relação 

entre a hipovitaminose D com o diabetes mellitus tipos 1 e 2, os 

níveis séricos capazes de demonstrar a melhoria no tratamento 

da DM 1 e 2 e se possível, na prevenção dessas doenças.  
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METODOLOGIA 

Trata-se uma pesquisa de revisão de literatura, mediante 

utilização de artigos indexados na base de dados do Scielo, 

Pubmed/Medline, Lilacs, com as palavras chave: “vitamina D, 

hipovitaminose D e diabetes mellitus tipo 1 e 2”, suplementação 

com vitamina D dos últimos cinco anos. 

Foram incluídos nesta revisão os artigos originais, 

revisões sistemáticas e de metanálise dos últimos cinco anos, 

que abordaram o tema sobre a associação da vitamina D e com 

a diabetes Mellitus tipos 1 e 2 de modo concordante ou 

discordante sendo essas publicações em português, inglês e 

espanhol. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Hipovitaminose D e Níveis séricos adequado de Vitamina D 

A hipovitaminose D se tornou um problema de saúde pública 

e diversos estudos tem demonstrado a deficiência e 

insuficiência de vitamina D em diferentes faixas etárias. Os 

idosos, gestantes, imigrantes ocidentais, crianças prematuras, 

desmatura e menores de cinco anos representam os grupos de 

maior risco. 

Dentre as causas que pode levar a deficiência dessa 

vitamina há aquelas que excercem influência direta e indireta. 

Sendo a pouca exposição à luz solar, a alimentação, a 

suplementação e fortificação de alimentos as de influência 

direta e as indiretas são: Obesidade, ingestão de cálcio, roupas 

de proteção solar e idade. (LIPS, SCHOOR, JONGH, 2014). 
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O indicador mais utilizado para mensurar os níveis 

séricos de vitamina D é o 25(OH)D (calcidiol), por ser mais 

abundante na circulação. O Institute de Of Medice (IOM) 

publicou em 2011 que níveis séricos de 20 ng/ml de 25(OH)D 

são suficientes para manter a saúde óssea de 97,5% da 

população (IOM,2011), gerando polêmica no meio científico 

(HEANEY; HOLICK, 2011). 

 Por meio de um estudo populacional, foi possível 

concluir que para manter a saúde óssea e diminuir quedas 

esses valores podem ser até mesmo superiores a 30 

ng/dL(BISCHOFF-FERRARI et al, 2009). No nosso país, a 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e metabolismo propôs, 

em 2014, com base em estudos populacionais, que 

concentrações séricas de 25(OH) D abaixo de 20 ng/ml são 

classificadas como deficiência, entre 20 e 29 ng/ml como 

insuficiência e 30 ng/ml é considerada como suficiente para 

manter a homeostase do cálcio e da saúde óssea (MOEDA et 

al., 2014). Mas para aumentar os efeitos da vitamina D sobre o 

metabolismo músculo-esquelético e fornecer os potenciais 

benefícios para a saúde como redução dos riscos de cânceres 

comuns, doenças auto-imunes, diabetes do tipo 2, doenças 

cardiovasculares e doenças infecciosas, estudos sugerem que 

as concentrações séricas de 25(OH) D devem estar acima de 

30 ng/ml. Sendo ainda controverso a recomendação dos níveis 

séricos de suficiência de vitamina D (HOLICK et al, 2011). 

 

Diabetes Mellitus  

 

 Estimou-se em 2015, que 415 milhões de pessoas com 

idade entre 20 e 79 anos vivia com diabetes e há forte indício 

de aumento no número de casos, sobretudo em países em 
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desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Estamos em quarto 

lugar no ranking de países onde tem mais pessoas com a 

diabetes, o número de portadores da doença já passa do 14 

milhões e isso traz uma sobrecarga no sistema de saúde e na 

previdência social, tendo em vista que as complicações que 

essa doença traz consigo, como: Um maior número de 

internações hospitalares, uma demanda aumentada para os 

serviços de saúde, maior incidência de doenças 

cardiovasculares, cerebrovasculares, cegueira, insuficiência 

renal e amputações não traumáticas de membros inferiores. 

Essas complicações são responsáveis pela mortalidade 

precoce, sendo responsável por 5 milhões de morte em 2015 e 

uma das principais complicações com maior índice de 

mortalidade são as doenças cardiovasculares (IDF,  2015). 

Estudos realizados nos Brasil mostrou que a chance de 

morrer se eleva em 6,4% em pessoas com diabetes (IDF,  

2015). 

 A glicemia elevada tem sido apontada como o terceiro 

fator, em importância de morte prematura, um fato muitas vezes 

negligenciado por muitos governos e profissionais da saúde, 

esse baixo desempenho dos sistemas de saúde pode acarretar 

em diabéticos não diagnosticados. Estima-se que 46% dos 

casos de diabetes não são diagnosticados, e mais de 86% 

destes estejam em países em desenvolvimento (Beagley, 

2015). 

 O diabetes Mellitus parece estar envolvido com a 

diminuição da capacidade antioxidante e aumento na produção 

de Espécies Reativas do Oxigênio (ERO) através do aumento 

da oxidação de lipídios e proteínas, produtos finais de glicação 

avançada (AGEs) e oxidação avançada de produtos protéicos. 

Esses AGEs podem interagir com receptores de membrana e 
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provocar aumento nos processos oxidativos e aumento da 

síntese de citocinas pró-inflamatórias. O estresse nitrosativo 

causa o aumento de distúrbios endócrinos por causa das 

alterações patológicas na secreção de insulina, reações 

autoimunes e declínio das reservas antioxidantes. 

O estresse oxidativo/nitrosativo tem importante papel na 

gênese das complicações do diabetes (LABUDZYNSKYI et 

al.,2015) 

 

Diabetes Mellitus Tipo 1 

O diabetes mellitus do tipo 1(DMT1) está presente em 

5% a 10 % dos casos de diabetes e acomete mais crianças, 

adolescentes e, em alguns casos, adultos jovens, afetando 

tanto homens quanto mulheres (IDF, 2015). O processo da 

doença começa meses ou anos antes dos aparecimento dos 

sinais e sintomas que são poliúria, polidipsia, perda de peso e 

cetoacidose metabólica.  

Em 70% a 90% dos casos de DMT1, a perda das células 

beta (β) pancreáticas ocorre pela infiltração de células 

mononucleares, que tem a capacidade de destruir as células da 

ilhotas do pâncreas, denominando como DMT1 autoimune ou 

tipo 1A. Uma porcentagem inferior de doentes não apresenta a 

infiltração de células monucleares e a destruição das células 

beta permanece desconhecida, é a chamada DM 1B e acomete, 

principalmente pessoas de origem africana ou asiática. 

Geralmente, nesse caso há um fator genético importante 

(KATSAROU et al., 2017).  

A predisposição genética é consideravelmente relevante 

no desenvolvimento dessa doença e, está fortemente 

relacionados aos haplótipos DR3 e DR4 do antígeno 

leucocitário Humano (HLA) da classe II. Os genes HLA parecem 
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contribuir com a produção de autoanticorpos, enquanto outros 

genes tem seu papel na progressão da doença (KRISCHER et 

al, 2015). São diversas hipóteses para explicar o 

desenvolvimento de DMT1, uma delas sustenta a ideia de que 

há vários fatores ambientais inespecífico, por exemplo, 

sobrepeso, crescimento rápido, infecções, deficiências 

alimentares, estresse psicológico, isolados ou em combinação, 

que causam uma sobrecarga as células beta levando a 

exaustão e, posteriormente a falha devido sua destruição 

autoimune secundária. Segundo a teoria, a autoimunidade β-

específica se inicia quando as células pancreáticas esgotadas 

produzem peptídeos que podem agir como neoantígenos 

poderosos (REWERS e LUDVIGSSON, 2016).  

Apenas 15% dos casos de DMT1 recém diagnosticados 

estão ligados ao histórico familiar. (SBD, 2017) 

Sabe-se que até o aparecimento dos sinais clínicos da 

doença, esse processo é dividido em três estágios. No primeiro 

estágio ocorre o gatilho que desencadeia a autoimunidade, com 

a presença de um autoanticorpo, no segundo momento há o 

estabelecimento da autoimunidade (um ou mais autoanticorpo) 

e a intolerância à glicose, e mais tarde, a hiperglicemia 

persistente. Para os sintomas aparecerem dependerá do 

número de autoanticorpo e da idade em se torna possível 

detectar o antígeno no soro.  

Segundo o autor o estadiamento para o DM1 pode 

proporcionar medidas de prevenção antes da sintomatologia 

(RICHARD et al., 2015).  

A tabela 1 detalha esse processo: 
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Tabela1: Estágios iniciais do Diabetes Mellitus tipo 1  

 Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

Característic

as 

Fenotípicas 

Autoimunida

de 

Normoglicem

ia 

 

 

Pré-

sintomático 

Autoimunida

de 

Disglicemia 

(Níveis 

glicêmicos 

conforme 

com o pré- 

diabetes) 

Pré-

sintomático 

Autoimunida

de 

Hiperglicemia 

 

 

Sintomático 

 

Uma das funções da vitamina D é a modulação dos 

sistema imune e ação anti-inflamatória que pode diminuir a 

insulinite autoimune, característico dessa enfermidade, por isso 

há a investigação dessa relação entre a vitamina D e seu 

potencial efeito modificador do diabetes (FERRAZ et al., 2018). 

 

Diabetes Mellitus Tipo 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), geralmente acomete 

pesssoas a partir dos 40 anos de idade, mas em algumas 

populações há o aumento da prevalência desse tipo em 

crianças e adolescentes (RAO, 2015). 

Conhecida como diabetes não insulino-dependente, 

representa 90% a 95% do casos de todos outros tipos de 

diabetes. A doença é caracterizada pelo defeito da ação e 

secreção de insulina e na regulação da produção hepática de 

glicose. A resistência a insulina e o defeito das células beta 

pancreáticas ocorre já na fase pré-clínica da doença. Os níveis 
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endógenos de insulina não estão adequados para superar a 

resistência a insulina e como resultado ocorre a hiperglicemia. 

A medida que a insulina diminui, a produção de glicose 

no fígado aumenta, o que eleva a glicemia de jejum. Com a 

resposta inadequada da insulina ocorre a hipersecreção de 

glucagon e aumento da produção hepática de glicose. A 

glicotoxicidade, efeito nocivo sobre a secreção e a sensibilidade 

a insulina, agrava o problema.     

A resistência a insulina é demonstrada a nível hepático 

levando a lipólise e aumento dos ácidos graxos circulantes, 

esse aumento também causa diminuição da sensibilidade a 

insulina a nível celular, prejudica a secreção de insulina e 

acelera a produção de glicose pelo fígado, levando a 

lipotoxicidade. Esses eventos contribuem para o 

desenvolvimento e progressão do DMT2. (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Obesidade, sedentarismo e idade avançada são fatores 

que aumentam o risco para o desenvolvimento do diabetes. A 

mesma também ocorre com mais frequência em Mulheres com 

diabetes Mellitus Gestacional (DMG), indivíduos com 

hipertensão e dislipidemias e até mesmo certos subgrupos 

raciais ou etnicos (Afro-americano, indiano americano, Latino-

americanos e asiáticos. Isto está fortemente ligado a 

predisposição genética ou hereditariedade com parentes de 

primeiro grau, mais do que na diabetes do tipo 1 (ADA, 2019). 

 

 Vitamina D e Diabetes Mellitus do tipo 1 

Pacientes com DMT1 apresentam alta prevalência de 

hipovitaminose D em relação a indivíduos saudáveis (SOLIMAN 

et al., 2015), mas houve contradições em um estudo onde se 

avaliou 907 crianças diabéticas e seus 896 irmãos saudáveis 
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no período de treze anos, sendo observado que não houve 

diferença significativa entre os níveis de vitamina D em crianças 

diabéticas e não diabéticas (THORSEN et al., 2013). Em um 

estudo caso-controle realizado com crianças e adolescentes 

egípcios sendo 53 diabéticos e 15 não diabéticos, foi observado 

que pacientes com diabetes apresentavam níveis séricos de 

vitamina D menores do que os não diabéticos, além disso, foi 

observado que no grupo dos diabéticos os que possuiam bom 

controle glicêmico apresentava baixa glicemia de jejum e níveis 

mais elevados de vitamina D em relação aos diabéticos com 

controle glicêmico ruim. Viu-se também que a presença de 

DMT1 está relacionada a baixos níveis de Vitamina D, 

consequência da alteração do metabolismo. Logo, a  

suplementação de vitamina D em crianças diabéticas podem 

ser necessária a fim de prevenir complicações (SOLIMAN et al., 

2015). Nesse estudo a classificação de deficiência foi de 

≤25nmol/L e nível ótimo ≥50nmol/L, acima do que preconiza o 

Institute of Medice (IOM). 

A melhora do controle glicêmico após a suplementação 

de vitamina D em pacientes com DMT1, foi demonstrada em um 

estudo retrospectivo realizado também com crianças e 

adolescentes portadores da DMT1 que apresentavam níveis 

séricos de 25 (OH) D deficientes (<30 nmol/l) e insuficientes (30 

- 50 nmol/l). Os pacientes foram suplementados com 6000 

UI/dia e 400 UI/dia de colecalciferol (D3) respectivamente, após 

três meses foi possível observar uma melhora significativa no 

controle glicêmico, medida pela hemoglobina glicada (HbA1c), 

sendo a suplementação ainda mais eficaz para aqueles com 

níveis mais baixos de vitamina D e menor controle glicêmico 

(GIRI et al., 2017). Houve contradição desses resultados em 

outro estudo retrospectivo realizado também com crianças e 
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adolescentes apresentando os mesmos padrões para níveis de 

suficiência, insuficiência e deficiência. Neste estudo, os 

pacientes com deficiência foram tratados com 6000 UI de 

colecalciferol uma vez ao dia ou 20.000 UI uma vez por semana 

durante seis a oito semanas e não foi possível ver a correlação 

entre as concentrações de vitamina D e a hemoglobina glicada. 

(PITUS et al., 2015). 

Dong e colaboradores (2013) buscaram evidências, por 

meio de um estudo de metanálise onde avaliou artigos de caso-

controle e de coortes, quanto a associação da ingestão de 

vitamina D e o risco para o DMT1. Foi possível concluir que a 

suplementação de vitamina D quando oferecida durante o início 

da vida está ligada a uma redução do risco no desenvolvimento 

de DMT1, porém este mesmo efeito não foi evidenciado quando 

a suplementação ocorre na gravidez para reduzir o risco de 

DMT1 nos filhos.. Logo, a função da vitamina D na prevenção 

dessa doença ainda precisa ser mais investigada.  

O potencial efeito protetor da vitamina D envolve 

procedimentos bastante complexos, que podem ser ainda 

desconhecidos. Estudos in vivo demonstram que a mesma 

parece inibir a expressão de citocinas inflamatórias , como a 

interleucina -1β, interleucina -6, fator de necrose tumoral α 

(TNFα), interferon (IFN) Y, interleucina – 8 e interleucina – 12, 

em indivíduos em condições normais. Essas citocinas ativam 

macrófagos e células T citotóxicas, que levam à destruição das 

ilhotas pancreáticas (FERRAZ et al. 2018). 

 

Vitamina D e Diabetes Mellitus do tipo 2 

Em um estudo de metanálise envolvendo 21 estudos 

prospectivos com o número de 4996 diabéticos do tipo 2 e 

76220 não diabéticos, foi possível demonstrar, por meio de 
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análise linear, uma relação inversa dos níveis circulantes de 

25(OH)D com a incidência de DMT2 e, apesar dessa 

associação ter sido reduzida após o ajuste para IMC, 

permaneceu significativa (SONG et al., 2013). Segundo o 

estudo, o risco de desenvolvimento de DMT2 é reduzido em 4% 

com o acréscimo de 10 nmol/L de 25(OH)D. Quanto a 

explicação desse fato, ainda há dados imprecisos e que 

necessitam de mais pesquisas para elucidar a relação existente 

entre eles (IOM, 2011).  

Sabe-se que a vitamina D aumenta a ativação da 

transcrição e a expressão do gene receptor de insulina 

resultando na melhora da sensibilidade a insulina, regula as 

células β pancreáticas induzindo a secreção de insulina, além 

disso, eleva o cálcio intracelular influenciando a secreção de 

insulina, sendo este mecanismo indispensável para a glicólise 

das células beta e na sinalização da glicose circulante. A 

vitamina D está envolvida na modulação da apoptose das 

células beta mediadas por citocinas, um fator crucial para o 

desenvolvimento e progressão do DMT2 (DUTTA et al., 2014). 

Os resultados foram bastante contraditórios em uma 

pesquisa realizada na China, chamada de Pesquisa de 

Prevalência no leste da China, na qual incluiu 12702 

participantes com idade entre 21 e 92 anos com intuito de 

identificar a prevalência de hipovitaminose D e sua associação 

com DMT2 e concluiu que os pré-diabéticos e os diabéticos 

foram os que apresentaram níveis mais elevados de vitamina D 

(LU et al., 2017). 

Em um estudo de coorte, no qual quis avaliar as 

concentrações de vitamina D e a possibilidade de prever o risco 

de desenvolvimento de pré-diabetes ou diabetes do tipo 2, foi 

possível demonstrar essa hipótese de forma significativa, nos 
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participantes que apresentavam pré-diabetes e progrediram 

para DMT2. Segundo o estudo a redução dessa progressão foi 

vista em 23% dos casos para o aumento de 10 nmol/L de 

25(OH)D sérica. Em análise do grupo de participantes que 

apresentavam tolerância normal a glicose e evoluíram com pré-

diabetes ou DMT2, foi possível observar que houve uma 

redução do risco para aqueles que tinham concentrações 

séricas de vitamina D elevada, porém após ajustes de 

confusão, a redução do risco não permaneceu. O que segundo 

o autor se deve ao IMC. As concentrações séricas de vitamina 

D parece estar relacionadas de modo inverso com várias 

medidas de obesidade e circunferência da cintura (HERAS; 

RAJAKUMAR; ARSLANIAN, 2014).  

Apesar disso, a vitamina D parece ter um papel 

importante na sensibilidade ou secreção de insulina em 

indivíduos com sobrepeso e/ou obesidade, isso foi 

demonstrado em um estudo randomizado controlado por 

placebo, no qual os participantes com IMC >25kg/m2 que foram 

suplementados com vitamina D apresentaram melhora na 

sensibilidade ou secreção a insulina. Para isso, o grupo 

intervenção recebeu uma dose inicial de 100.000 UI de vitamina 

D e após, ingeriam 4000 UI/dia durante 16 semanas, com o 

intuito de atingirem níveis séricos de 100 nmol/l (COURTEN et 

al.,2015). A resistência à insulina é um processo que precede a 

DMT2 e se mostra frequente em pacientes obesos, além disso, 

os indivíduos obesos tem maior propensão de apresentar 

hipovitaminose D (HAMMAN et al., 2015). 

Um estudo randomizado controlado duplo cego decidiu 

verificar se há relação entre a vitamina D e o controle glicêmico 

em indivíduos obesos diabéticos e verificou que não houve 

diferença significativa. Apesar de inicialmente haver uma 
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associação inversa com níveis de vitamina D e a glicemia 

(glicemia de jejum e HbA1c). Nesse estudo, o grupo intervenção 

foi suplementado com 6000 UI de vitamina D/dia durante três 

meses e após, com 4000 UI/dia durante o mesmo período, com 

a intenção de elevar os níveis de vitamina D a > 50 nmol 

(SADIYA et al., 2015).  

Em um estudo intervencionista no qual se pretendia 

esclarecer se a suplementação de vitamina D poderia reduzir a 

doença em um grupo de alto risco para do desenvolvimento do 

diabetes. Participaram 2423 pacientes (1211 no grupo de 

vitamina D e 1212 no grupo placebo) que cumpriram pelo 

menos dois dos três critérios para diabetes (níveis de glicose 

em jejum de 100–125 mg / dL, níveis de glicose de 140–199 mg 

/ dL após um teste oral de tolerância à glicose de duas horas e 

HbA1c 5,7% a 6,4%), sendo suplementados com uma dose 

diária de 4000 UI por dia ou placebo respectivamente durante 2 

anos. O autor não levou em consideração os níveis de vitamina 

D inicial. Apenas 22,8% do participantes do grupo Vitamina D e  

20,6% do grupo placebo apresentavam a deficiência  (25 (OH) 

D <20 ng / mL), no início do tratamento. Após o 

acompanhamento de 2,5 anos o número de casos de diabetes 

tipo 2 foi um pouco menor no grupo suplementado com a 

vitamina D, sendo 293 no grupo que recebeu o suplemento e 

323 no grupo controle. Mesmo sendo observado que o grupo 

suplementado teve o risco um pouco reduzido de desenvolver 

a doença o autor sugeriu que a prevenção da deficiência de 

vitamina D pode reduzir o risco de diabetes (PITTAS, 2019).  

Em outro estudo envolvendo essa mesma temática da 

prevenção, 96 participantes diagnosticados com pré-diabetes 

receberam doses diárias de 5000 UI de colecalciferol ou 
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placebo por 6 meses. Para os pacientes em tratamento ativo os 

níveis de vitamina D aumentaram de modo significativo (de 20 

ng/ml para 51ng/ml). Para os participantes suplementados, 

houve melhora significativa nas funções da células beta e na 

sensibilidade a insulina. Os pacientes desta pesquisa em sua 

maioria apresentavam deficiência da vitamina 25(OH) D3, o que 

levou os autores a concluírem que a suplementação em 

pessoas com pré-diabetes e com níveis inadequados ou 

insuficientes de vitamina D podem melhorar a sensibilidade a 

insulina e diminuir complicações metabólicas (LEMIEUX, 2019).  

Segundo Grober e Holick (2019), estudos que envolve a 

suplementação de 25(OH)D3 na prevenção do desenvolvimento 

do diabetes em pessoas com alto rico para o desenvolvimento 

da doença, parece fornecer proteção se houver evidências de 

hipovitaminose D.  

CONCLUSÃO 

Ainda são inconclusivos os dados fornecidos pelos 

estudos sobre os níveis séricos adequados de vitamina D na 

prevenção do DMT1 e DMT2, mas é possível observar que há 

forte relação entre a vitamina D e a melhoria da homeostase da 

glicose em ambas patologias. A suplementação parece 

beneficiar, principalmente, os indivíduos com hipovitaminose D 

suplementados de forma adequada. Porém ainda não há um 

consenso para tal adequação, sendo necessário mais estudos, 

sobretudo da diabetes tipo 1, a longo prazo que vissem o melhor 

momento e as quantidades necessárias para cada estágio da 

doença.  

Portanto, os níveis adequados de vitamina D para 

prevenção de DM2 parecem ser individualizados e depende 
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também de comorbidades associadas, além de que a proteção 

ocorre em indivívuos com baixos níveis séricos de vitamina D, 

suplementados de forma adequada e acima do preconizado 

pela RDA. 
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RESUMO: Durante a gestação e lactação ocorrem mudanças 
no organismo materno a fim de proporcionar um ambiente 
farorável ao feto. Assim como a glicose e aminoácios, os lipídios 
são importantes para o feto, atuando como fonte de energia, 
além de desempenhar funções estruturais. A castanha de caju 
apresenta em sua composição ácidos graxos essenciais 
importantes para essa fase da vida. Assim, objetivou-se  com 
este estudo, verificar os efeitos de uma dieta à base de 
castanha de caju durante a gestação e lactação. Fêmeas 
primíparas foram acasaladas e após a confirmação da prenhez, 
foram divididas em três grupos: Grupo controle (GC) - 7% óleo 
de soja; Grupo castanha de caju normolpídico (GCN) - 7% de 
lipídeos provenientes da castanha de caju e Grupo castanha de 
caju hiperlipídico (GCH) - 20% de lipídeos provenientes da 
castanha de caju. As fêmeas receberam as dietas 
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experimentais durante toda a gestação e lactação. Após a 
lactação foram eutanasiadas, para a coleta de sangue e 
determinação dos níveis de glicemia, colesterol total, 
triglicerídeos e HDL-c. Ao final do experimento foi constatado 
que a dieta hiperlipídica promoveu o aumento dos níveis de 
colesterol, triglicerídeos e HDL, além do índice aterogênico. 
Entretanto vale ressaltar que a dieta normolipídica à base de 
castanha de caju exerceu efeito protetor ao organimo dos 
animais. 
 
Palavras-chave: Castanha de Caju. Perfil Bioquímico. Ratos 

Wistar 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma alimentação equilibrada é fundamental para o 

desenvolvimento funcional de um ser vivo, apresentando 

relevância a partir de sua quantidade e qualidade, constituindo-

se um fator imprescindível em todas as fases de 

desenvolvimento orgânico, desde a concepção até o 

envelhecimento (COSTA, 2003). 

Durante a gestação ocorrem mudanças metabólicas e 

nutricionais no organismo materno a fim de garantir um 

ambiente propício ao desenvolvimento fetal. Essas 

transformações acarretam uma maior demanda energética o 

que em muitos casos pode comprometer o equilíbrio nutricional 

da mãe repercutindo no crescimento e desenvolvimento do 

concepto (FAZIO et al., 2011). Durante essa fase crítica de 

desenvolvimento é extremamente relevante à nutrição 

intrauterina, pois nesta fase, alguns nutrientes essenciais são 

mobilizados do organismo materno para suprir as necessidades 
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fetais, muitas vezes ocasionando graves deficiêncas a gestante 

(HONSTRA, 2000). 

Para Voortman et al. (2017), a nutrição possui influência 

e está diretamente relacionada com as doenças crônicas como 

a doença cardíaca coronária (DCC), acidente vascular cerebral, 

insuficiência cardíaca, diabtes mellitus tipo 2, depressão, 

câncer de mama, câncer colorretal, entre outras. Mennitti et al. 

(2018) afirma que na gestação ocorre o mesmo, a nutrição 

materna e o estilo de vida juntamente com a programação fetal, 

facilita o desenvolvimento de doenças crônicas. 

Wang e colaboradores (2016), afirma que a glicose 

sanguínea que circula na mãe é um nutriente essencial, durante 

a gravidez, pois é imprescindível para o desenvolvimento do 

feto. Por conseguinte, as mulheres se tornam resistentes à 

insulina cada vez mais com o passar dos meses, principalmente 

a partir do segundo trimestre.  

Existem evidências de que outros nutrientes além da 

glicose, como lipídeos e aminoácidos circulantes, são 

fundamentais para o aumento do feto. Acredita-se que as 

concentrações maternas de aminoácidos na circulação 

sanguínea ocorra devido ao aumento da síntese proteica para 

o crescimento placentário e fetal (WANG et al., 2016). 

Ultimamente tem se discutido e investigado a 

importância dos lipídeos na composição da dieta, visto que 

estes têm relação direta com o desenvolvimento saudável de 

animais, possivelmente pelo seu conteúdo de ácidos graxos 

(AG). Durante o período gestacional, a qualidade dos lipídios 

presentes na dieta é mais importante que a quantidade total, 

especialmente para o desenvolvimento fetal e o crescimento 

infantil. Ou seja, melhorar a proporção de gorduras 
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poliinsaturadas em vez de aumentar a ingestão de gorduras 

totais é o ideal (MARANGONI et al., 2016). 

A presença de AGs serve como fonte de energia, 

desempenha funções estruturais e atua como moléculas de 

sinalização celular ou precursoras de compostos bioativos 

(CINELLI et al., 2016), em contrapartida a carência de ácidos 

graxos essenciais (AGE) pode causar retardo no 

desenvolvimento cognitivo e alterações comportamentais em 

ratos (MEDEIROS et al., 2011). 

A ingestão materna de dietas à base de ácidos graxos 

saturados e ácidos graxos trans, durante a gravidez e/ou 

lactação, apresenta efeitos que prejudicam a saúde, e altera 

negativamente a glicose e os lipídios do metabolismo da prole. 

Já quanto a exposição precoce de ômega 3, PUFAs em geral, 

elas podem influenciar de forma benéfica com relação a 

sensibilidade à insulina e lipídios dos filhotes (MENNITTI et al., 

2018). 

Alguns ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 

(AGPI-CL) como o docosahexaenoico (DHA) e o araquidônico 

(AA) da série ômega 3 e 6 exercem efeitos estruturais 

importantes, além de aumentar a fluidez das membranas 

celulares. Quando estes são incorporados às membranas, 

afetam suas propriedades físicas e funcionais. Tais evidências 

os tornam imprescindíveis na composição da dieta para que 

ocorra a homeostasia do tecido cerebral. Uma dieta à base de 

alimentos terrestres não fornece a quantidade apropriada para 

o consumo de ácidos graxos de cadeia longa da série ômega-

3, ou seja, o que irá suprir essa necessidade recomendada de 

ácido docosahexaenóico é uma dieta balanceada com o 

consumo preferencialmente de peixes. 
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Em muitos países, o consumo de ácidos graxos 

monoinsaturados é elevado em relação as recomendações de 

ingestão, enquanto que a ingestão de ômega-3 e ácidos graxos 

poli-insaturados, especialmente DHA e EPA é frequentemente 

deficiente (MENNITTI et al., 2018). A deficiência destes ácidos 

graxos essenciais em mamíferos, sobretudo em humanos, 

acarreta alterações no crescimento, na pele e modificações 

imunológicas, neurológicas e do perfil lipidico. Ratificando a 

necessidade de um aporte adequado destes ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa (AGPI-CL) durante a gestação e 

lactação (MEDEIROS et al., 2011; TINOCO et al., 2007). 

Os ácidos graxos da série ômega 3 são apontados como 

nutrientes benéficos à saúde em virtude das várias funções por 

eles desempenhadas. Os mesmos são considerados 

cardioprotetores, reduzem a incidência de obstrução de 

enxertos venosos, são profiláticos contra depressão e distúrbios 

de comportamento, reduzem o risco de artrite reumatoide, além 

de diminuírem a resistência vascular periférica e a viscosidade 

sanguínea (ÁGUILA; APFEL; MANDARIM-DE-LACERDA, 

1997). 

Este fruto constitui um dos principais produtos de 

expressão econômica obtidos da cultura do caju, sendo 

produzidas aproximadamente 3,1 milhões de toneladas de 

castanha por ano em todo o mundo, dos quais 250 mil toneladas 

são produzidas no Brasil, especialmente na região nordeste que 

concentra 94% dessa produção (SILVA et al., 2015). 

Uma fonte ácidos graxos essenciais é a amêndoa da 

castanha de caju que apresenta uma fração lipídica de 46,64%, 

possuindo em sua composição os ácidos graxos oleico, 

linoleico e linolênico (LIMA; GARCÍA; LIMA, 2004). Ademais, na 
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sua composição possui de 23 a 25% de carboidratos e 20 a 

25% de conteúdo proteíco de alta qualidade. Com relação aos 

lipídeos, 61% são ácidos graxos monoinsaturados e 17% são 

ácidos graxos poli-insaturados (LIU et al., 2018). 

Considerando que os ácidos graxos dietéticos são 

transferidos ao feto através da placenta durante a gestação e 

pelo leite materno durante a lactação e que isso pode afetar o 

metabolismo materno , levantou-se o questionamento acerca 

da influência dos ácidos graxos provenientes da castanha de 

caju sobre os parâmetros bioquímicos maternos.  

Estudos ressaltam a importância dos ácidos graxos 

essenciais das séries ômega 3 e 6 durante durante a gestação 

e lactação (MEDEIROS et al., 2011; TINOCO et al., 2007). A 

utilização destes nutrientes auxiliam na síntese lipídica 

estrutural, crescimento normal, função celular e 

desenvolvimento de diferentes órgãos e sistemas do feto e do 

recém-nascido (MENNITTI et al., 2018), bem como na 

prevenção de várias patologias inclusive as doenças 

cardiovasculares (ÁGUILA; APFEL; MANDARIM-DE-

LACERDA, 1997). Mennitti e colaboradores (2015) afirmam que 

o nível de lipídeos plasmáticos pode ser determinado de acordo 

com a dieta ingerida. Como a castanha de caju apresenta 

ácidos graxos essenciais em sua composição, sua utilização 

como fonte lipídica durante a gestação e lactação poderá 

influenciar positivamente no perfil bioquímico.  

 Diante do exposto, com este estudo, objetivou-se avaliar 

o impacto da dieta normolipídica e hiperlipídica a base de 

castanha de caju sobre o metabolismo lipidico de ratas tratadas 

durante a gestação e lactação.  
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

MATERIAIS 
 

Animais e dietas 
 
Foram utilizadas 8 (oito) fêmeas primíparas da linhagem 

Wistar com 90 dias vida e peso médio de 230±14g provenientes 

do Laboratório de Nutrição Experimental (LANEX) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Estas foram 

acasaladas e a confirmação da prenhez se deu através do 

esfregaço vaginal. Após a confirmação as ratas foram divididas 

em três grupos. Sendo estas alojadas em gaiolas-maternidade 

individuais, em condições padrão: temperatura 22 ± 1°C, com 

ciclo claro-escuro (12h; início da fase clara às 6:00h), umidade 

± 65%, recebendo ração e água ad libtum, desde o primeiro dia 

de gestação até o final da lactação. O protocolo experimental 

seguiu as recomendações éticas do National Institute of Helth 

Bethesda (Bethesda, USA), com relação aos cuidados com 

animais. Após o nascimento as ninhadas foram padronizadas 

em 7 (sete) filhotes machos. Os três grupos formados 

receberam as seguintes dietas: Grupo Controle (GS) – 

receberam dieta controle, normolipídica (7% de lipídeos) 

oriundos do óleo de soja; Grupo Castanha Normolipídico (GCN) 

– receberam dieta normolipídica (7% de lipídeos) provenientes 

de castanha de caju; Grupo Castanha Hiperlipídico (GCH) – 

receberam dieta hiperlipídica (20% de lipídeos) procedentes da 

castanha de caju. 
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No 21° pós-natal, ao fim da lactação, as mães foram 

anestesiadas e submetidas à eutanásia para a coleta de sangue 

e avaliação do perfil bioquímico.  

 
 
Confecção das Rações 
 

Para confecção das rações utilizou-se o Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos e o Laboratório de Bromatologia da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/CES, PB. 

Estas foram confeccionadas em consonância com as normas 

do Committe on Laboratory Animal Diets (1979), as quais 

formam modificadas e formuladas para ratas gestantes e 

lactantes de acordo com as recomendações do American 

Institut e of Nutrition AIN-93G (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 

1993).  

A castanha de caju, utilizada no experimento foi obtida na 

feira livre do município de Cuité, PB. Para confecção da dieta 

experimental, a castanha de caju foi triturada em 

multiprocessador (Arno®), para obtenção da farinha. Os 

ingredientes descritos na tabela 2, foram pesados em balança 

semi-analítica, em seguida foram colocados em um recipiente 

de plástico, onde foram homogeneizados manualmente. Para 

que a homogeneização fosse uniforme, estes foram peneirados 

três vezes. Durante a confecção das rações foi utilizado 

iluminação mínima a fim de evitar a oxidação dos minerais e 

vitaminas. Logo após acrescentou-se água morna para 

gelatinização do amido com o intuito da formação de uma 

massa consistente. Em seguida, prensou-se a massa, 

manualmente, em formas de alumínio e com ajuda de uma 

espátula cortou-se a massa em tabletes levando em seguida 
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para a estufa de circulação de ar forçado (American Lab®), a 

60º C por 48 horas. Os tabletes foram virados em intervalos de 

2 em 2 horas para que houvesse uma secagem uniforme dos 

mesmos. Depois de pronta, a ração foi resfriada e 

acondicionada em sacos plásticos, etiquetados e armazenados 

sob refrigeração por um período de não mais do que dez dias. 

Toda a manipulação da dieta foi realizada pelos mesmos 

pesquisadores a fim de minimizar possíveis erros. A 

composição nutricional das dietas está descrita na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Composição das dietas controle e experimental. 
 

INGREDIENTES 

GRUPO 
CONTROLE 

“GS” 
(g/100g) 

CASTANHA 
NORMOLIPÍDICO 

“GCN” 
(g/100g) 

CASTANHA 
HIPERLIPÍDICA 

“GCH” 
(g/100g) 

Castanha de caju - 16,64 42,43 

Óleo de soja 7,00 - - 

Caseína 20,00 16,87 11,06 

Sacarose 10,00 10,00 10,00 

Amido 52,95 48,23 31,11 

Fibra 5,00 4,38 0,35 

Mix de minerais 3,50 3,50 3,50 

Colina 0,25 0,25 0,25 

L-cistina 0,30 0,30 0,30 

Mix de vitaminas 1,00 1,00 1,00 
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MÉTODOS 
 
Coleta de sangue e análise do perfil bioquímico 

 
Ao fim do experimento os animais foram submetidos a 8 

horas de jejum antes da eutanásia. Após serem anestesiados, 

foi realizado um corte longitudinal e após a exposição do 

coração as amostras de sangue foram coletadas mediante 

punção cardíaca. Os níveis glicêmicos foram determinados com 

o glicosímetro ACCU-CHEK®. 

Para análises do colesterol total, triglicerídeos e HDL-c, as 

amostras de sangue foram colocadas em tubos de ensaio com 

três gotas de EDTA para evitar a coagulação, em seguida o 

sangue foi centrifugado a 3.000 rpm durante 10 minutos. Após 

a centrifugação, o plasma foi armazenado em eppendorf e 

colocado em freezer, em temperatura de congelamento para 

posterior análise. A quantificação do colesterol total, HDL-c e 

triglicerídeos, foi realizada através da utilização dos kits 

enzimáticos da Labtest®, com leitura no espectrofotômetro. 

 
ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Os resultados foram analisados utilizando o teste de 

variância (ANOVA) para comparação intergrupos dos dados e 

nos casos em que ocorrer diferença entre os grupos, foi 

realizada um pós-teste (Holm-Sidak). Os valores obtidos foram 

expressos em média ± desvio padrão, sendo considerados 

significativos quando apresentaram p<0,05. Para a realização 

das análises estatísticas foi utilizado o software Sigma Stat 3.1. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com relação a ánalise do perfil bioquímico materno, 

observou-se que para os níveis de glicose sanguínea não 

houve diferença significativa entre os grupos (P<0,05).  (Tabela 

2). 

 

Tabela 2. Perfil bioquímico de ratas Wistar tratadas com dieta 
normo e hiperlipídica a base de castanha de caju durante a 
gestação e lactação. 

Dados expressos em media e desvio padrão. CONT = Grupo Controle; NL = 
Normolipídico; HL = Grupo Hiperlipídico. Teste estatístico Anova de sentido 
único seguido de Tukey (p<). * = CONT; # = vs NL. 
Fonte: Próprio autor 
 

Tal resultado corrobora com os achados de Oliveira 

(2017), que ao submeter ratas a uma dieta de cafeteria - 

hiperlipídica de 28% e 40% de lipídeos, durante a gestação e 

lactação, verificou que não foram encontradas diferença 

significativa nos níveis de glicemia entre os grupos. Esse 

mesmo estudo ao abservar os níveis de glicemia na prole,  

verficou aumento nos níveis desse marcador, nos animais  

  MÃES  

GRUPOS CONT (n=6) NL (n=6) HL (n=6) 

PARÂMETROS 
BIOQUÍMICOS  

   

Glicose (mg/dL) 151,29 ±15,49 151,00 ±16,05 149,60 ±11,06 

Colesterol Total 65.42 ±4.79 45.00 ±3.04* 70.00 ±4.95# 

Triglicerídeo 58.05 ±1.99 29.31 ±2.44* 42.99 ±4.03*# 

HDL 26.56 ±3.64 29.83 ±3.39 31.33 ±3.02* 

LDL 28.76 ±3.71 27.54 ±2.05 29.75 ±7.21 

Atherogenic 
Index 

2.56 ±0.25 1.51 ±0.15* 2.26 ±0.31# 
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proveniente das mães que receberam dieta de cafeteria 

contendo 28% de lipídios.  

Em consolidação com os resultados apresentados neste 

presente estudo, Mennitti et al. (2018) submeteu ratas durante 

a gestação e lactação e estas foram divididas em quatro grupos: 

grupo controle, grupo de ácidos graxos saturados, grupo de 

ácidos graxos trans e grupo de ácidos graxos poli-insaturados. 

O que difere nos grupos, com relação a dieta, é a fonte de 

lipídios, possuindo portanto um conteúdo calórico e lipídico 

semelhante. No grupo controle a gordura foi o óleo de soja (8% 

lipídios), no saturado foi a banha (7% de lipídios), no trans foi a 

gordura vegetal hidrogenada (7% de lipídios) e no PUFAs foi o 

óleo de peixe (7% de lipídios). Nos achados com relação a 

glicose sanguínea, não houve diferença significativas entre os 

grupos. 

Em contrapartida, pesquisa realizada por Galvão (2018), 

verificou que ratas Wistar lactantes apresentaram elevados 

níveis de glicemia, quando consumiram dieta adicionada com 

5% de banha de porco, já os animais que consumiram dieta 

adicionada de 5% de óleo de chia reduziram esses níveis 

significativamente.  

Outro estudo objetivando avaliar o impacto da dieta 

hiperlipídica rica em ácidos graxos saturados e dita rica em 

ômega 3 no metabolismo de ratos adultos,  evidenciou que a 

gordura saturada elevou os níveis plasmáticos de glicemia  

quando comparados aos animais que receberam dieta 

hiperlipídica contendo ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa (ômega 3) (SILVA, 2018). Diante do exposto 

compreende-se que os ácidos graxos poliinsaturados 

influenciam de forma benéfica os níveis plasmáticos de 
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glicemia, quando consumido em quantidade adequados. Esse 

efeito também pode ser atribuído aos componentes fitoquímicos 

com potencial hipoglicemico presentes na castanha de caju 

(OLIVEIRA; COSTA; ROCHA, 2015). 

 A dieta hiperlipídica exerce forte influência em relação ao 

metabolismo lipidico. Em nosso estudo, verificamos que quando 

os animais receberam dieta normolipidica a base de castanha 

de caju houve redução dos níveis de colesterol total e de 

triglicerídeos, quando comparado com o grupo hiperlipidico e 

controle. Por outro lado, houve aumento do colesterol HDL nos 

animais que receberam dieta hiperlipídica. No que se diz 

respeito ao colesterol LDL não foram verificadas alterações 

entre os grupos (P<0,05).  

Um estudo desenvolvido por Araújo (2017), revelou que 

ratas Wistar dislipidêmicas apresentaram  níveis séricos 

significativamente elevados de colesterol total  e triglicerídeos, 

quando comparadas ao grupo controle. Apesar dos resultados 

similares, importa ressaltar que as metodologias dos estudos 

diferem em dois pontos, o primeiro é que no estudo em questão 

os animais não foram alimentados com dieta hiperlipídica 

durante a gestação/lactação e sim aos 90 dias de vida.  O 

segundo ponto está relacionado ao tipo de lipídio ofertado, 

sendo no estudo de Araújo a banha de porco (rica em gordura 

saturada) e no nosso a castanha de caju (rica em ácidos graxos 

poliinsaturados).  

Já para os parâmetros LDL e HDL os resultados do 

estudo de Araújo diferiram dos encontrados em nossa 

pesquisa, onde o LDL se manteve inalterado entre os grupos e 

o HDL esteve superior nos animais pertencentes ao grupo 

hiperlipidico. Segundo Stewart e colaboradores (2001), uma 
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dieta rica em PUFAs aumenta o colesterol HDL e reduz o 

colesterol LDL, modificando a oxidação-redução ou a 

fosforilação de proteínas responsáveis pela regulação da 

transcrição nuclear de enzimas como ácido graxo Sintase, 

Acetil-Co A Carboxilase e a Estearoil-Co A dessaturase. 

 O perfil de ácidos graxos presentes na dieta possuí 

propriedade de modular o perfil lipidico. Silva (2018) ao realizar  

pesquisa objetivando analisar colesterol total e triglicerídeos de 

animais subemetidos a dieta hiperlipídica durante a gestação e 

lactação, verificou que o grupo hiperlipídico suplementado com 

ômega 3 não apresentou redução desses parâmetros quando 

comparados ao  grupo controle (SILVA, 2018).  

Tais dados corroboram com os achados em nosso 

estudo. Em estudo desenvolvido por Lira (2016), cujo os 

animaisforam submetidos a uma dieta hipoproteica durante a 

gestação e lactação e hiperlipídica pós-desmame exibiram 

níveis mais altos de colesterol total. Com relação aos níveis 

plasmáticos de triglicerídeos, não se observou diferença 

significativa entre os grupos. 

Observando o colesterol total, percebeu-se uma 

diminuição significativa no grupo PUFA quando comparado com 

o grupo saturado. Já com relação ao HDL-c, foi observado uma 

diminuição no grupo PUFA com relação ao grupo controle. Já 

os triglicerídeos e LDL-c não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos (MENNITTI et al., 2018).  

Segundo Ibsch, Reiter e Souza (2018), uma dieta rica em 

ácidos graxos saturados está associada ao aumento dos níveis 

sanguíneos de LDL e consequentemente ao aumento do risco 

de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) como a obesidade e as doenças cardiovasculares 
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(GERSHUNI, 2018). Os ácidos graxos possuem vários efeitos 

no perfil lipídico e podem modular o risco de desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares, os ácidos láurico, mirístico e 

palmítico, por exemplo, podem provocar aumento do LDL. A 

substituição dos ácidos graxos saturados pelos 

monoinsaturados e poliinsaturados resulta na diminuição dos 

níveis plasmáticos de LDL e elevação do HDL (IBSCH, 

REITER; SOUZA, 2018). 

Entretanto, não é apenas a substituição do tipo de  

gordura no risco do desenvolvimento das (DCNT) e sim um 

conjunto de fatores que leva em consideração a pré-disposição 

genética, estilo de vida e hábitos associados ao fumo e 

alcoolismo (ASSIS, 2017).  

Os ácidos graxos monoinsaturados são mais resistentes 

ao extresse oxidativo, uma dieta com boas quantidades nestes 

ácidos graxos faz com que as partículas de LDL-c fiquem 

enriquecidas com eles, tornando-os menos suscetíveis à 

oxidação, consequentemente há uma redução no colesterol 

total e um aumento no HDL-c (OLIVEIRA; COSTA; ROCHA, 

2015). Isso explica os nossos resultados, pois o perfil lipídico da 

castanha de caju possui 61% de ácidos graxos moninstaurados, 

das gorduras totais. 

Com os resultados das análises bioquímicas, pode-se 

realizar a avaliação do índice aterogênico, utilizando-se a 

seguinte formula: (triglicerídeo / HDL, CT / HDL e VLDL + LDL / 

HDL). Nossos achados mostram que a dieta normolipídica 

apresentou uma redução significativa do valor quando 

comparado ao grupo controle. Já na dieta hiperlipídica, foi 

possível perceber que houve um aumento significativo quando 

comparado ao grupo normolipídico. Em pesquisa desenvolvida 



IMPACTO DO CONSUMO DE DIETA NORMOLIPÍDICA E HIPERLIPÍDICA  

DURANTE A GESTAÇÃO E LACTAÇÃO SOBRE O PERFIL BIOQUÍMICO DE 

RATAS WISTAR 

635 
 

por Araújo (2017) , observou-se resultados similares quando 

ofertado dieta dislipidêmica aos animais durante a gestação e 

lactação.  

Sa’adah e colboradores (2017), induziram dislipidemia 

em roedores utilizando a dieta hiperlipídica, após a indução os 

animais foram tratados com o extrato metanólico de Parijoto. 

Após as análises estatísticas observou que mesmo após a 

utilização do extrato, os animais pertencentes ao grupo 

hiperlipidico continuaram com o índice aterogênico elevado 

quando comparados ao grupo controle.  

Por outro lado, ratas expostas a dieta hiperlipídica 

contendo óleo de chia durante a gestação e lactação 

apresentaram diminuição significativa do índice aterogênico 

quando em comparação ao demais grupos (GALVÃO, 2018).

  

CONCLUSÕES  

 

Ao final do experimento constatamos que a dieta 

hiperlipídica imposta às mães durante a gestação e lactação 

alterou o perfil bioquímico, ou seja, causou um aumento no 

colesterol total, triglicerídeos, HDL e do índice aterogênico 

quando comparado ao grupo normolipídico. Entretanto vale 

ressaltar que a dieta normolipídica reduziu os níveis de 

colesterol total, triglicerídeo e do índice aterogênico quando 

comparado ao grupo controle. É importante destacar que as 

diferentes condições nutricionais impostas durante o período 

crítico, repercutem na fase pós lactação podendo perdurar por 

toda a vida.  
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RESUMO: A nutrição materna está diretamente associada ao 
adequado desenvolvimento do feto, recém nascido e futuro 
adulto. Os ácidos graxos essenciais apresentam-se 
indispensáveis durante as fases de gestação, lactação e 
infância por seus inúmeros benefícios. O objetivo desta 
pesquisa foi verificar os efeitos da dietas à base de castanha de 
caju durante a gestação e lactação sobre os parâmetros 
murinométricos de ratas wistar e sua prole. Os animais foram 
divididos em três grupos: Controle (GC), tratado com 7% de 
lipídeos derivados do óleo de soja; Normolipídico (GCN) tratado 
com 7% de lipídeos derivados de castanha de caju; e 
Hiperlipídico (GCH) tratado com 20% de lipídeos derivados de 
castanha de caju. Após o desmame, as mães foram submetidas 
à eutanásia e a prole passou a receber dieta comercial até os 
60 dias, onde foram realizadas as avaliações murinométricas. 
Ao final do estudo evidenciamos que a dieta hiperlipídica 
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imposta às mães durante gestação e lactação causou um 
retardo no crescimento corporal e ponderal da prole (P<0,05), 
já nas mães a dieta hiperlipídica ocasionou redução da 
circunferência toráxica, peso e IMC (P<0,05). Os dados 
encontrados neste estudo sugerem que a quantidade de 
castanha de caju afeta diretamente os parâmetros 
murinométricos tanto da mãe quanto da prole. 
Palavras-chave: Oleaginosas. Período crítico do 

desenvolvimento. Ácidos graxos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A variação e equilíbrio da dieta surgem como uma forma 

de garantia de um estado nutricional adequado, sendo capaz 

de manter um bom nível de saúde da população geral (BICA et 

al., 2016). Segundo Voortman et al. (2017), a dieta está 

diretamente relacionadas a um extenso grupo de doenças 

crônicas não transmissíveis, como é o caso da  doença 

cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, insuficiência 

cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e entre outras. 

Com essa forte influência da dieta sobre algumas 

enfermidades, torna-se ainda mais urgente a busca por uma 

dieta equilibrada, principalmente em alguns ciclos da vida como 

na gestação e infância. 

A gravidez promove alterações evidentes no 

metabolismo materno para apoiar as demandas do feto, 

garantindo assim o crescimento fetal (BERGGREN et al., 2015; 

FRIED et al., 2017). De acordo com Wang et al. (2016), as 

alterações decorrentes da gestação que incluem alterações 

metabólicas e imunológicas que ocorrem predominantemente 

em benefício do feto. Associado ao aumento das demandas 
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energéticas maternas pode ocorrer uma maior ingestão 

alimentar e, redução do desenvolvimento das atividades diárias 

em decorrência das alterações anatômicas inerentes da 

gestação, contribuindo para o surgimento da obesidade 

materna, caracterizado pelo gasto energético menor do que o 

consumido.  

Durante a gestação há uma visão muito retrógrada sobre 

como deve ser a alimentação materna que em parte se deve a 

questões culturais enraizadas na sociedade e difícil de ser 

combatida, por isso precisa-se de um grande empenho por 

parte dos profissionais de saúde a fim de desmistificar alguns 

mitos. Estes mitos estão voltados principalmente para a 

quantidade de calorias consumidas, tende-se a ter uma grande 

preocupação com a deficiência de nutrientes, porém, o excesso 

de calorias e macronutrientes durante a gravidez pode, de fato, 

ser tão desfavorável quanto sua deficiência, especialmente em 

mulheres com sobrepeso e obesidade, com um risco 

aumentado de aborto, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e 

também de obesidade e diabetes tipo 2 da descendência 

durante a idade adulta (CATALANO; DEMOUZON, 2015). 

A nutrição materna está intrinsecamente relacionada ao 

adequado desenvolvimento do feto, recém-nascido e futuro 

adulto, possivelmente por alterações na programação fetal e na 

regulação epigenética, que levam a alterações fenotípicas 

(MENNITI et al., 2015). Ainda de acordo com o próprio Mennitti 

et al. (2015), a programação fetal é um acontecimento 

determinado por respostas adaptativas do feto a estímulos e 

condições ambientais específicas nos estágios iniciais da vida, 

que podem alterar a expressão gênica e afetar 

permanentemente a estrutura e a função de vários órgãos e 
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tecidos, supostamente influenciando a suscetibilidade do 

indivíduo a desenvolver distúrbios metabólicos ao longo do 

tempo, fortemente caracterizado pelo aparecimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. 

Nos últimos anos têm se levantado o questionamento e 

consequente investigação sobre a importância dos lipídios na 

composição da dieta, visto que, esses têm relação direta com o 

desenvolvimento orgânico de animais. Segundo Marangoni et 

al. (2016), durante o período gestacional, a qualidade dos 

lipídios dietéticos é mais importante que a quantidade total, 

especialmente para o desenvolvimento fetal e o crescimento 

infantil. Nesse caso, melhorar a proporção de gorduras 

poliinsaturadas em vez de aumentar a ingestão de gorduras 

totais é o ideal.  

Durante o ciclo de gestação e lactação alguns ácidos 

graxos de cadeia longa apresentam-se imprescindíveis, como é 

o caso dos ácidos docosahexaenóico e o araquidônico da série 

ômega 3 e 6, respectivamente. O leite humano contém os 

ácidos docosahexaenóico e araquidônico em quantidades 

suficientes (onde a quantidade do primeiro excede a do 

segundo), promovendo o crescimento e desenvolvimento do 

cérebro, bem como outros órgãos e tecidos após o nascimento 

(CARLSON; COLOMBO, 2016). Após o parto, a composição de 

gordura no leite materno depende primordialmente do período 

de alimentação, do estágio da alimentação e do número de 

gestações, enquanto a alimentação materna (ingestão de 

energia, quantidade de gordura na dieta) e o estilo de vida são 

menos relevantes, exceto nos casos de desnutrição 

grave (MARANGONI et al., 2016). 
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No tocante ao ácido docosahexaenóico - principal ácido 

graxo presente no cérebro humano – os seus benefícios para o 

feto e bebê são sustentados por uma vasta literatura que afirma 

a importância do consumo adequado de ômega-3 para a saúde 

materna (diminuindo o risco de nascimento prematuro e 

depressão pós-parto), para o conteúdo do leite materno e para 

a saúde geral do bebê (MENNITTI et al., 2015). Alimentos de 

origem terrestre auxiliam minimamente para a ingestão 

apropriada de ácidos graxos de cadeia longa da série ômega-

3, portanto, dietas carentes de peixe são necessariamente 

deficientes do ácido docosahexaenóico. 

Uma fonte bastante interessante de ácidos graxos 

essências é a castanha de caju, possuindo em sua composição 

os ácidos graxos linolênico, linoleico e oleico, ômegas 3, 6 e 9, 

respectivamente (ALVES et al., 2016). A castanha de caju é o 

fruto do cajueiro (Anacardium occidentale L.) uma planta da 

família Anacardiaceae, nativa do Brasil especialmente da região 

nordeste e hoje amplamente cultivado em todo o mundo. Essa 

oleaginosa é uma das mais consumidas do mundo (ROS, 

2015), e assim como outras, desempenha importante papel 

devido seu alto valor nutricional (CORDEIRO, 2018). De acordo 

com Liu (2018), a amêndoa possui uma composição rica em 

lipídeos apresentando cerca de 40 a 57% de sua composição 

total, onde, desses, 61% são de ácidos graxos 

monoinsaturados e 17% são ácidos graxos poliinsaturados. A 

castanha de caju adicionada em uma dieta equilibrada e 

variável pode não apenas reduzir o risco de doenças 

cardiovasculares, especialmente acidente vascular cerebral, 

mas também diminuir o risco de síndrome metabólica (RICO; 

BULLÓ; SALAS-SALVADÓ, 2015). 
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Diante da carência de estudos com ênfase no valor 

nutricional da castanha de caju, ressalta-se a importância desta 

pesquisa, pois por ser um alimento produzido em grande 

quantidade no nordeste brasileiro merece um destaque maior. 

O conhecimento dos benefícios da castanha de caju, bem como 

sua potencialidade nutricional e funcional oriundas de sua 

amêndoa, cooperará para um possível aumento na demanda 

de consumo deste produto, alavancando ainda mais o 

agronegócio nessa região. 

Tendo em vista que os ácidos graxos dietéticos são 

transferidos da mãe para o feto através da placenta durante a 

gestação e da mãe para o bebê através da amamentação, e 

que esses podem afetar diretamente o metabolismo fetal 

durante a fase adulta, manifestou-se as perguntas acerca da 

influência dos ácidos graxos provenientes da castanha de caju 

ofertados as ratas durante gestação e lactação. Diante do 

exposto, com esse trabalho objetivou-se  verificar os efeitos do 

consumo da dieta normo e hiperlipídica durante a gestação e 

lactação e seu impacto sobre os parâmetros murinométricos de 

ratas Wistar e sua prole. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 8(oito) fêmeas primíparas da linhagem 

Wistar com 90 dias vida e peso médio de 230±14g provenientes 

do Laboratório de Nutrição Experimental (LANEX) da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Estas foram 

acasaladas, para obtenção dos ratos lactentes e mantidas na 

proporção de duas fêmeas para cada macho. Após a 

confirmação da prenhez, através do esfregaço vaginal, as ratas 
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foram divididas em três grupos. Sendo estas alojadas em 

gaiolas-maternidade individuais, em condições padrão: 

temperatura 22 ± 1°C, com ciclo claro-escuro (12h; início da 

fase clara às 6:00h), umidade ± 65%, recebendo ração e água 

ad libtum, desde o primeiro dia de gestação até o final da 

lactação. O protocolo experimental seguiu as recomendações 

éticas do National Institute of Helth Bethesda (Bethesda, USA), 

com relação aos cuidados com animais. Após o nascimento as 

ninhadas foram padronizadas em 7(sete) filhotes machos. Os 

três grupos formados receberam as seguintes dietas: Grupo 

Controle (GS)– receberam dieta controle, normolipídica (7% de 

lipídeos) oriundos do óleo de soja; Grupo Castanha 

normolipídico (GCN)– receberam dieta normolipídica (7% de 

lipídeos) provenientes de castanha de caju; Grupo castanha 

Hiperlipídico (GCH)– receberam dieta hiperlipídica (20% de 

lipídeos) procedentes da castanha de caju. 

No 21° pós-natal, ao fim da lactação as mães foram 

anestesiadas e submetidas as análises murinométricas. Após o 

desmame a prole passou a receber a ração de manutenção do 

biotério Essence®, até o 60° dia de vida, onde também foram 

submetidos às mesmas análises.  

 

Confecção das Rações 

 

Para confecção das rações utilizou-se o Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos e o Laboratório de Bromatologia da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/CES, PB. 

Estas foram confeccionadas em consonância com as normas 

do Committe on Laboratory Animal Diets (1979), as quais 

formam modificadas e formuladas para ratas gestantes e 
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lactantes de acordo com as recomendações do American 

Institut e of Nutrition AIN-93G (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 

1993).  

A castanha de caju, utilizada no experimento foi obtida 

na feira livre do município de Cuité, PB. Para confecção da dieta 

experimental, a castanha de caju foi triturada em 

multiprocessador (Arno®), para obtenção da farinha. Os 

ingredientes descritos na tabela 1, foram pesados em balança 

semi-analítica, em seguida foram colocados em um recipiente 

de plástico, onde foram homogeneizados manualmente. Para 

que a homogeneização fosse uniforme, estes foram peneirados 

três vezes. Durante a confecção das rações foi utilizado 

iluminação mínima a fim de evitar a oxidação dos minerais e 

vitaminas. Logo após acrescentou-se água morna para 

gelatinização do amido com o intuito da formação de uma 

massa consistente. Em seguida, prensou-se a massa, 

manualmente, em formas de alumínio e com ajuda de uma 

espátula cortou-se a massa em tabletes levando em seguida 

para a estufa de circulação de ar forçado (American Lab®), a 

60º C por 48 horas. Os tabletes foram virados em intervalos de 

2 em 2 horas para que houvesse uma secagem uniforme dos 

mesmos. Depois de pronta, a ração foi resfriada e 

acondicionada em sacos plásticos, etiquetados e armazenados 

sob refrigeração por um período de não mais do que dez dias. 

Toda a manipulação da dieta foi realizada pelos mesmos 

pesquisadores a fim de minimizar possíveis erros. A 

composição nutricional das dietas está descrita na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Composição das dietas controle e experimental. 
 

 

Ingredientes 

 

Controle 

“GS” 

(g/100g) 

 

Castanha 

normolipídico 

“GCN” 

(g/100g) 

 

Castanha 

Hiperlipídica 

“GCH” 

(g/100g) 

Castanha de caju - 16,64 42,43 

Óleo de soja 7,00 - - 

Caseína 20,00 16,87 16,87 

Sacarose 10,00 10,00 10,00 

Amido 52,95 48,23 48,23 

Fibra 5,00 4,38 4,38 

Mix de minerais 3,50 3,50 3,50 

Colina 0,25 0,25 0,25 

L-cistina 0,30 0,30 0,30 

Mix de vitaminas 1,00 1,00 1,00 

Fonte: Produção do próprio autor. 

MÉTODOS 

 

Avaliação Murinométrica 

                   

As medidas murinométricas foram aferidas minutos 

antes dos animais serem submetidos à eutanásia, estes foram 

anestesiados com injeção intraperitoneal de Cloridrato de 

Ketamina e Cloridrato de Xilazina (1ml/kg de peso). Foi 

verificado a circunferência abdominal (CA), circunferência 

torácica (CT), comprimento corporal, peso corporal e 

IMC(Índice de massa corporal)(NOVELLI et al., 2007) e a 

gordura abdominal total (CINTI, 2005).  

O peso corporal foi mensurado através de uma balança 

semi-analítica (Balmax®) modelo: ELP-25. Quanto ao 
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comprimento corporal, vértice-cóccix, a circunferência torácica 

e circunferência abdominal foram verificados através de uma 

fita métrica. A gordura abdominal foi retirada do animal após 

punção cardíaca, através de incisão na linha média do 

abdômen. Em seguida foi realizado o procedimento de 

pesagem em balança analítica (RADWAG ®). O peso corporal 

junto com o comprimento do animal foi utilizado para determinar 

o índice de massa corporal (IMC)= peso corporal (g)/ 

comprimento² (cm²).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

                    

Quanto à análise dos parâmetros murinométricos da 

prole com 60 dias de vida das ratas Wistar, alimentadas durante 

gestação e lactação, pode-se observar que o grupo GCH se 

diferiu estaticamente (P<0,05) do GS e GCN apresentando uma 

redução nas respectivas medidas: circunferência torácica, 

comprimento, peso, IMC e gordura corporal. Em relação ao 

grupo GCN, este apresentou maiores medidas de percentual de 

gordura abdominal, IMC e peso corporal quando comparado 

aos demais (P<0,05) (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Paramêtros murinométricos da prole com 60 dias de 
vida de ratas da linhagem Wistar, alimentadas durante a 
gestação e lactação, onde o grupo controle consumiu (GS) 
ração contendo 7% de óleo de soja e os grupos experimentais 
GCN e GCH consumiram ração à base de castanha de caju 
contendo respectivamente 7% e 20% de lipídios. 
  Grupos  

Medidas 

Murinométricas 

 

Controle 

Óleo de Soja 

“GS” 

(n = 12) 

Castanha 

Normolipídi

co “GCN” 

(n = 12) 

Castanha 

Hiperlipídico 

“GCH” 

(n = 12) 

Circunferência abdominal 

(cm) 15,76±0,92 15,83±1,27 14,8±1,03 

Circunferência torácica (cm) 13,26±0,83 13,61±0,49 12,25±0,72*# 

Comprimento (cm) 21,38±0,93 21,79±0,80 19,2±1,03*# 

Peso (g) 242,94±22,45 266±21,81* 161,25±16,77*# 

IMC (g/cm²) 10,99±0,74 11,97±0,82* 9,27±0,87*# 

Gordura abdominal (g) 5,55±0,92 7,87±0,94* 3,44±0,97*# 

Fonte: Produção do próprio autor. 
Dados expressos em média ± DP. Para análise estatística, foi aplicado o 
teste estatístico one Way Anova seguido de Dunn, com nível de significância 
(P<0,05). # = indica diferença do grupo em relação ao grupo castanha 
normolipídico *= indica diferença do grupo em relação aos demais grupos. 
 

 No tocante a avaliação dos parâmetros murinométricos 

das ratas mães, observou-se uma redução do peso e da 

gordura abdominal do grupo GCH quando comprado aos 

grupos GS e GCN (P<0,05). Além disso, o grupo GCH diferiu 

estatisticamente do grupo GCN, apresentando redução na 

circunferência torácica e IMC. Com relação ao GCN, as 
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medidas apresentaram-se elevadas e reduzidas para IMC e 

peso respectivamente quando confrotadas com o grupo GS 

(P<0,05) (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Parâmetros murinométricos de ratas da linhagem 
Wistar, após gestação e lactação, onde o grupo controle 
consumiu (GS) ração contendo 7% de óleo de soja e os grupos 
experimentais GCN e GCH consumiram ração à base de 
castanha de caju contendo respectivamente 7% e 20% de 
lipídios. 
  Grupos  

Medidas 

Murinométricas 

 

Controle 

Óleo de 

Soja “GS” 

(n = 6) 

Castanha 

Normolipídico 

“GCN” 

(n = 6) 

Castanha 

Hiperlipídico 

“GCH” 

(n = 6) 

Circunferência abdominal 

(cm) 15.00 ±1.00 15,67 ±1,15 15,00 ±1,00 

Circunferência torácica (cm) 13,33 ±0,58 14,00 ±1,00 12,67 ±0,58# 

Comprimento (cm) 21,50 ±0,58 21,67 ±0,93 21,50 ±0,58 

Peso (g) 259 ±5,77 247 ±1,15* 220 ±11,55*# 

IMC (g/cm²) 10,06 ±0,59 11,50 ±0,53* 10,23 ±0,26# 

Gordura abdominal (g) 8,50 ±0,89 5,63 ±1,08 6,20 ±1,15*# 

Fonte: Produção do próprio autor. 
Dados expressos em média ± DP. Para análise estatística, foi aplicado o 
teste estatístico one Way Anova seguido de Dunn, com nível de significância 
(P<0,05). # = indica diferença do grupo em relação ao grupo castanha 
normolipídico *= indica diferença do grupo em relação aos demais grupos. 

 

No presente estudo, investigamos as consequências do 

consumo de dieta normo e hiperlipídica a base de castanha de 

caju durante a gestação e lactação sobre os parâmetros 
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murinométricos das ratas e sua prole. Embora a composição de 

dietas hiperlipídicas variem nos diversos estudos, uma extensa 

metanálise reconheceu que a ingestão da dieta hiperlipídica 

durante a gestação está associado na prole há uma série de 

eventos indesejáveis, como aumento da gordura corporal, 

hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperleptinemia, dislipidemia e 

hipertensão arterial, onde todos esses fatores aumentam o risco 

de desenvolvimento de síndrome metabólica (TELLECHEA; 

MENSEGUE; PIROLA, 2017). 

Nos aspectos murinométricos relativos à prole foi 

observado que o grupo hiperlipídico GCH apresentou um menor 

crescimento ponderal, circunferência torácica, comprimento, 

peso, gordura abdominal e IMC inferiores aos demais grupos. 

Isto pode ser explicado pelo fato da castanha de caju ser fonte 

de ácidos graxos monoinsaturados, em especial o ácido oleico; 

esses ácidos podem ser oxidados rapidamente para obtenção 

de energia e consequentemente não são acumulados 

(VERUSSA, 2015). Já o grupo normolipídico GCN que recebeu 

menor quantidade de lipídeos (7%) oriundos da castanha 

apresentou uma maior quantidade de gordura abdominal 

quando comparado aos demais grupos.  

 Inúmeros estudos têm demonstrado diminuição no peso 

corporal da prole do qual as mães passaram por suplementação 

ou receberam dietas com diferentes fontes de lipídios, como é 

o caso dos estudos de Melo (2019), Medeiros et al. (2015), Melo 

et al. (2019) e Melo et al. (2017), com óleo de pequi, óleo de 

buriti (Mauritia flexuosa), abacate e castanha de caju 

consecutivamente. 

Ainda em relação ao peso corporal da prole, os 

resultados deste estudo diferem dos achados por Oliveira 
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(2017) e Silva (2018), que não encontraram diferença 

significativa (P<0,05) na prole aos 90 dias, sendo o conteúdo 

lipídico das dietas das ratas nos dois estudos constituídos 

majoritariamente por ácidos graxos saturados, onde a dieta do 

primeiro estudo era composta por 40% de lipídios e a do 

segundo por 33% de lipídios mais suplementação com ômega 

3. Dietas ofertadas a ratas durante a gestação com altos níveis 

de ácidos graxos saturados levam a um aumento nos 

triglicerídeos plasmáticos, tendo como consequência o 

aumento de peso na prole (CADENA-BURBANO et al., 2017). 

Assim como em nosso estudo, Silva (2018), não observou 

diferença significativa em relação à circunferência abdominal, 

porém, o mesmo também não notou diferença no comprimento, 

diferindo do nosso estudo, uma vez que o comprimento da prole 

do grupo GCH encontrou-se menor, diferindo estatisticamente 

dos demais. 

Os efeitos das dietas também foram possíveis ser 

observado nas medidas murinométricas das mães após 

lactação (Tabela 3), o grupo GCN teve estatisticamente 

(P<0,05) peso maior e IMC menor quando confrontado com o 

grupo GS, demonstrando certo paradoxo. Já circunferência 

torácica e IMC do grupo GCH apresentou redução significativa 

em relação ao grupo GCN, enquanto que o peso do grupo GCH 

foi menor em relação aos demais (P<0,05). 

 Estudos realizados por Klein (2016) e Coelho (2015) não 

encontraram diferença no ganho de peso ponderal após a 

lactação de ratas submetidas a dietas hiperlipídicas, estes 

resultados são diferentes dos apresentados no presente 

trabalho, no qual o grupo GCH apresentou ganho de peso 

reduzindo confrontando com os demais grupos da pesquisa. 
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Outro estudo executado por Oliveira (2017) - já supracitado com 

relação à prole – encontrou ganho de peso superior das ratas 

do grupo hiperlipídico, possivelmente sendo explicada pelo 

conteúdo lipídico da dieta ser majoritariamente formado por 

ácidos graxos saturados que em excesso induzem o aumento 

de peso. Os macronutrientes são essenciais ao funcionamento 

energético diário do nosso organismo, qualquer mudança na 

proporção de carboidratos, lipídeos ou proteínas pode causar 

alteração do ganho de peso corporal, mesmo se o conteúdo 

energético consumido for constante (HALL & GUO, 2017). No 

que tange a gordura abdominal, os nossos resultados mais uma 

vez mostram-se diferentes dos resultados de Silva (2018), que 

em seus achados não encontrou diferença estatística entre a 

dieta hiperlipídica e as demais. 

Alguns estudos têm utilizado dietas hiperlídicas para 

induzir a obesidade como é o caso de Barbosa (2018), e a partir 

disso foi possível verificar que a prole jovem de mães obesas 

apresentaram alterações autonômicas, ventilatórias e 

metabólicas, sendo provável que insulina e/ou leptina possam 

participar do mecanismo indutor das alterações observadas na 

prole. Para Santangeli, Sattar e Huda (2015), crianças nascidas 

de mães que tiveram obesidade durante a gestação têm maior 

probabilidade de desenvolver obesidade infantil e doença 

metabólica, isto acontece especialmente naqueles que nasceram 

grandes para idade ou macrossômicos (>4 kg). Além disso, 

Desoye e van Poppel (2015), afirmam que bebês de mães 

obesas são predispostos a desenvolver hiperinsulinemia e 

hipoglicemia no período neonatal. 

Os ácidos graxos provenientes dos lipídios apresentam-se 

de grande importância, pois estes, compõem estruturalmente o 
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sistema nervoso, estimulam seu desenvolvimento, diferenciação 

e até regulam a migração das células neuronais (GONZÁLEZ; 

VISENTIN, 2016; PRADO et al., 2018).  Além do mais, são 

nutrientes imprescindíveis para o correto desenvolvimento e 

manutenção das funções do cérebro, estando ligados 

diretamente aos processos de aprendizado e memória. O ácido 

docosahexaenóico da série ômega 3 é o principal ácido graxo 

poliinsaturado presente no cérebro humano e nas hastes da 

retina e, portanto, é vital para o desenvolvimento cerebral e 

retinal do feto durante a gravidez (MARANGONI et al., 2016). 

Estudos demonstram uma correlação positiva com o 

neurodesenvolvimento da descendência por meio da ingestão 

materna de lipídios (APRYATIN et al., 2017), onde estes 

precisam estar de forma equilibrada na dieta para apresentarem 

efeitos benéficos. 

 Ampliar a quantidade de lipídeos ofertada em uma dieta 

pode resultar em uma significativa ingestão calórica. Dietas 

compostas dominantemente por lipídios em detrimento de 

carboidratos podem reduzir o apetite, promovendo maior 

circulação de corpos cetônicos, porém, este mecanismo ainda 

não é unânime entre os pesquisadores (GIBSON et al., 2015; 

PAOLI et al., 2015). É necessário destacar que as dietas 

hiperlipídicas pode levar ao estresse oxidativo no tecido 

hepático, contribuindo para o aparecimento da doença hepática 

gordurosa não alcóolica por meio da diminuição da (HNF-4a) 

conhecido como fator nuclear do hepatócito, onde este é 

responsável pela secreção hepática de VLDL, reduzindo assim, 

seu acúmulo hepático (YU et al., 2017). 

Falando especificamente de dietas maternas, a presença 

de fibras e ácidos graxos poliinsaturados na mesma, induz a 
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redução dos triglicerídeos plasmáticos. Os níveis de 

triglicerídeos elevados nas mães têm se tornado importante 

marcador químico para descoberta de aumento do peso da 

prole ao nascer (BARBOUR; HERNANDEZ, 2018).  

  

CONCLUSÃO 

 

Ao final do estudo constatamos que o tipo de dieta 

durante a gestação e lactação influenciou diretamente sobre os 

aspectos físicos tanto das mães quanto da prole. A dieta 

hiperlídica na prole ocasionou retardo no crescimento corporal 

e ponderal, já nas mães afetou exatamente o peso ponderal. A 

quantidade de castanha de caju pode influenciar claramente os 

parâmetros murinométricos das ratas e sua prole. Porém, é 

preciso ainda mais estudos específicos para se elaborar um 

consenso cada vez maior sobre os benefícios da castanha de 

caju, principalmente sobre as mães, pois há uma escassez de 

estudos nesse sentido. 
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RESUMO: A diabetes é um distúrbio metabólico e multifatorial  
em constante expansão mundial, que pode originar 
complicações macrovasculares e microvasculares. A 
Retinopatia Diabética é uma dessas complicações 
microvascular, sendo ela a maior causa de cegueira 
irreversível. Esta doença crônica dispõe de uma complexa 
patogênese incluindo fatores inflamatórios, do estresse 
oxidativo, genéticos e epigenéticos. Dentre os mecanismos 
epigenéticos se destaca a metilação do DNA. A MTHFR é uma 
enzima essencial para a metilação do DNA, porém o gene 
MTHFR também é regulado pela epigenética, de modo que sua 
hipermetilação reprime a sua atividade. O objetivo deste 
embasamento científico é descrever o efeito da metilação do 
gene MTHFR na patogênese da Retinopatia Diabética. Para 
isso, foram utilizadas as bases de dados PubMed, NCBI e 
Google Acadêmico. A seleção dos estudos foi realizada com 
base no objetivo do trabalho e em periódicos com elevado fator 
de impacto, dando prioridade a artigos dos últimos 5 anos. Os 
achados científicos recrutados, apontaram que a 
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hipermetilação do promotor de MTHFR está relacionada com 
complicações em diabetes, incluindo a Retinopatia Diabética. 
Além disso, a homocisteína elevada parece influenciar na 
patogênese da retinopatia e na metilação do DNA. Os estudos 
da metilação de MTHFR e Retinopatia estão no início e 
precisam ser aperfeiçoados, se fazendo necessário mais 
estudos moleculares promissores para a prevenção,  controle e  
tratamento da Retinopatia Diabética. 
Palavras-chave: Metilação do DNA. MTHFR. Retinopatia 

diabética. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é um distúrbio metabólico de 

causas genéticas, biológicas e ambientais que tem como 

principal característica a hiperglicemia persistente, que pode 

estar associada a hipertensão arterial, dislipidemia e/ou perda 

da função normal do endotélio. Os tipos mais conhecidos de DM 

são a Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), uma doença autoimune 

onde ocorre a destruição das células pancreáticas produtoras 

de insulina e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), onde há uma 

deficiência na síntese e secreção insulínica combinada com 

resistência à insulina (SBD, 2017-2018). 

Segundo a Federação Internacional de Diabetes, em 

2019 o número de portadores da doença de 20 a 79 anos de 

idade em todo mundo era de 463,0 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 8,3% da população mundial, enquanto que no 

Brasil são 16,8 milhões de invidíduos com Diabetes nesta 

mesma faixa etária, sendo o 5º país do ranking de diabéticos e 

esses números continuam crescendo. A doença reflete uma alta 

carga de custos com tratamentos em todo o mundo, e estipula-
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se que seja responsável por consumir 1,8% do PIB mundial 

(BOMMER et al., 2017). 

Geralmente a hiperglicemia persistente é apontada como 

principal efeito predisponente para as complicações crônicas 

associadas a DM, porém, junto a hiperglicemia, outros fatores 

também parecem influenciar no surgimento das complicações, 

como por exemplo processos inflamatórios, que se tornam 

fundamentais para a progressão dessas complicações 

(SHARMA et al., 2018). Em resultado a hiperglicemia 

persistente, muitos indivíduos podem desenvolver doença 

cardíaca, insuficiência renal e assim evoluírem para as 

complicações microvasculares que são principalmente a 

nefropatia diabética (ND), neuropatia diabética e retinopatia 

diabética (RD). O risco de microangiopatias se relacionam 

também em longo prazo com o tempo de diabetes, níveis de 

hemoglobina glicada elevados e fatores genéticos, epigenéticos 

e ambientais (SKRHA et al., 2016). 

A retinopatia diabética é uma microcomplicação 

exclusiva da diabetes, podendo estar presente em diabéticos 

tipo 1 e tipo 2, e sua prevalência está relacionada à duração da 

diabetes e ao nível glicêmico (SKRHA et al., 2016). Esta 

microvasculopatia é a maior causa de cegueira em pessoas 

entre 16 e 64 anos (SBD, 2017) e está presente em 60% dos 

portadores de DM2 (ERRERA et al., 2006). Glaucoma, catarata 

e outros distúrbios oculares ocorrem mais cedo e com mais 

frequência em pessoas com diabetes (ADA, 2018).  

A classificação da RD se dá conforme a presença de 

sinais específicos. Na fase não proliferativa desta 

microcomplicação, já se observa um quadro inflamatório e 

derrame na retina, enquanto que na fase proliferativa ocorre 
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neovascularização, e em decorrência disso pode acarretar 

perda da visão irreversivelmente.  

Já se tem comprovação científica e biológica que a DM2 

sofre forte influência genética (WILLEMSEN et al., 2015), porém 

a relação entre DM e epigenética vem sendo discutida cada vez 

mais. A epigenética pode ser definida como uma série de 

mecanismos bioquímicos que podem ser reversíveis e não 

alteram a sequência do DNA, mas estão associados a 

hereditariedade. Dentre esses  processos, destacam-se a 

metilação do DNA, modificações de histonas e pequenos RNAs 

não codificantes (microRNAs) (HALDAR et al., 2015). 

Estudos revelam que processos epigenéticos podem 

levar a um fenótipo diabético e tal fato foi identificado mostrando 

que existem diferenças epigenéticas em pacientes diabéticos 

em relação a um grupo controle (DAYEH et al., 2014) e também 

um estudo realizado com animais mostrou a influência da 

epigenética na resistência à insulina  hepática (ZHANG et al., 

2014). A epigenética está se tornando uma área de grande 

interesse de estudo nas complicações da diabetes, inclusive 

seu papel na RD (KOWLURU, 2019). 

A metilação do DNA é amplamente estudada no contexto 

de várias doenças, pois pode ser influenciada pelo ambiente e 

estilo de vida, incluindo dieta e exercício (JACOBSEN et al., 

2014), isso está interligado diretamente com distúrbios 

metabólicos como é o caso da diabetes e suas complicações. 

Esta modificação epigenética (metilação do DNA) se dá pela 

adição de um grupamento metil (CH3) no carbono 5 de citosinas 

(Figura 1). Normalmente estas citosinas estão dispostas antes 

de guaninas, formando os chamados sítios CpG, localizados 

em promotores de genes. Esta reação é catalisada a partir da 

DNA metiltransferase (DNMT), e o grupo metil é doado pela S-
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adenosilmetionina (SAM), após essa doação de grupamento 

forma-se um produto S-adenosil-homocisteína (SAH) 

(ZAKHARI, 2013). 

 

Figura 1. Conversão da citosina em 5-metil-citosina. 

 

 
Fonte: Adaptado de ZAKHARI, 2013. 

 

O gene MTHFR está localizado na região 1p36.3 do 

cromossomo 1, é composto por 11 éxons sendo o primeiro com 

três locais alternativos de início de transcrição (FROSST et al., 

1995). A região promotora deste gente possui dois sítios CpG, 

sugerindo-se que a metilação de MTHFR tenha uma 

importância na  regulação da sua transcrição e que a enzima 

sofra um controle de metilação (WEI et al., 2014). 

          A metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) é a enzima 

que realiza a conversão de 5,10-metilenotetrahidrofolato (5,10-

metileno THF) em 5-metiltetrahidrofolato (5-metil THF), este 

que por sua vez é quem realiza a doação de metila para a 

remetilação de homocisteína (hcy). Uma vez metilada a hcy é 

convertida à metionina pela ação da enzima metionina sintase 

(MTR) através da via de remetilação. A metionina sintase 

também é a responsável por transferir o grupo metil do 5-metil 

THF para a homocisteína, e assim se forma o tetra-hidrofolato 

(THF) e também a metionina. Então, o THF entra novamente na 
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via do folato e a metionina é utilizada para a produção da SAM 

que é a enzima chave na metilação do DNA e de proteínas 

(Figura 2) (COPPEDÈ et al., 2019). 

 

Figura 2. Representação geral simplificada dos processos 

bioquímicos envolvidos da metilação do DNA. Vias de metilação 

e remetilação. 

 

 
Fonte: COPPEDÈ et al., 2019 

 

Modificações genéticas e epigenéticas em MTHFR 

levam a uma maior suceptibilade à doenças. Polimorfismos 

genéticos neste gene como é o caso do C677T reduz a 

atividade da enzima, o que pode acarretar em aumento nos 

níveis de homocisteína (SHANE et al., 2018), além de contribuir 

para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares (SONG 

et al., 2016), certos SNPs (Polimorfismos de nucleotídeo único) 

de MTHFR por diminuírem a função da enzima, diminuem 

também a capacidade de metilação (WANG et al., 2016). É 

crescente o número de estudos que sugerem que modificações 
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epigenéticas do gene MTHFR, em especial a metilação do 

promotor da enzima, se relacionam com distúrbios humanos 

tais como pré-eclâmpsia e doenças macrovasculares (GE et al., 

2015; WEI et al., 2015). Além disso, a hipermetilação do 

promotor do gene MTHFR se relaciona com uma menor 

expressão de RNA mensageiro (mRNA) da enzima 

(GHAREHBAGH et al., 2017), e como consequência disso 

alterações metabólicas são observadas. 

Desta forma, fica claro a importância de estudos 

epigenéticos para complicações crônicas na diabetes, afim de 

ter uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento da 

doença e suas complicações. O objetivo deste trabalho é reunir 

na literatura científica atual qual o efeito da metilação de 

MTHFR na patogênese da retinopatia diabética, de modo a 

fornecer uma base teórica robusta sobre prevenção,  controle e  

tratamento da RD.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 

O presente trabalho consiste em uma revisão da 

literatura com embasamento científico, realizado em fonte 

eletrônica, a cerca de como a metilação do gene da enzima 

Metilenotetrahidrofolato-redutase influencia na patogênese da  

retinopatia diabética. 

 

Instrumentos  

 

A busca foi realizada nas bases de dados: PubMed, 

NCBI e Google Acadêmico. Foram utilizados para busca dos 
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artigos, os seguintes descritores e suas combinações em 

inglês, português e espanhol: “retinopatia diabética”, “MTHFR e 

retinopatia”, “MTHFR e complicações crônicas”, “diabetes e 

retinopatia”, “microcomplicações diabéticas” , “MTHFR e 

diabetes” e “patogênese da retinopatia”. A síntese dos dados 

extraídos destas fontes foram realizadas de forma descritiva, o 

que possibilitou-se observar, descrever e classificar os dados, 

com o objetivo de reunir o conhecimento produzido sobre o 

tema.  

 

Amostragem 

 

Recrutou-se na literatura dos últimos cinco anos (2014-

2019), evidências primárias a cerca do tema. Os artigos foram 

selecionados de acordo com a data da publicação e fator de 

impacto relevante. Os critérios de inclusão adotados para a 

seleção dos artigos foram: artigos originais publicados em 

português, inglês ou espanhol; artigos disponibilizados de forma 

integral que retratassem a temática e artigos publicados e 

indexados nos referidos bancos de dados nos últimos cinco 

anos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A retinopatia diabética é a complicação microvascular 

crônica da diabetes mais comum em todo o mundo e a maior 

causa de cegueira adquirida em pessoas ativas (SBD 2016-

2017). A RD provavelmente afeta todos os tipos de células da 

retina, e as principais delas  podem ser visualizadas porém, 

passa por um longo período de latência clínica associada a 

anomalias microvasculares, e baseando-se na gravidade 
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dessas anomalias a doença é classificada clinicamente em 

retinopatia diabética não proliferativa (RDNP) e retinopatia 

diabética proliferativa (RDP) (BOSMA et al., 2018). 

A glicemia não controlada tem um papel chave na 

patogênese da RD, pois resulta em vazamento vascular, 

oclusão, isquemia da retina e aumento do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF). Esses fatos são os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento de novos vasos no local, o 

que se conhece como neovascularização. Sendo assim, no 

geral a retinopatia diabética não proliferativa é desenvolvida 

como consequência do dano vascular causado pela 

hiperglicemia duradoura e a retinopatia diabética proliferativa 

resulta diretamente da isquemia da retina (NENTWICH & 

ULBIG, 2015). 

 

Figura 3. Imagens de fundo de olho normal (a), com RDNP (b) 

e com RDP (c,d). 

 

 
Fonte: BOSMA et al., 2018 
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O ambiente diabético proporcina a perda de pericitos, 

que são as células lisas localizadas na retina e que tem a 

capacidade de se contrair para regular o fluxo sanguíneo no 

local (ZERBINE et al., 2017), além disso essas células 

controlam a proliferação de células de reparo, então a morte 

desses pericitos está associado a danos da vasculatura da 

retina e consequente formação de microaneurismas. A 

hiperglicemia ainda, facilita as interações da glicose circulante 

com proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, essa reação resulta 

na formação de produtos finais de glicação que são conhecidos 

como AGEs. Os AGEs tem ações que estão envolvidas na 

inflamação e que aumentam a permeabilidade vascular e 

aceleram a apoptose de pericitos, de células endoteliais e 

neurais. A morte dos pericitos está relacionada também com a 

ativação da PKC (Proteína Quinase C) na vasculatura da retina 

que aumentam a expressão das proteínas da matriz 

(KOWLURU & MISHRA, 2015).  

A retina é um tecido rico em ácidos graxos 

poliinsaturados, a glicose circulante aumenta a taxa de 

oxidação da glicose em ácidos graxos, como também a retina 

tem uma alta captação de oxigênio, esses fatos sugerem que 

na RD o estresse oxidativo encontra-se aumentado 

(KOWLURU & MISHRA, 2015). Além disso, se o estresse 

persistir, aumentam-se os níveis de VEGF que acarretará na 

neovascularização da retina (NENTWICH & ULBIG, 2015), por 

isso, fármacos Anti-VEGF vem sendo estudados para o 

tratamento da RD. 

A patogênese da retinopatia diabética ainda não foi 

elucidada em sua totalidade, além das vias citadas que se 

relacionam com inflamação e estresse oxidatico, a genética e 
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epigenética também participam desse processo (NENTWICH & 

ULBIG, 2015). Estudos da epigenética na RD estão em 

constante avanço, e já se tem conhecimento que a epigenética 

da retina é alterada na presença da diabetes, implicando 

diretamente em genes que estão envolvidos na patogênese da 

retinopatia diabética. (KOWLURU, 2019).  

Essas modificações epigenéticas são importantes, pois 

elas causam danos na retina mesmo que a hiperglicemia não 

esteja mais presente, isso é considerado como memória 

metabólica (MAGHBOOLI et al., 2015). Uma coorte intitulada 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), observou 

uma associação direta entre a metilação de DNA e a memória 

metabólica (CHEN et al., 2016). Sabe-se que a metilação do 

DNA modifica a expressão gênica e que para grande parte dos 

genes a hipermetilação reprime a transcrição, enquanto que a 

hipometilação ativa a transcrição (GHAREHBAGH et al., 2017). 

Em relação ao nível global de metilação do DNA, ele se 

apresenta aumentado e se associa com RD em pacientes 

diabéticos, levando a um aumento da gravidade da retinopatia 

nestes pacientes e também modificando e aumentando alguns 

fatores de risco para a doença (MAGHBOOLI et al., 2015). Em 

pacientes diabéticos tipo 1, os níveis elevados de metilação do 

DNA foram associados com retinopatia diabética proliferativa 

(AGARGH et al., 2015). 

Sabe-se que pacientes que apresentam deficiência na 

enzima MTHFR tem uma tendência maior de desenvolver 

alguma doença oftalmológica, em uma frequência maior e mais 

cedo que o esperado, por esse motivo o MTHFR é candidato a 

ser um possível biomarcador da RD (HUEMER at al., 2019). 

No âmbito das complicações crônicas microvasculares 

da diabetes, embora a nefropatia diabética e a retinopatia 
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diabética se manifestem em diferentes órgãos, elas se 

correlacionam fortemente em muitos aspectos e mecanismos 

patológicos (ZERBINI et al., 2017). Com isso, o padrão de 

metilação em MTHFR vem se apresentando semelhante. Foi 

demonstrado que os níveis de metilação no grupo com 

nefropatia diabética se apresentaram significantemente maior 

do que no grupo controle (YANG et al., 2016).  

A hipermetilação no promotor de MTHFR está associada 

com a RD e piores desfechos clínicos em parâmetros 

biquímicos, como hemoglobina glicada, glicemia, perfil lipídico 

e marcadores de estresse oxidativo (NUNES et al., 2017), 

padrões esses que estão interligados com a patogênese da RD. 

Além disso a hipermetilação de MTHFR associada a variação 

genética na enzima, teve relação com as complicações 

microvasculares diabéticas dentre elas a nefropatia diabética e 

a retinopatia diabética, além de também influenciar  

negativamente na glicemia, no colesterol total e LDL de 

diabéticos tipo 2 (SANTANA et al., 2019).  

Além disso, já foi demonstrado anteriormente que a 

desmetilação de MTHFR aumenta RNA mensageiro (mRNA)  e 

transcritos do gene, concluindo neste estudo que a metilação 

auxiliaria na repressão da enzima (WANG et al., 2007). Outras 

doenças já estiveram relacionadas com a hipermetilação do 

promotor do gene MTHFR como a pré-eclâmpsia, onde ainda 

demonstrou-se uma menor expressão de mRNA da enzima 

(GHAREHBAGH et al., 2017), acidente vascular cerebral 

isquêmico (WEI et al., 2015) e Alzheimer (IRIARTE et al., 2015), 

ocorreu também um aumento da metilação para miastenia 

grave e doença renal terminal (LOPOMO et al., 2016; GHATAS 

et al., 2014). Assim, essa associação anteriormente descrita da 

hipermetilação de MTHFR com a retinopatia diabética pode ser 
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melhor explicada pela transcrição gênica e pelo metabolismo do 

folato e da metionina, responsáveis pela metilação do DNA 

através das vias de metilação e remetilação da qual a enzima 

MTHFR faz parte (WEI et al., 2014). 

 A MTHFR é uma enzima limitante na conversão de 

homocisteína em metionina (Figura 2), então níveis elevados de 

hcy podem sinalizar que há alguma moficação em MTHFR ou 

nas outras enzimas da via de remetilação. Estudos revelam que 

em pacientes portadores de RD comprovou-se que a 

homocisteína sérica se econtra elevada (ELMASRY et al., 2018; 

SRIVASTAV et al., 2016) assim, há suporte científico que a Hcy 

além de um boa candidata a biomarcador para doenças na 

retina, pode ser tida como uma molécula patogênica (CUI et al., 

2017) e em particular esses níveis elevados estão associados 

a gravidade da retinopatia e relacionados a um maior risco de 

retinopatia proliferativa e consequente perda de visão 

(SRIVASTAV et al., 2016; TAWFIK et al., 2019). 

A homocisteína está envolvida em uma reação de oxido-

redução, o que induz diretamente o estresse oxidativo (LEI et 

al., 2018). Mais especificamente, a homcisteína alta causa 

danos diretos na retina relacionados a estresse oxidativo como 

o aumento da formação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs), diminuição da capacidade antioxidante in vivo e in vitro 

e também disfunção endotelial (MOHAMED et al., 2017). Dentro 

deste ciclo ainda, o folato é a molécula incial do processo; 

Pacientes com DM2 parecem ter níveis reduzidos de folato e 

associação com RDP (NILSSON et al., 2015; LEI et al., 2018).  

A metilação do DNA é a principal modificação 

epigenética associada a níveis de homocisteína, pois ela é 

dependente desta via, e a MTHFR desempenha uma função de 

grande importância no metabolismo do folato, da homocisteína 
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e consequentemente da metionina. Foi sugerido um aumento 

global da metilação do DNA da retina induzido pelo aumento de 

Hcy que interferiu na atividade de DNMTs in vivo e in vitro 

(ELMASRY et al., 2018). 

Porém, esta associação descrita da hipermetilação com 

ocorrência de RD, um pior quadro da patogênese da doença e 

aumento da homocisteína, pode não ser puramente explicada 

apenas pela epigenética. Um estudo entre a metilação de 

MTHFR e a nefropatia diabética, relacionou a desmetilação do 

gene com a ocorrência de ND, em que os autores argurmentam 

que pode haver um efeito compensatório da Hcy alta, com 

aumento da expressão da enzima e consequente desmetilação 

de MTHFR (YANG et al., 2016).  

É importante ressaltar, a interferência genética em 

MTHFR, pois ela também pode interferir na epigenética 

principalmente na metilação do DNA. Os SNPs (do inglês 

“Polimorfismos de Nucleotídeo Único) localizados no gene 

MTHFR podem diminuir a função da enzima e portanto a 

capacidade de metilação por parte da MTHFR (WANG et al., 

2016). O C677T contribui com o desenvolvimento de retinopatia 

diabética, aumenta o risco de RD e eleva as concentrações de 

homocisteína (XU et al., 2019). O SNP A1298C por sua vez que 

também diminue a função da MTHFR, esteve relacionada com 

a hipermetilação no promotor de MTHFR e com complicações 

microvasculares diabéticas (SANTANA et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

A MTHFR vem sendo associada cada vez mais com a 

DM e suas complicações. Estudos envolvendo os mecanismos 

e fatores epigenéticos podem fornecer informações para uma 
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melhor compreensão da RD, e auxiliar no entendimento sobre 

como os fatores externos modificam a expressão gênica, além 

de direcionar possíveis biomarcadores para a doença e suas 

complicações. O embasamento científico aqui realizado, sugere 

que a hipermetilação do promotor do gene MTHFR está 

associada com a retinopatia diabética. Além disso, esta 

hipermetilação interfere nas vias do folato e da metionina, 

fazendo com que ocorra um acúmulo de Hcy, aumento de 

fatores que aceleram a patogênese da doença e acarrete 

agravos ao quadro de retinopatia diabética. Os estudos aqui 

mencionados também  mostram que a deficiência da enzima 

MTHFR se relaciona com uma maior probabilidade de doenças 

oftalmológicas.Tais associações da patogênese da RD e 

metilação de MTHFR  junto com o metabolismo do folato e da 

metionina ainda não tinham sido relatadas. Porém, mais 

estudos precisam ser realizados a cerca do tema, assim como 

estudos de metilação de MTHFR com seus SNPs, 

principalmente A1298C e C677T e com outras complicações da 

diabetes. Além disso, as alterações epigenéticas incluindo a 

metilação do DNA podem ser reversíveis, existindo assim 

possibilidade de futuras terapias direcionadas a interromper o 

processo de metilação para prevenir e/ou retardar os danos 

causados por retinopatia diabética. Porém, além do gene 

MTHFR é importante que outros genes que fazem parte das 

vias de metilação e remetilação sejam estudados afim de um 

maior esclarecimento e terapias para a retinopatia diabética. 
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RESUMO: A gestação é uma fase em que as necessidades 
nutricionais encontram-se elevadas e este fato pode ter forte 
efeito sob o seu hábito alimentar. A dieta, por sua vez, pode ser 
uma via de por onde chegam agente mutagênicos. Assim, 
objetivo deste estudo foi identificar a relação que se estabelece 
entre a estabilidade genética de gestantes e recém-nascidos e 
sua associação ao consumo alimentar materno. Foi realizada 
uma busca em bases de dados por artigos em português e 
inglês, de 2014 a 2019, que abordassem a relação dieta x dano 
genética na saúde materno infantil. A alimentação materna 
pode ser avaliada por meio de questionários de consumo 
alimentar e assim identificar  padrões alimentares que possam 
afetar a estabilidade genômica. Através de testes de 
identificação de danos no DNA, como o teste de micronúcleo, 
estudos demonstraram que a frequência aumentada do dano 
genético em gestantes e recém-nascidos pode estar 
correlacionada a dieta materna rica em carne vermelha e pobre 
em vitamina C. Enquanto que consumo adequado de frutas e 
peixe tem efeito protetor, reduzindo os danos no DNA. 
Observamos que o estilo de vida materno afeta a saúde 
materno infantil. Contudo, investigações mais precisas são 



SAÚDE MATERNO INFANTIL: REPERCUSSÕES DIETÉTICAS NA FREQUÊNCIA DE 

DANO GENÉTICO 

681 
 

necessárias para que possam ser desenvolvidas ações de 
educação alimentar com gestantes. 
 
Palavras-chave: Dieta. Nutrigenômica. Gravidez. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dieta materna é capaz de exercer influência sobre a 

saúde da mulher, podendo proporcionar qualidade de vida ou 

influenciar o desenvolvimento de situações complicadas de alta 

repercussão para o binômio, como a diabetes e/ou hipertensão 

durante a gestação. O início da gravidez é marcado pela intensa 

proliferação e diferenciação celular, mecanismos estes que 

podem sofrer maior influência da dieta materna ainda no 

primeiro trimestre. Nos trimestres seguintes, a dieta está 

relacionada com efeito sob o crescimento e desenvolvimento do 

cérebro fetal. Existem atualmente poucos estudos que se 

dedicaram a avaliar o hábito dietético durante o período 

gestacional e que por vezes demonstram não haver grandes 

mudanças no padrão alimentar do primeiro para o segundo 

trimestre de gravidez, mas associam a ingestão reduzida de 

nutrientes como fator importante para o desencadeamento de 

parto prematuro (GRIEGER, et al, 2014).  

Entretanto, os efeitos que a dieta pode desempenhar sob 

a gestante e o feto, não se restringem apenas às implicações 

descritas acima. Os alimentos constituem o meio pelo qual 

chegam não apenas nutrientes, mas contaminantes e agentes 

mutagênicos. Assim, a dieta durante o período gestacional pode 

vir a desenvolver um potencial tóxico relevante que requer 

estudo aprofundado considerando sua capacidade transcender 
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gerações (BOTSIVAL & KYRTOPOULOS, 2019; LOOCK et al, 

2014).  

Alimentos industrializados são característicos por 

apresentarem elevada densidade calórica. Eles podem agregar 

a si compostos com capacidade de desenvolver atividade 

genotóxica, quando consumidos demasiadamente. Além de 

essas condições influenciarem o estado nutricional da gestante, 

podem também atuar como fatores de riscos para o 

desenvolvimento futuro de processos patológicos crônicos no 

bebê, como o câncer. Investigações recentes sobre o hábito 

alimentar sugerem informações intrigantes ao tentar relacionar 

o consumo de determinados alimentos à instabilidade genética 

materna e do recém-nascido. Outros estudos têm demonstrado 

que uma dieta rica em ácidos graxos essenciais, durante a 

gestação, tem efeito benéfico à saúde, pois estes atuam de 

modo a diminuir a frequência de alterações genéticas, utilizadas 

como indicadores de câncer (BOTSIVAL & KYRTOPOULOS, 

2019; LOOCK et al, 2014).  

Assim, para avaliar e conhecer as características da 

dieta da gestante, um dos métodos de investigação é através 

do questionário de frequência do consumo alimentar, que 

estima de modo qualitativo e quantitativo a ingestão alimentar 

por meio de uma lista de alimentos e opções de frequência. 

Trata-se de um método rápido, que tem sido muito utilizado em 

estudos epidemiológicos (PEDRAZA & MENEZES, 2015). 

Além disso, o teste de Micronúcleo (MN) pode auxiliar 

nos estudos que relacionam dieta e câncer, por se tratar de um 

bom marcador para tal processo patológico. Trata-se de uma 

técnica rápida, eficiente e econômica, sendo uma ferramenta de 

grande aplicabilidade clínica. É um ensaio bem estabelecido 

para monitorização de genotoxicidade e esta abordagem é 
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completamente validada para linfócitos adultos pela Human 

Projeto Micronucleus Biomonitoramento (HUMN.org). Há um 

compromisso internacional semelhante para realizar este 

mesmo ensaio em células esfoliadas da mucosa bucal, por se 

tratar de um método não invasivo, pode ser mais facilmente 

utilizado na avaliação da saúde de recém-nascidos e crianças 

(FENECH, 2000).  

Sendo assim, diante do exposto, justifica-se a 

importância de estudos que investiguem as possíveis 

interferências que os hábitos alimentares possam exercer sob 

a estabilidade genética de gestantes e recém-nascidos, através 

da avaliação da dieta e análise laboratorial de MN presente nas 

células da mucosa oral.  

Deste modo, o presente estudo realizou uma revisão 

narrativa dos principais tópicos para identificar a relação que se 

estabelece entre a estabilidade genética de gestantes e recém 

nascidos e o consumo alimentar materno, considerando os 

possíveis risco que podem ser desencadeados na saúde da 

mulher, da criança e ainda reforçar a importância da 

alimentação adequada durante este momento fisiológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura, 

norteado por meio da seguinte questão de pesquisa: “qual efeito 

da dieta materna na saúde do binômio mãe-filho a nível 

genético?”, abordando as principais questões que permeiam 

esta discussão. Foi realizada uma busca nas bases de dados 

NCBI, PUBMED e na biblioteca eletrônica SciELO objetivando 

identificar artigos científicos que tenham sido publicados no 

período de 2014 a 2019.  
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A pesquisa nas bases foi realizada com os termos 

"genotoxicidade", "dieta materna", “gestação”, “micronúcleo”, 

“recém nascidos” e seus respectivos correspondentes em 

língua inglesa. As publicações foram pré-selecionadas a partir 

dos títulos e presença dessas palavras chaves em seus 

descritores.  

Os critérios para inclusão dos estudos foram: artigos 

disponíveis na íntegra em idioma inglês ou português, ter sido 

publicado no período de tempo estipulado, que contemplassem 

o assunto em si relacionando as palavras utilizadas na busca e 

preferencialmente que tenham sido realizados com humanos. 

Foram excluídos todos os estudos que citam a palavra, mas não 

conectava o termo com a problemática norteadora. Assim, 

foram selecionados 8 estudos que relacionam a dieta aos danos 

genéticos. 

A busca dos artigos foi realizada por três pesquisadores 

diferentes e os artigos selecionados foram avaliados em relação 

ao conteúdo abordado e sua relação com a temática e 

relevância científica.  Artigos em língua inglesa foram 

traduzidos para melhor compreensão das informações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

ASPECTOS NUTRICIONAIS DA GESTAÇÃO 

 A gravidez é uma fase do ciclo da vida que compreende 

três trimestres e está acompanhada principalmente por 

alterações de cunho anatômico e fisiológico. Essas mudanças 

apresentam pequenas variações específicas para cada mulher 

e gestação (MARTIN et al, 2016).  

 As adaptações fisiológicas estabelecem um espaço ideal 

para o crescimento adequado do concepto. Logo nas semanas 
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iniciais da gravidez surgem as principais mudanças, ocorrendo 

hiperplasia do útero, mamas e tecido adiposo, bem como, o 

desenvolvimento do embrião e de seus anexos embrionários. 

Estas e outras modificações na estrutura materna exigem, 

consequentemente, alterações nas necessidades nutricionais, 

valor energético total da dieta, bem como, na determinação de 

macro e micronutrientes (MARTIN et al, 2016).  

O estado nutricional materno em baixo peso ou 

obesidade gestacional podem promover prejuízos à saúde do 

binômio mãe/bebê, por sua vez, aumentando o risco de 

macrossomia neonatal, parto prematuro e Restrição de 

Crescimento Intrauterino (RCIU) (RIBEIRO; COSTA; DIAS, 

2017). Além disso, o ganho de peso elevado durante o período 

gestacional pode acarretar em doenças metabólicas, como a 

diabetes gestacional, síndrome hipertensiva gestacional e 

obesidade infantil (ALMEIDA et al, 2018). 

 

ALIMENTAÇÃO MATERNA NA GRAVIDEZ 

 A alimentação materna é o veículo pelo qual chegam 

macro e micronutrientes, assim como, possíveis contaminantes, 

sejam microrganismos e/ou substâncias mutagênicas 

(BOTSIVAL & KYRTOPOULOS, 2019; LOOCK et al, 2014). É 

por meio da dieta que pode se dar a influência sob a saúde da 

mulher, podendo estar associado ao bem estar e qualidade de 

vida ou contribuindo para o desenvolvimento de infecções, 

diabetes, hipertensão gestacional ou outras doenças crônicas, 

como câncer (ALMEIDA et al, 2018).  

A saúde do bebê também pode ser influenciada pelos 

hábitos alimentares que compõem a dieta materna, 

considerando que, logo no primeiro trimestre as células que 

estão em intensa atividade proliferativa, são mais susceptíveis 
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aos possíveis efeitos dos nutrientes ingeridos. No 2º e 3º 

trimestre gestacional, a alimentação materna influencia o 

crescimento e desenvolvimento cerebral do feto (VITOLO, 

2014; DODD et al, 2014). 

Estudos recentes demonstram que uma dieta materna 

rica em ácidos graxos ômega 3 e 6 durante a gravidez, pode 

desempenhar no organismo efeito antigenotóxico (LOOCK et al, 

2014). Ainda foi observado que quando alimentos ricos em 

vitamina C são consumidos durante a gestação promovem a 

redução do efeito danoso de substâncias mutagênicas 

encontrados em alguns alimentos (DUARTE-SALES, 2012). 

Entretanto, a dieta pode revelar um potencial tóxico não 

só para a gestante, mas também para o feto, podendo ocorrer 

quando o consumo de alimentos industrializados, assim como, 

os que contêm alta densidade calórica, é aumentado, estes 

podem desempenhar um potencial genotóxico ao organismo 

(LOOCK et al, 2014).  

Algumas toxinas ingeridas na dieta conseguem 

ultrapassar a barreira placentária e podem provocar baixo peso 

ao recém-nascido. Outros estudos conduzem a resultados 

intrigantes ao associar a instabilidade genética na mãe e no 

bebê à forma de preparo dos alimentos proteicos, como a carne 

(PAPADOPOULOU et al, 2014; PEDERSEN et al, 2015). 

 

EFEITO DA DIETA MATERNA A NÍVEL GENÉTICO  

Investigações e revisões bibliográficas sobre o efeito da 

dieta sob a estabilidade genética tiveram um ápice durante o 

período de 2013 à 2016. Embora seja um assunto relevante, a 

redução no número de publicações nos últimos três anos pode 

estar associada ao fato da metodologia adotada requerer um 

período de tempo maior para conclusão das pesquisas. Na 
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tabela abaixo destacamos 6 trabalhos que abordam a temática 

tanto a partir da investigação do hábito alimentar como de 

doenças com forte influência da dieta, trazendo achados 

importantes dentro dos últimos cinco anos. 

 

Tabela 1. Estudos de avaliação do efeito da dieta na 

frequência de danos genéticos. 
Estudo Investigação Resultados 

The effect of dietary estimates 

calculated using food frequency 

questionnaires on micronuclei 

formation in European pregnant 

women: a NewGeneris study 

 

Autor: Vande Loock K et al; Ano: 

2014 

 

Utilizou QFCA para 

avaliar o hábito alimentar 

e o dano no DNA foi 

mensurado através de 

frequências de MN nos 

linfócitos T mono- e 

binucleados. 

A dieta rica em 

ômega-3 e -6 

esteve associada 

a menor formação 

de MN durante a 

gravidez e o parto. 

Dieta materna durante a 

gravidez e frequência de 

micronúcleos nos linfócitos T do 

sangue periférico em mães e 

recém - nascidos ( Rhea cohort 

Creta ) 

 

Autor: O'Callaghan-Gordo C et 

al;  

Ano: 2018 

Para avaliar o consumo 

alimentar utilizou-se o 

QFCA e suas 

informações foram 

comparadas com as 

diretrizes de prevenção 

ao câncer. Foi utilizado 

como método de avaliar 

danos no DNA a 

frequências de 

micronúcleos em 

linfócitos T binucleado e 

mononucleado. 

Houve aumento da 

frequência de MN 

em mulheres 

grávidas com alto 

consumo de carne 

vermelha. A 

exposição à 

compostos 

genotóxicos 

presentes na dieta 

pode afetar de 

maneira diferente 

o binómio. 

 

 

Exposição fetal a agentes 

cancerígenos da dieta e risco de 

câncer infantil : o que o projeto 

NewGeneris nos diz;  

 

Autor: Kleinjans J et al;  

Ano:2015 

Estudo de revisão que 

aborda o câncer na 

infância e sua relação 

com a dieta materna 

A dieta é um 

importante meio 

de conduzir ao 

câncer tardio na 

infância 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vande%20Loock%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25296962
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Aumento do stress oxidativo em 

grávidas com diabetes mellitus e 

hipertensão arterial gestacional 

mensurado por meio do ensaio 

de micronúcleo com citocinese 

bloqueada;  

 

Autor: Toljic M et al;  

Ano: 2017 

 

Participaram do estudo 

gestantes com diabetes e 

hipertensão 

diagnosticadas na 

gestação. O teste 

utilizado para identificar 

danos no DNA foi CBMN. 

Diabetes e 

hipertensão 

durante a gravidez 

favorecem o 

estresse oxidativo 

e o aumento de 

dano ao DNA. 

Diabetes e obesidade durante a 

gravidez estão associados à 

genotoxicidade do estresse 

oxidativo em recém-nascidos;  

 

Autor: Castilla-Peon MF et al; 

Ano: 2019 

O estudo contou com 

gestantes diabéticas e 

obesas; 

Os marcadores de dano 

oxidativo ao DNA foram: 

produtos de degradação 

do óxido nítrico e 

glutationa total. Este 

foram dosados no plasma 

do cordão umbilical 

venoso de recém-

nascidos de mães com e 

sem diagnóstico de 

diabetes durante a 

gravidez. 

Os filhos de mães 

com diabetes 

durante a gravidez 

nascem com maior 

genotoxicidade do 

que os filhos de 

mães sem 

diabetes; O IMC e 

a hemoglobina 

glicada tem uma 

relação 

independente com 

os marcadores de 

dano no DNA no 

binômio de não 

diabéticas. 

Preditores ambientais, 

dietéticos, maternos e fetais de 

adutos no DNA no sangue do 

cordão umbilical: um estudo 

europeu mãe-filho 

(NewGeneris) 

 

Autor: Pedersen M, et al;  

Ano: 2015 

Utilizou QFCA 

quantitativo avaliação do 

grau de cozimento de 

carnes e elaborou scores 

para alimentação 

saudável ; 

Os danos no DNA foram 

medidos através da 

identificação de aducto 

de DNA no sangue do 

cordão umbilical. 

A baixa ingestão 

materna de frutas 

ricas em vitamina 

C, alto consumo 

de laticínios e 

baixo escore de 

dieta saudável 

foram associadas 

ao maior níveis de 

aducto. 
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Fonte: autoria própria 

 

Os últimos estudos demonstram que o alto consumo de 

fibras atua na prevenção de câncer, principalmente colorretal, 

devido conter antioxidantes e fitoquímicos, além de aumentar o 

bolo fecal, reduzindo o contato de agentes carcinogênicos com 

o colón (PRADO et al, 2019; SILVA, 2018). 

Pesquisas recentes observaram os efeitos benéficos que 

uma dieta com alto consumo de vitamina C é capaz de 

desempenhar no organismo. Esta consegue diminuir os danos 

genéticos causados por espécies reativas de oxigênio que são 

produzidas naturalmente no organismo (QUADROS & 

BARROS, 2016).  

Estudos que avaliam a ação do consumo de peixe, frutas 

e vegetais, afirmam que estes alimentos podem atuar 

desempenhando efeito protetor contra câncer, devido à 

presença de compostos antioxidantes (MOLLER et al, 2019). 

Também tem sido confirmada a ação protetora que uma dieta 

rica em frutas e vegetais desempenha, favorecendo a 

estabilidade genética, em testes in vivo (PEDERSEN et al, 

2015). 

Hábitos alimentares caracterizados pelo baixo consumo 

de alimentos fontes de micronutrientes e excesso de carne 

podem contribuir para desencadear alguns tipos específicos de 

cânceres. O consumo de alimentos ricos em aditivos 

alimentares e alta quantidade de sal, carne vermelha e 

embutidos são associados ao desenvolvimento de câncer do 

estômago e colorretal, respectivamente (LEE et al, 2019). 

Não é somente a deficiência no consumo de fontes 

alimentares de antioxidantes que pode contribuir para o 

desenvolvimento de câncer. Estudos de revisão também 



SAÚDE MATERNO INFANTIL: REPERCUSSÕES DIETÉTICAS NA FREQUÊNCIA DE 

DANO GENÉTICO 

690 
 

retomam que a necessidade em produzir cada vez mais 

alimentos contribui para que o uso de diferentes tipos de 

agrotóxicos e conservantes se torne habitual entre agricultores 

e indústrias. Devido à utilização indiscriminada destes agentes 

químicos, o consumo de alimentos tratados com agrotóxicos 

tem sido associado ao processo de carcinogênese. Outro fator 

relevante, que pode induzir a genotoxicidade, é o consumo 

intenso e constante de alimentos industrializados ricos em 

aditivos alimentares, corantes, conservante e outras 

substâncias químicas (SILVA et al, 2019; MIRANDA et al, 

2015). 

 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR 

O consumo alimentar abrange determinantes culturais, 

biológicos e socioeconômicos, por este motivo, sua avaliação 

pode ser considerada complexa. Os métodos para esta 

avaliação englobam diversos tipos de inquéritos alimentares: 

recordatório 24 horas, registro alimentar, questionário de 

frequência alimentar e história alimenta. A escolha do método 

mais adequado está relacionada aos objetivos do estudo, o 

perfil do grupo a ser estudado e que garanta o fornecimento de 

dados válidos e reprodutíveis (PEDRAZA; MENEZES, 2014).  

O questionário de frequência de consumo alimentar 

(QFCA) considera a ingestão anterior, com base em uma lista 

de alimentos e a frequência habitual da ingestão, além de ser 

de fácil aplicação e baixo custo. Este inquérito permite calcular 

uma estimativa do consumo de nutrientes e assim poder avaliar 

os efeitos desse consumo, pois pode ter caráter qualitativo, 

semi-quantitativo ou quantitativo (BONATTO et al, 2014; 

AZEVEDO et al, 2014). 
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Ressalta-se o aumento de estudos com intuito de validar 

questionário de frequência alimentar para serem aplicados em 

diversos perfis populacionais, sendo bastante utilizados na 

investigação de dietas de risco a doenças crônicas não 

transmissíveis. Com isso, foram encontrados 42 estudos na 

base de dados PubMed, os quais apresentaram, no 

delineamento de estudo, a investigação de dieta inadequada e 

seus efeitos crônicos à saúde da gestante e/ou do concepto 

analisados por meio de um Questionário de Frequência 

Alimentar. 

Existem alguns pontos negativos ao se utilizar este 

método, pois pode ser relatado frequências que subestimem ou 

superestimem o consumo. Alguns autores relatam que não 

existe um método padrão ouro de quantificar o consumo 

alimentar, tendo em vista que todos apresentam erros. 

Entretanto o QFCA é tido como um dos melhores instrumentos 

para se avaliar a ingestão alimentar (ISOBE, 2015; BONATTO 

et al, 2014). 

Segue abaixo uma tabela descrevendo as principais 

características, vantagens e desvantagens de cada método de 

inquérito mais utilizado na avaliação do consumo alimentar. 
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Tabela 2. Características vantagens e desvantagens de 

cada método de inquérito alimentar 
Método Características Vantagens Desvantagens 

Recordatorio 

24h 

Inquérito 

prospectivo: 

registram 

informações 

recentes e estão 

associados a dieta 

atual; 

Colhe informações 

de consumo 

alimentar em um 

dia típico anterior a 

entrevista. 

  

Fácil e rápida 

aplicação; 

Baixo custo; 

Não altera a dieta 

usual; 

Pode ser aplicada 

em diferentes faixas 

etárias e em 

analfabetos; 

Estima 

quantitativamente a 

ingestão de energia 

e nutrientes. 

  

Depende da 

memória do 

entrevistado; 

Necessidade de 

entrevistador 

treinado; 

Não estima a 

ingestão habitual 

em apenas um 

recordatório; 

Dificuldade de 

estimar porções; 

Bebidas e lanches 

tem risco de 

serem omitidos. 

Registro 

alimentar 

Inquérito 

prospectivo: 

registram 

informações 

recentes 

detalhadamente e 

estão associados a 

dieta atual; 

Necessita de um 

determinado 

espaço de tempo 

para o registro 

Baixo custo e fácil 

aplicação; 

Não depende da 

memória; 

Identifica os tipos de 

alimentos e 

preparações 

utilizadas; 

Menor erro quando 

há orientação sobre 

o preenchimento. 

Pode interferir na 

dieta habitual; 

Exige que o 

indivíduo saiba ler 

e escrever; 

Dificuldade de 

estimar 

quantidades 

ingeridas; 

Requer tempo e 

cooperação; 
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QFCA Permite avaliação 

da ingestão 

alimentar 

qualitativa e semi-

quantitativa; 

  

Rapidez e baixo 

custo; 

Estima ingestão 

habitual; 

Observa 

modificações na 

dieta; 

  

Depende da 

memória do 

entrevistado; 

Quantificação 

pouco exata 

(subestimação 

e/ou 

superestimação);

Necessidade em 

elaborar 

questionários 

direcionados; 

História 

alimentar 

Entrevista mais 

detalhada a fim de 

descrever a 

ingestão dos 

alimentos quali e 

quantitativamente. 

Coleta 

informações 

referentes aos 

hábitos 

alimentares 

atuais e passados, 

tratamento 

dietético anterior;  

Elimina as variações 

de consumo do dia a 

dia. Leva em 

consideração 

variações sazonais; 

Descreve a ingestão 

habitual em relação 

aos aspectos 

qualitativos e 

quantitativos;  

 

Requer 

profissional 

treinado; 

Depende da 

memória do 

entrevistado 

Tempo de 

duração longo. 

Fonte: autoria própria 

 

TESTE DE MICRONÚCLEO  

O ensaio de MN com citocinese bloqueada (CBMN) em 

linfócitos é bem estabelecido e amplamente utilizado em 

estudos de biomonitoramento humano para avaliar a 

genotoxicidade de um determinado fator ambiental ou 

endógeno, podendo ser correlacionados a futuros risco à 

saúde, incluindo câncer em adultos (DASS SINGH, 2017; 

FENECH, 2000).  
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O ensaio de CBMN é inteiramente validado pelo projeto 

Human Micronucleus Biomonitoramento (HUMN.org). Existe 

um comprometimento a nível internacional que tem como meta 

a realização deste teste aplicado à células esfoliadas da 

mucosa bucal, devido consistir em um método não invasivo, 

podendo ser mais facilmente aplicado para avaliar a saúde de 

recém-nascidos e crianças (FENECH, 2002; FENECH, 2000).  

Este teste permite determinar e avaliar a divisão celular, 

através de um índice que reflete a atividade proliferativa da 

célula frente a determinados agentes, podendo ser indicador de 

atividade citotóxica. Também se torna possível a identificação 

de outras alterações cromossômicas e nucleares além do MN, 

como, pontes nucleoplasmáticas, bolhas e broto nucleares. 

Todas estas alterações são consideradas biomarcadores de 

dano cromossômico e de instabilidade genética (ADHIKARI et 

al, 2018; FENECH, 2000).  

O MN é um pequeno corpo extra-nuclear que se origina 

de um fragmento de um cromossomo ou da perda de um 

cromossomo inteiro devido a defeitos durante a fase de anáfase 

da divisão celular e as pontes nucleoplasmáticas podem ocorrer 

devido má divisão das cromátides irmãs e fusões de telômeros. 

As bolhas nucleares são proeminências do material genético. 

Estas não apresentam uma ponte unindo a irregularidade ao 

núcleo. Diferentemente, o broto nuclear é uma alteração que 

apresenta ponte nucleoplasmática e está associada com a 

eliminação de sequências de material genético amplificado, que 

se aglomera, podendo ser visualizadas na periferia do núcleo 

(DEMIRCIGIL et al 2014; FENECH, 2000). 

Estudos de biomonitoramento humano já têm utilizado o 

ensaio de MN para avaliar danos no DNA obtido de células 

esfoliadas da mucosa oral. Tem sido demonstrado que a 
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frequência aumentada do MN em recém-nascidos pode estar 

correlacionada a mãe e esta pode ser influenciada pelo estilo 

de vida materno, exposições ambientais durante a gestação 

(PAPADOPOULOU et al, 2014).  

Outras pesquisas têm observado um aumento na 

frequência de MN em linfócitos do sangue do cordão umbilical 

de recém-nascidos com exposição uterina a agentes 

cancerígenos ambientais (PLUTH, RAMSEY, TUCKER 2000). 

Alguns estudos mostram que gestantes expostas à substâncias 

ambientais, produtos químicos na gravidez e no início da vida 

também podem aumentar o risco de leucemia em crianças. 

Estas e outras investigações demonstram que a exposição 

materna a fatores ambientais são transplacentárias, podendo 

induzir a danos no DNA em recém-nascidos (BOTSIVAL & 

KYRTOPOULOS, 2019; HECK et al, 2014).  

 

CONCLUSÕES  

 

A partir desta investigação pode-se identificar que o 

consumo alimentar durante este período gestacional pode 

influenciar a saúde materna e do bebê em um nível mais 

sistêmico propiciando, por exemplo, o diabetes gestacional e/ou 

demais doenças crônicas. Ampliando o olhar para uma 

avaliação mais minuciosa do efeito dietético na saúde materno 

infantil chega-se a estudos que tem identificado associações 

entre danos genéticos e alimentação.  

Essas observações se deram principalmente em 

situações de consumo excessivo de alimentos industrializados 

que apresentam elevada quantidade de substâncias com 

grande potencial de interagir com o genoma. Tal atividade 

ocorre também frente a situações de ingestão reduzida de fibras 
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que por sua vez tem capacidade de gerar efeito protetivo à 

atividade desencadeada por substâncias genotóxicas e 

mutagênicas de modo transgeracional. Por sua vez uma 

alimentação variada em frutas e verduras assim como, rica em 

ômegas (3 e 6) tem sido associada à menor frequência de 

danos genéticos. 

Embora ainda existam muitas outras questões a serem 

elucidadas a respeito dos demais efeitos do MN, o teste utiliza 

biomarcadores de dano no DNA que podem estar associados a 

doenças como câncer. Seu objetivo é auxiliar na investigação 

dessa e outras associações e assim identificar padrões dietético 

protetivos ou que contribuam para promoção de danos 

genéticos.  

O QFCA se faz fundamental na identificação de padrões 

alimentares associados à investigações de doenças crônicas 

não transmissíveis, como o caso do câncer. 

Neste sentido, reforça-se a importância de pesquisas 

nesse contexto que busquem investigar as relações entre a 

alimentação e dano genético considerando que estes podem 

predizer o desenvolvimento de câncer. O aprofundamento de 

pesquisas nessa temática, sobretudo no Brasil, é necessário 

considerando que os estudos publicados já apontaram relações 

importantes mesmo tendo sido realizados em população com 

características genético-culturais distintas das nossas.  

É a partir da publicação de estudos que explorem esses 

e outros padrões alimentares que será possível trabalhar a 

alimentação durante a gravidez de forma preventiva para a 

saúde materno infantil, atentando também para os perigos de 

uma alimentação descompensada. Estas ações são essenciais 

para desenvolver atividades de promoção a saúde na atenção 

básica em grupos de gestantes e até mesmo buscar 



SAÚDE MATERNO INFANTIL: REPERCUSSÕES DIETÉTICAS NA FREQUÊNCIA DE 

DANO GENÉTICO 

697 
 

alternativas que visem aproveitar de forma mais biodisponível 

nutrientes que desempenhem atividades de proteção contra 

danos genéticos ou que reduzam o estresse oxidativo. 
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RESUMO: O aleitamento materno é reconhecido como uma 
estratégia fundamental para a redução da morbimortalidade 
infantil, trazendo benefícios a curto, médio e longo prazo para a 
mãe e seu filho. Esta pesquisa visa demonstrar evidências 
científicas sobre os benefícios do aleitamento para a saúde da 
mulher e da criança. Trata-se de uma revisão bibliográfica dos 
últimos anos (2014 a 2018), a partir da análise de artigos  
revisados por pares, publicados nos idiomas português e/ou 
inglês, indexadas nas bases de dados Directory of Open Access 
Journals, Scopus, Medline, Pubmed, Scielo e Lilacs. Os 
achados da literatura científica ressaltam que a amamentação, 
comprovadamente, oferece diversos benefícios para a saúde 
da criança, a exemplo do aumento no desempenho cognitivo, 
redução de doenças infecciosas, de mortes infantis, de 
sobrepeso, de obesidade e outros. Em relação aos benefícios 
para a saúde da nutriz, destaca-se a proteção contra várias 
doenças (câncer de mama, de ovário, de útero, diabetes, 
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hipertensão, doenças cardiovasculares e outras). Além disso, o 
aleitamento materno é uma forma de promover o vínculo afetivo 
entre a mãe e o fillho e traz também vantagens para a família, 
a sociedade e o meio ambiente. Sendo assim, diante da 
importância do aleitamento materno, é importante promover e 
apoiar ações voltadas à promoção e ao apoio à amamentação, 
principalmente, na população mais suscetível ao desmame 
precoce. 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Saúde da criança. 
Aleitamento materno. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O aleitamento materno vai além de nutrir a criança, é 
uma forma de promover o vínculo afetivo entre a mãe e o filho, 
contribuindo também para a saúde de ambos. Essa prática é 
reconhecida como uma estratégia fundamental para diminuir a 
morbimortalidade infantil, além da gravidade das doenças na 
criança (BRASIL, 2015).  A universalização do aleitamento 
materno poderia prevenir cerca de 823.000 mortes de crianças 
menores de cinco anos de idade a cada ano (VICTORA et al., 
2016).   
 O leite materno deve ser a única fonte de alimentação da 
criança nos primeiros seis meses de vida e deve ser continuado 

até dois anos de idade ou mais, de maneira complementar à 
sua dieta (BRASIL, 2015).  
 O ato de amamentar não é um processo unicamente 
instintivo, devendo ser aprendido e iniciado logo após o parto, 
sendo esse leite materno, considerado a primeira imunização 
da criança e confere também a curto e a longo prazo vários 
benefícios para a criança e para a mulher que amamenta 
(BRASIL, 2015; VICTORA et al., 2016). 
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 A importância e os benefícios do aleitamento materno já 
estão bem consolidados na literatura. Essa prática protege a 
criança contra várias doenças, além de impactar positivamente 
no crescimento e desenvolvimento infantil e contribuir para um 
efeito positivo na inteligência dos indivíduos durante todos os 
ciclos de vida (LEVENTAKOU et al., 2015; HORTA; LORET DE 
MOLA; VICTORA, 2015a; RANTALAINEN et al., 2018; VIEIRA 
et al., 2015). As doenças que podem ser reduzidas por meio do 
aleitamento materno, incluem alguns tipos de cânceres na 
infância (AMITAY; KEINAN-BOKER, 2015; AMITAY; RAZ; 
KEINAN-BOKER, 2016; KÜÇÜKÇONGAR et al., 2015), 
diabetes tipo 1 e tipo 2, dentre outras (AI MAMUN et al., 2015; 
HORTA; LORET DE MOLA; VICTORA, 2015b). 
 Além das vantagens para a saúde da criança, a 
amamentação mostrou vários benefícios para a saúde da mãe, 
reduzindo os riscos de cânceres, como de mama, útero e 
ovário, de aparecimento de diabetes, hipertensão e das 
doenças cardiovasculares (BRASIL, 2015; CHETWYND et al., 
2017; CHOWDHURY et al., 2015; ELSHAMY, 2016; ISLAMI et 
al., 2015; KIM et al., 2018; PETERS et al., 2017; QU et al., 2018; 
VICTORA et al., 2016). 
 Amamentar também pode favorecer a perda de peso, 
prevenindo assim o sobrepeso e a obesidade materna, 
protegendo a nutriz contra a retenção de peso após o parto e 
de ganho de peso, dessa forma, reduz o risco de doenças 
relacionadas ao excesso de peso a longo prazo (ZANOTTI; 
CAPP; WENDER, 2015). Além disso, a amamentação promove 
a saúde mental da nutriz, já que essa prática se associa 
negativamente com distúrbios comportamentais e psicológicos 
(DE MOLA et al., 2016). 
 Portanto, a promoção do aleitamento materno tem sido 
uma das mais efetivas intervenções, contribuindo para melhorar 
as condições de nutrição e desenvolvimento das crianças e de 
saúde da população materno-infantil (VICTORA et al., 2016). A 
proteção, a promoção e o apoio ao aleitamento materno são 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leventakou%2520V%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24336236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%25C3%25BC%25C3%25A7%25C3%25BCk%25C3%25A7ongar%2520A%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=26269940
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fundamentais para melhorar as condições de vida e de saúde 
da população, particularmente do grupo materno-infatil.  
 Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo  
demonstrar as evidências científicas mais atuais que 
comprovam os benefícios da amamentação para a saúde da 
mulher e da criança. 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, 

contendo artigos publicados no período de 2014 a 2018, 

visando a obtenção de estudos mais recentes acerca do tema. 

Utilizou-se como critérios de busca, o objetivo da pesquisa, o 

ano de publicação e a relevância do artigo. 

Foram escolhidos para a pesquisa, artigos originais 

revisados por pares, publicados nos idiomas português e/ou 

inglês, indexadas nas bases de dados Directory of Open Access 

Journals, Scopus, Medline, Pubmed, Scielo e Lilacs. Para a 

busca, utilizou-se as seguintes palavras-chaves: Aleitamento 

materno, Amamentação, Leite materno, Benefícios e 

Vantagens, assim como os seus correspondentes em inglês: 

Breastfeeding, Breast milk, Benefits and Advantages.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Aleitamento Materno consiste no ato da criança 

receber leite produzido pelas glândulas mamárias da mãe que 

pode ser oferecido por meio de utensílios logo após ordenha ou 

diretamento na mama (BRASIL, 2015). 
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A amamentação vai além de nutrir uma criança, é uma 

forma de promover um vínculo de aproximação e afeto entre a 

mãe e o fillho, contribuindo para a saúde de ambos, assim como 

fortalece o sistema imunológico dos lactentes e protege a mãe 

e o filho contra várias doenças, além de apresentar vantagens 

econômicas para a família e para o meio ambiente (BRASIL, 

2015). 

Há consenso na literatura científica de que o leite 

materno representa o melhor alimento para o recém-nascido, 

sendo recomendado de forma exclusiva até o 6° mês de vida e 

complementado à dieta da criança até dois anos de idade ou 

mais (BRASIL, 2015).  

O leite materno apresenta melhor digestibilidade, contém 

na sua composição fatores imunológicos, nutricionais e 

digestivos, como as imunoglobulinas, lisozima, lactoferrina, 

citocinas, fatores de crescimento e outros que são essenciais 

para a maturidade da mucosa intestinal do bebê, defesa do 

organismo e o pleno crescimento e desenvolvimento infantil 

(SILVA, 2010). 

Diversos estudos comprovaram a relação entre a 

amamentação e o desempenho em testes de inteligência na 

infância e adolescência. A duração da amamentação 

demonstrou associação aos escores do desenvolvimento 

cognitivo, linguístico e motor aos 18 meses de idade em 

crianças gregas. Houve ainda um acréscimo de 0,28 a 0,30 

pontos nas escalas de desenvolvimento cognitivo, de 

comunicação receptiva, de comunicação expressiva e de 

desenvolvimento motor fino para cada mês de amamentação 

(LEVENTAKOU et al., 2015). 

Outros estudos corroboram com esse achado, uma vez 

que foi encontrado que um período maior de 6 meses de AM foi 

independentemente associada a melhores funções 

neuropsicológicas de crianças espanholas aos 4 anos de idade, 
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apresentando de 5 a 9 pontos a mais nos aspectos cognitivos e 

psicomotores avaliados em comparação com aquelas que não 

foram amamentadas (JULVEZ et al., 2014). 

  Há evidências de que o aleitamento materno também 

contribui para um efeito positivo na inteligência na vida adulta e 

na velhice. Um estudo envolvendo indivíduos que foram 

amamentados e aqueles que receberam leite materno por um 

período maior de tempo tiveram melhor capacidade cognitiva 

aos 20,2 e 67,9 anos. Os homens adultos que foram 

amamentados tiveram maiores quoeficientes de inteligência 

(QI), com diferença média daqueles que não foram 

amamentados de aproximadamente 3,0, e a amamentação por 

um periodo superior a 6 meses aumentou essa diferença para 

até 3,92. E os indivíduos idosos que foram amamentados 

também apresentaram maior capacidade cognitiva em 

comparação aqueles que não receberam leite materno na 

infância (diferença média entre 2,8 e 3,4) e a duração do 

aleitamento materno por mais de 6 meses aumentou essa 

diferença para até 4,57 (RANTALAINEN et al., 2018). 

 Dessa forma, a prática do aleitamento materno contribui 

para o desenvolvimento socioeconômico de um país, já que 

melhora a capacidade cognitiva dos indivíduos, 

consequentemente aumentando o nível intelectual, educacional 

e a produtividade da população no presente e no futuro 

(VICTORA et al., 2016).  

Dados de uma revisão sistemática mostrou que recém-

nascidos amamentados por longos períodos, quando 

comparados aos alimentados com fórmula infantil, 

apresentaram incidência mais baixa de transtorno do espectro 

autista (HORTA; SOUSA; MOLA, 2018).  

A prevenção do transtorno do espectro autista se deve 

ao fato da amamentação aumentar os níveis de IGF (fator de 

crescimento semelhante à insulina) na criança. Este é 



BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO PARA A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: 

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 

707 
 

responsável por reduzir a neuroinflamação, evitando assim a 

desmielinização dos neurônios, possível causa do 

desenvolvimento do transtorno do espectro autista em crianças 

(RIIKONEN, 2016). 

           Outros estudos comprovaram que a amamentação tem 

efeito protetor contra doenças infecciosas e a mortalidade 

infantil. Esse efeito se deve à composição do leite materno que 

contém imunoglobulinas, como as IgAs que são consideradas 

um dos principais fatores de proteção, tendo em vista o seu 

mecanismo de ação que liga-se a microrganismos e inibe a 

interação entre bactérias e células epiteliais, prevenindo o 

contato de patógenos com o epitélio (PINTO et al., 2018).  

Além das imunoglobulinas, outras substâncias como o 

fator bífidus, podem estimular o crescimento de bactérias 

benéficas e promover o crescimento de lactobacilos para 

proteger o intestino e limitar o crescimento de patógenos. O 

efeito também da lactoferrina sobre as células intestinais é um 

mecanismo contra as infecções entéricas devido as suas 

propriedades antimicrobianas que atuam na defesa do 

organismo combatendo as bactérias (PINTO et al., 2018). 

 O estudo de coorte de nascimento dos Estados Unidos, 

revelou que cada aumento ordinal na duração da amamentação 

foi associado com uma diminuição de 29% do risco de tosse 

recorrente na vida adulta aos 22, 26 e 32 anos (GERHART et 

al., 2018).  

Outro estudo provou que a amamentação protegia a 

criança de otite média aguda até os 2 anos de idade 

(BOWATTE et al., 2015). Além disso, na Austrália, uma 

pesquisa relacionou o efeito potetor com a duração da 

amamentação contra a otite média aos 3 anos, demonstrando 

que a duração da amamentação por período inferior a 6 meses 

assim como a não amamentação aumentou em 35% o risco de 

apresentar otite ( BRENNAN-JONES et al., 2017). 
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         Em relação ao risco de mortalidade por qualquer causa, 

em países de baixa e média renda, os estudos mostraram que 

este risco foi de 1,48 vezes maior em crianças em aleitamento 

materno predominantemente, 2,84 vezes maior naquelas em 

aleitamento materno complementar e 14,4 vezes maior 

naquelas que não foram amamentadas em comparação com 

lactentes amamentados exclusivamente nos primeiros 6 meses 

de vida. As crianças de 6 a 11 meses e de 12 a 23 meses de 

idade que não foram amamentadas apresentaram risco de 

mortalidade de 1,76 e 1,97 vezes, respectivamente, quando 

comparadas àquelas que foram amamentadas nestas faixas 

etárias (SANKAR et al., 2015).  

Quanto ao risco de mortalidade relacionada à doenças 

infecciosas em menores de 6 meses, este foi 1,7 vezes maior 

em crianças em aleitamento materno predominante, 4,56 vezes 

maior naquelas em aleitamento materno complementar e 8,66 

vezes maior naquelas que não foram amamentadas em 

comparação com lactentes amamentados exclusivamente. O 

risco foi aproximadamente duas vezes maior em crianças não 

amamentadas quando comparadas com crianças 

amamentadas entre 6 e 23 meses (SANKAR et al., 2015).  

Um estudo longitudinal com crianças de dois a doze 

meses verificou que o aleitamento materno é importante não 

somente para a prevenção de diarréia, como também para a 

melhoria do estado nutricional de crianças acometidas ou não 

pelo quadro diarréico (WRIGHT et al., 2017).  

As evidências científicas sugerem que o desmame 

precoce tem trazido consequências negativas no estado 

nutricional de crianças, como a desnutrição, o sobrepeso e a 

obesidade (EHRENTHAL; WU; TRABULSI, 2016; MODREK et 

al, 2016; JARPA et al., 2015). 

A composição dos nutrientes do leite materno e o 

comportamento alimentar de crianças amamentadas pode 
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prevenir o sobrepeso e a obesidade. O menor teor de proteína 

e energia no leite materno comparado às fórmulas infantis evita 

o ganho de peso excessivo do lactente e também o seu elevado 

teor de carboidratos não digeríveis servem de substratos para 

os microorganismos benéficos da flora intestinal, como as 

Bifidobacterium e Lactobacillus spp (AGOSTONI; BASELLI; 

MAZZONI, 2013).  

A contribuição da microbiota intestinal não saudável 

conhecida como disbiose para o desenvolvimento da obesidade 

e dos distúrbios relacionados a este problema tem sido 

verificada em um estudo (VOS, 2014). 

Além disso, crianças amamentadas possuem melhor 

auto-regulação da ingestão de alimentos relacionados à fome e 

à saciedade, possivelmente devido a alguns hormônios e 

compostos semelhantes a hormônios, tais como a grelina e 

leptina, alterando, o número e tamanho dos adipósitos ou 

induzindo o fenômeno de diferenciação metabólica 

(AGOSTONI; BASELLI; MAZZONI, 2013). 

Os estudos que avaliaram a relação entre obesidade em 

crianças maiores de 3 anos e tipo de alimentação no início da 

vida constatou menor frequência de sobrepeso e obesidade em 

crianças que haviam sido amamentadas (BRASIL, 2015).  

Jarpa et al. (2015) conduziram um estudo com pacientes 

pediátricos na faixa etária de 4 a 5 anos e 11 meses atendidos 

em uma policlínica do Chile, este mostrou que o aleitamento 

materno exclusivo (AME) por seis meses ou mais foi um fator 

de proteção para a  desnutrição, sobrepeso e obesidade entre 

pré-escolares.  

Modrek et al. (2016) utilizaram dados populacionais de 

todos os nascimentos de Oregon, Estados Unidos, com 

seguimento por dois anos desta população, concluindo que o 

aumento no tempo de AME e aleitamento materno total 
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protegeram as crianças menores de dois anos contra a 

obesidade.  

Corroborando com esses achados, Ehrenthal, Wu e 

Trabulsi (2016) apontaram que o AME foi um fator de proteção 

contra o sobrepeso e a obesidade nas crianças com quatro 

anos de idade.  

A maior duração do AME foi associada a um melhor 

estado nutricional, já que as crianças eutróficas apresentaram 

cerca de quatro vezes maior tempo de AME quando 

comparados aqueles com déficit nutricional (NOGUEIRA et al., 

2015).  

 Ainda pode-se observar uma relação maior da 

velocidade de ganho de peso e de comprimento entre lactentes 

menores de seis meses de idade amamentados exclusivamente 

(VIEIRA et al., 2015). 

 O leite materno humano possui várias substâncias 

imunoativas, dentre elas, o ligante indutor de apoptose 

relacionado ao fator de necrose tumoral que desempenha um 

papel fundamental no controle da apoptose e proliferação 

celular em diversos órgãos e tecidos (DAVANZO et al., 2013). 

 Alguns estudos sugerem que os cânceres na infância 

podem ser evitados através da amamentação. Foram 

encontrados resultados em uma metanálise mostrando que a 

amamentação por 6 meses ou mais pode prevenir 19% dos 

casos de leucemia infantil (AMITAY; KEINAN-BOKER, 2015).  

 Os achados da pesquisa de Amitay e Keinan-boker 

(2015) corroboram com um estudo de caso-controle envolvendo 

crianças e adolescentes israelenses entre 1 e 19 anos, uma vez 

que foi encontrada associação entre o aleitamento materno e a 

redução do risco de leucemia e linfoma em 64%, e que a sua 

prática por pelo menos 6 meses reduziu o risco dessas doenças 

hematológicas em 47% (AMITAY; RAZ; KEINAN-BOKER, 

2016).  
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 Outro estudo de caso-controle com crianças na Turquia 

de até 16 anos mostrou que os invidíduos que nunca foram 

amamentados apresentaram 8,64 vezes mais chances de 

desenvolver linfoma, leucemia e outros tipos de tumores 

(KÜÇÜKÇONGAR et al., 2015).  

 O aleitamento materno também mostrou um efeito 

protetor contra o diabetes tipo 1 e 2, reduzindo o risco em 35% 

para diabetes tipo 2, sendo as chances de redução deste risco 

maiores entre os adolescentes que foram amamentados (54%) 

e menores entre os indivíduos adultos (24%) (HORTA; LORET 

DE MOLA; VICTORA, 2015b).  

 Além disso, um outro estudo que acompanhou recém-

nascidos até os 21 anos demonstrou que as crianças que foram 

amamentadas por pelo menos 4 meses apresentaram 71% 

menor risco para o diabetes, independente do tipo, aos 21 anos 

de idade em comparação aquelas que nunca foram 

amamentadas, e as crianças que foram amamentadas por 

menos de 4 meses tiveram redução de 42% do risco para essa 

doença (AI MAMUN et al., 2015).  

           Podemos ressaltar também que os movimentos que a 

criança faz de sucção enquanto mama são muito importantes 

para o desenvolvimento adequado da sua face, exercitando a 

musculatura adequada do rosto, favorecendo as funções de 

mastigação, deglutição, respiração e articulação dos sons da 

fala, prevenindo problemas curto e longo prazos (BRASIL, 

2015).  

Dados de uma metanálise provenientes na sua maioria 

de países de baixa e média renda mostrou que indivíduos que 

foram amamentados eram menos propensos a desenvolver 

más oclusões do que aqueles que nunca receberam leite 

materno, reduzindo em 66% o risco. As crianças que foram 

amamentadas exclusivamente apresentaram redução de 46% 

do risco de desenvolver esse problema em comparação com 
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aquelas que não estavam em amamentação exclusiva. Além 

disso, as crianças que foram amamentadas por mais tempo 

ficaram mais protegidas das más oclusões em relação àquelas 

que mamaram por um curto período de tempo, apresentando 

cerca de 60% a menos de risco (PERES et al., 2015).  

           Ademais, novas evidências revelaram um efeito protetor 

da amamentação contra a miopia. Em um estudo com crianças 

chinesas que foram amamentadas observou-se menor 

propensão a apresentarem esse distúrbio quando alcançaram 

entre 6 e 12 anos de idade. Aquelas que foram amamentadas 

por menos de 6 meses apresentaram 60% menor risco de 

apresentarem miopia, enquanto as que foram amamentadas 

por um periodo maior apresentaram 50% a menos de risco em 

relação as crianças que não mamaram (LIU et al., 2018).  

          Embora tenham sido identificados inúmeros benefícios 

do aleitamento materno para a saúde infantil, uma revisão 

sistemática que incluiu na sua maioria estudos de países de alta 

renda, revelou que as crianças amamentadas por mais de 12 

meses tiveram aproximadamente 2 vezes mais chances de 

apresentar cárie dentária, quando comparadas a crianças que 

foram amamentadas por menor período (THAM et al., 2015).  

 O achado do estudo de Tham et al. (2015) deve ser 

considerado com cautela para que não venha a desestimular a 

prática do aleitamento materno. E possivelmente, a higiene 

bucal adequada nas crianças poderia prevenir esse problema 

(VICTORA et al., 2016). 

          Além das vantagens para a saúde da criança, a 

amamentação contribui positivamente para a saúde da nutriz, 

tendo em vista que a mulher fica mais protegida contra várias 

doenças, como o câncer de mama, de ovário, de útero, diabetes 

e outras (BRASIL, 2015).  

          Uma revisão sistemática com dados provenientes na sua 

maioria de países de baixa e média renda confirmou o efeito 
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protetor da amamentação contra o câncer de mama e também 

de ovário, com redução do risco em 26% e 37%, 

respectivamente (CHOWDHURY et al., 2015).  

 Uma metanálise envolvendo mulheres da América do 

Norte, Europa e Ásia que possuiam mutações nos genes 

supressores tumorais BRCA1 ou BRCA2, mostrou que a 

amamentação por pelo menos um ano trouxe um risco 37% 

menor de câncer de mama (PAN et al., 2014). 

         Em outra metanálise conduzida em países da Europa, 

América do Norte, Ásia e Oceania mostrou um efeito protetor 

da amamentação contra cânceres de mama negativos para 

receptores hormonais. Estes representam pelo menos um 

quinto dos cânceres de mama na população em geral e são 

mais comuns em mulheres mais jovens, e geralmente têm pior 

prognóstico. A amamentação reduziu em 10% o risco de câncer 

de mama com receptor negativo para estrógeno e para 

progesterona em comparação com as mulheres que nunca 

receberam leite materno (ISLAMI et al., 2015).   

         Observou-se que quanto maior a duração do aleitamento 

materno, maior será o efeito protetor contra o câncer de mama 

(ELSHAMY, 2016).  

 A universalização da prática da amamentação poderia 

prevenir cerca de 20.000 mortes maternas por câncer de mama 

a cada ano (VICTORA et al., 2016).  

        Outra metanálise com dados de países da América do 

Norte, Ásia e Europa demostrou que a amamentação reduziu 

em 26% o risco de câncer de endométrio. O risco deste tipo de 

câncer diminuiu 1,2% para cada mês de amamentação, 

evidenciando maior efeito protetor da amamentação 

prolongada (ZHAN et al., 2015).  

         Algumas evidências apontam para a redução do risco de 

diabetes em mulheres no período de lactação (CHOWDHURY 

et al., 2015; KIM et al., 2018). A prevalência de diabetes foi 
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menor em mulheres que amamentaram em comparação com 

aquelas que não amamentaram, reduzindo o risco em 47% nas 

mulheres que amamentaram por menos de 6 meses e em 43% 

nas mulheres que amamentaram por 6 a 12 meses (KIM et al., 

2018).  

 Aune et al. (2014) conduziram uma metanálise incluindo 

6 estudos de coorte e observaram que a amamentação reduziu 

as chances de diabetes tipo 2 em 32%. 

 A duração da lactação mostrou uma forte associação 

inversa com a incidência de diabetes, diminuindo o risco em 

25%, 48% e 47%, respectivamente para uma amamentação por 

um período menor de 6 meses, de 6 a 11,9 meses e por 12 

meses ou mais em comparação com as mulheres que não 

amamentaram (GUNDERSON et al., 2018). 

          Também encontramos evidências científicas de que o 

aleitamento materno exerce um efeito protetor contra o 

desenvolvimento da hipertensão materna. Em uma recente 

metanálise foi visto que amamentar por menos de 6 meses, 

entre 6 e 12 meses e maior que 12 meses reduziu em 8%, 11% 

e 12%, respectivamente o risco de hipertensão materna, em 

comparação com mães que não amamentaram. As mulheres 

que não amamentaram tiveram 34% maior risco de hipertensão, 

em relação as mulheres que amamentaram por mais de 12 

meses o primeiro filho (QU et al., 2018).  

 Além disso, observou-se que a amamentação reduziu 

em 8% o risco de hipertensão em mulheres afro-americanas na 

faixa etária de 40 a 49 anos, porém essa associação não foi 

encontrada em idade mais avançada. O risco de hipertensão 

diminuiu com o aumento na duração da amamentação 

(CHETWYND et al., 2017). 

        Um estudo recente envolvendo mulheres adultas 

chinesas, demostrou que a prática da amamentação foi 

associada a um risco de aproximadamente 10% menor de 
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doenças cardiovasculares em comparação com mulheres que 

nunca haviam amamentado, evidenciando a proteção do 

aleitamento materno contra essas doenças. Mulheres que 

haviam amamentado por ≥24 meses tiveram um risco menor 

para doença coronariana de 18% e para acidente vascular 

cerebral de 17% em comparação com as mulheres que nunca 

tinham amamentado. Entre as mulheres que já haviam 

amamentado, cada 6 meses adicionais de amamentação foi 

associado com um risco de doença cardiovascular menor de 

3% a 4% (PETERS et al., 2017). 

    Possivelmente há uma relação inversamente 

proporcional com a duração do aleitamento materno, ou seja, 

quanto maior a duração da amamentação, menor será a chance 

de a mulher vir a apresentar hipertensão e doenças 

cardiovasculares. Em um estudo recente de coorte constatou-

se que a amamentação por 4 meses ou mais foi associada com 

uma redução de 20 a 30% do risco de hipertensão e doenças 

cardiovasculares em mulheres após 15 anos pós-parto quando 

comparadas com aquelas que amamentaram por um período 

inferior a 4 meses (KIRKEGAARD et al., 2018).  

           A perda de peso também é um benefício da 

amamentação para a mãe, prevenindo assim o sobrepeso e a 

obesidade. O AME propicia a redução mais rápida do peso 

adquirido durante a gestação, protegendo a mãe contra a 

retenção de peso após o parto e de ganho de peso 

posteriormente. Essa redução é considerada importante, pois 

pode diminuir o risco de doenças relacionadas à obesidade a 

longo prazo (ZANOTTI; CAPP; WENDER, 2015).  

Além disso, a amamentação exclusiva ou predominante 

aumenta a duração da amenorreia que tem um efeito de curto 

prazo na redução da fertilidade (CHOWDHURY et al., 2015; 

VICTORA et al, 2016).  
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         A amamentação também oferece vantagens quanto ao 

bem-estar psicológico e social da mulher, já que essa prática se 

associa negativamente com distúrbios comportamentais, 

estresse psicológico, sintomas de depressão e ansiedade (DE 

MOLA et al., 2016).  

       Outro aspecto relevante do aleitamento materno é o fato 

dele ser um ato ecológico que favorece a sustentabilidade do 

meio ambiente, tendo em vista que não gera poluição, não 

necessita de uma cadeia produtiva para a sua fabricação, 

dispensa a utilização de materiais como mamadeiras e outros 

acessórios, não gera gastos, desmatamentos e não produz 

poluentes ao meio ambiente (ROLLINS et al., 2016).  

 

CONCLUSÕES  

 

 Em suma, a prática da amamentação é de fundamental 

importância para a redução da morbimortalidade infantil e traz 

inúmeros benefícios a curto, médio e longo prazos para a saúde 

da mulher e da criança e também vantagens à família, à 

sociedade e ao meio ambiente.  

 As principais doenças que podem ser influenciadas pela 

prática da amamentação se referem as doenças crônicas não 

transmissíveis.As evidências científicas mais atuais também 

apontam para um maior efeito protetor do aleitamento materno 

quanto maior for o tempo da sua duração.  

 Portanto, diante das vantagens do aleitamento materno 

ao grupo materno-infantil, é importante incentivar ações 

voltadas à promoção e ao apoio à amamentação, 

principalmente, na população mais suscetível ao desmame 

precoce. 
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RESUMO: A redemocratização do país na década de 1980 

representou um avanço nos espaços de participação, nesse 

período o governo seleciona alimentação e trabalho como eixos 

das políticas sociais com uma proposta de Política Nacional de 

Segurança Alimentar. Sendo assim, baseado na discussão no 

que se refere a participação social a partir de políticas públicas 

voltadas para a Segurança Alimentar e Nutricional este estudo 

se debruçou sobre o PNAE com o objetivo de refletir sobre a 

participação social tendo como protagonista o Conselho de 

Alimentação Escolar, instituído para acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas para o PNAE e a 

correta aplicação dos recursos financeiros destinados ao 

Programa. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica com 

abordagem qualitativa realizada em base de dados com artigos 

que tratassem sobre a participação social nos conselhos de 

alimentação escolar, além de cartilhas e leis regulamentadoras. 

Estudos mostraram que conselheiros envolvidos nas práticas e 

processos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e no 

Conselho de Alimentação Escolar suscitam influência na 

mailto:samaya_@hotmail.com
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execução do programa como viabilizador de ações em prol do 

êxito do mesmo.  Além disso, maior qualificação em torno do 

tema também é um subsídio crucial para a tomada de decisões 

em torno das ações do programa. Todavia, é importante e 

necessário capacitar os conselheiros para exercer seu papel 

social. 

Palavras-chave: Participação social. Conselho de alimentação 

escolar. Programa nacional de alimentação escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Considerando os princípios democráticos quanto à 

soberania popular, a participação social se torna um dos 

aspectos mais relevantes para a garantia da vontade e do bem-

estar social, um mecanismo que garante a aproximação 

entre sociedade civil e Estado.  

Segundo Gohn (2019) participação é uma das palavras 

mais utilizadas no vocabulário político, científico e popular da 

modernidade. Dependendo da época e da conjuntura histórica, 

ela aparece associada a outros termos como democracia, 

representação, direitos, organização, conscientização, 

cidadania, solidariedade, exclusão etc.  

No cenário político-público a questão quanto ao que se 

tem construído em termos de participação dos cidadãos, remete 

ao campo da participação civil, social e política, no âmbito da 

sociedade e do estado (GOHN, 2019). 

No Brasil, as políticas sociais surgiram a partir da 

insegurança social que imperava na população. Os movimentos 

sociais foram tomando dimensões cada vez maiores e, foram 

conquistando seu espaço no campo dos direitos sociais 

(BALESTRIN; JUNG; SUNDBRACK, 2016). 
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A partir da década de 1980, emerge no Brasil 

movimentos sociais com diversas reivindicações, em busca da 

redução das desigualdades sociais, nesse contexto, ganha 

força a luta por políticas de combate à fome e a pobreza. E em 

1985 com a redemocratização do país, que representou um 

avanço nos espaços de participação, o governo seleciona 

alimentação e trabalho como eixos das políticas sociais daquele 

ano com uma proposta de Política Nacional de Segurança 

Alimentar vinculada ao Ministério da Agricultura. No ano 

seguinte ocorre a I Conferência Nacional de Alimentação e 

Nutrição (I CNAN), que entre outros aspectos, refletiam sobre a 

necessidade de incorporar o elemento nutricional no debate e 

no conceito de segurança alimentar e também da alimentação 

se tornar um direito humano (AMARAL, 2016). 

Sendo assim, baseado na discussão no que se refere a 

participação social a partir de políticas públicas voltadas para a 

Segurança Alimentar e Nutricional este estudo se debruçou 

sobre o PNAE. 

Nesse contexto, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), que é o mais antigo programa do Governo 

Federal brasileiro na área de alimentação e nutrição, é 

considerado um eixo das políticas públicas específicas 

destinadas a promover Segurança Alimentar e Nutricional 

(BARROS, 2014).  

Desde a sua criação, o PNAE passou por grandes 

mudanças, em que se sobressaem avanços em seus aspectos 

técnicos e operacionais. O programa teve sua execução 

descentralizada a partir de 1994, condicionada à criação dos 

Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), onde a 

descentralização possibilitou a ampliação do exercício dos 

direitos e maior autonomia da gestão municipal para o 
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planejamento e a execução do PNAE, com maior controle dos 

recursos públicos (GABRIEL et. al., 2013). 

O propósito deste trabalho foi refletir sobre a participação 

social tendo como protagonista o Conselho de Alimentação 

Escolar, procurando identificar e analisar suas características e 

perfil de atuação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, a 

composição do trabalho aproxima-se da abordagem qualitativa, 

relacionado a descrições e conceitos apresentados por autores 

que referiram sobre participação social e conselhos de 

alimentação escolar, tendo em vista a interpretação e a análise 

dos elementos teóricos obtidos por meio de levantamento 

bibliográfico. Relacionados a descrições e conceitos. 

A elaboração seguiu os pressupostos da revisão de 

literatura, que consistiu em sistematizar informações sobre 

questões especificas, com intuito de sumarizar informações 

encontradas. 

A metodologia incluiu levantamento bibliográfico, do qual 

se realizou pesquisa exploratória e sistemática de documentos 

eletrônicos nas bases de dados Scientific Eletronic Library 

(Scielo), além de cartilhas e leis regulamentadoras. Foram 

usados os descritores: Conselho de Alimentação Escolar, 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Participação 

Social. Definiu-se como critérios de inclusão: estudos 

publicados em português, em formato de artigos, na integra e 

gratuitos. Como critérios de exclusão: artigos que não 

apresentassem resumos na integra na base de dados 
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pesquisada e que não tratassem sobre a temática proposta. A 

busca ocorreu em setembro de 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As políticas públicas são um conjunto de programas de 

ação governamental visando coordenar os meios à disposição 

do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados 

(SOUZA; ALMEIDA, 2017).  

Souza e Almeida (2017) ainda ressaltam que as políticas 

públicas são marcadas por alguns aspectos, como: a força 

política que envolve o processo de tomada de decisão; a 

necessidade de instituições bem estruturadas e capacitadas 

para sua elaboração, implementação e reformulação; e a 

abertura a participação popular. 

A participação é algo inerente ao ser humano, ela nos é 

imposta a partir do nosso nascimento, pois fazemos parte de 

uma família, de uma sociedade aonde temos o dever de 

participar, ou seja, a participação é uma característica do 

homem moderno já que desde os primórdios vivemos em grupo. 

Assim, a participação é um requisito fundamental para que haja 

democracia, pois é por ela que o homem comum poderá fazer 

parte das decisões que regem sua vida e assim combater as 

desigualdades (SANTOS, 2018). 

Controle social tem relação intrínseca à participação 

social, dos benefícios da existência de processos de 

participação pode-se citar a conscientização crítica por parte 

das pessoas e faz com a sociedade de forma geral tenha mais 

poder no processo de tomada de decisão e nas reivindicações, 

assim como possibilita a resolução de conflitos, isto é, a busca 



CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

726 
 

de um consenso. Entre outros aspectos, viabiliza o controle das 

autoridades por parte da sociedade civil e legitima as políticas 

públicas perante a população que se faz mais presente e tem 

acesso as informações (SOUZA et. al, 2019). 

A efetividade social procura acompanhar os resultados 

tanto econômicos quanto sociais da política pública. Quando os 

critérios de avaliação focam os aspectos econômicos, os atores 

sociais são considerados indiretamente, quando são 

enfatizadas as dimensões sociais, o foco da política pública 

centraliza-se predominantemente nos interesses e nas 

necessidades dos atores das políticas. 

Dentro desse contexto a gestão pública tem aplicado 

esforços para envolver a sociedade civil na concepção de 

políticas públicas, avaliação de serviços e discussões de 

problemas (OLIVEIRA et al., 2018). 

Observando o fenômeno da participação numa escala 

global, percebe-se sua significância especial na história da 

sociedade e da evolução da democracia. Os movimentos 

democráticos provocaram mudanças no mundo a partir da 

percepção da importância da participação dos setores da 

sociedade, na construção de nações socialmente mais justas 

(BALESTRIN; SUNDBRACK, 2019). 

No Brasil, a participação está relacionada com as 

demandas da sociedade civil no contexto das lutas pela 

democratização no país. A Constituição Federal de 1988 foi um 

marco institucional em relação à promoção da participação. 

Além de garantir direitos civis e políticos, deu força a 

mobilizações sociais e ampliação de direitos, que significou a 

incorporação das parcelas mais pobres da população brasileira 

aos direitos sociais, levando em consideração a diversidade de 

interesses e, principalmente, o surgimento de espaços para o 
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debate desses interesses coletivos (KRAEMER; VILLELA; 

VIANNA, 2019). 

Eficácias e efetividades sociais de políticas públicas ou 

de programas de segurança alimentar devem ser avaliadas por 

meio das verificações das formas de institucionalização e de 

integração dos atores participantes e, da estabilidade, abertura 

e coesão que pode ocorrer em cada rede formada (SOUZA; 

ALMEIDA, 2017). 

Diante dos aspectos relevantes quanto ao controle social 

e participação social supracitados a partir de políticas públicas 

voltadas para alimentação, tem no PNAE um eixo das políticas 

públicas específicas destinadas a promover Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

um dos maiores no mundo na área de alimentação escolar, 

atendendo de forma gratuita aos alunos matriculados na 

educação básica de escolas públicas, filantrópicas e 

comunitárias de todos os municípios do país (SILVA et. al., 

2018). 

É o programa de política pública mais antigo na área 

social do Brasil. No ano de sua criação em 1954 era vinculado 

ao Ministério da Educação, porém, um ano após dada sua 

criação foi vinculado ao Ministério da Educação (MEC), cujo 

vínculo se mantem até os dias atuais. O programa ao longo de 

mais de cinco décadas, passou por diversos governos, se 

consolidou como política de Estado, que conseguiu se renovar 

e se adequar ao contexto atual (SILVA et. al., 2018). 

Dentre as mudanças e adaptações do programa pode-se 

citar a instauração da Lei 11.947, em 16 de junho de 2009 que, 

por meio do seu artigo 14, destaca apoio ao desenvolvimnto 

sustentável da agricultura familiar, estabelecendo 
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obrigatoriedade de compra deste segmento de no mínimo 30% 

do valor de repasse (BRASIL, 2015; TRICHES; KILIAN, 2016). 

O PNAE é gerenciado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), uma autarquia ligada 

ao MEC. A Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de julho de 2013 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos 

da educação básica no PNAE, fundamentando a 

responsabilidade pela assistência financeira em caráter 

complementar, normatização, coordenação, acompanhamento, 

monitoramento e fiscalização da execução do programa, além 

da avaliação da sua efetividade e eficácia. A resolução 

estabelece que a alimentação escolar é direito dos alunos da 

educação básica pública e dever do Estado e será promovida e 

incentivada com vista ao atendimento de suas diretrizes 

(BRASIL, 2019).  

A partir da resolução nota-se o incentivo e a participação 

social como uma das diretrizes do programa. 

 

TABELA 1. Diretrizes do PNAE 

DIRETRIZES 
DO PNAE 

I - o emprego da alimentação saudável e 
adequada, compreendendo o uso de 
alimentos variados, seguros, que respeitem a 
cultura, as tradições e os hábitos alimentares 
saudáveis, contribuindo para o crescimento e 
o desenvolvimento dos alunos e para a 
melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu 
estado de saúde, inclusive dos que 
necessitam de atenção específica; 

II - a inclusão da educação alimentar e 
nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo 
escolar, abordando o tema alimentação e 
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nutrição e o desenvolvimento de práticas 
saudáveis de vida na perspectiva da 
segurança alimentar e nutricional 

III - a universalidade do atendimento aos 
alunos matriculados na rede pública de 
educação básica 

IV - a participação da comunidade no controle 
social, no acompanhamento das ações 
realizadas pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios para garantir a 
oferta da alimentação escolar saudável e 
adequada; 

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, 
com incentivos para a aquisição de gêneros 
alimentícios diversificados, produzidos em 
âmbito local e preferencialmente pela 
agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, priorizando as comunidades 
tradicionais indígenas e de remanescentes 
de quilombos; e; 

VI - o direito à alimentação escolar, visando 
garantir a segurança alimentar e nutricional 
dos alunos, com acesso de forma igualitária, 
respeitando as diferenças biológicas entre 
idades e condições de saúde dos alunos que 
necessitem de atenção específica e aqueles 
que se encontrem em vulnerabilidade social. 

FONTE: FNDE, 2019. 

 

É valido ressaltar que, em 1994 houve a 

descentralização dos recursos para execução do programa 

instituído por meio da Lei nº 8.913 de 12 de julho de 1994. 

Contudo, a descentralização se consolidou a partir da Medida 

Provisória nº 1.784 de 14 de dezembro de 1998 , já sob o 
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gerenciamento do FNDE. A mudança significou na prática, que 

a responsabilidade pelo uso dos recursos e qualidade da 

alimentação passou para os estados e municípios, como 

consequência houve a necessidade da criação de mecanismos 

de controle social para essa política pública (BRASIL, 2015). 

Os conselhos gestores exercem, perante a 

administração pública, o direito de opinar na prática sobre as 

prioridades, participar e proteger a aplicação dos recursos 

públicos, gerando benefícios à sociedade (SOUZA et al., 2019). 

Segundo Kraemer (2019) os conselhos gestores são 

ações que propiciam uma noção de participação mais direta da 

sociedade, pois, envolve as comunidades locais, nesse sentido, 

as deliberações e consultas formadas por representações do 

poder público e da sociedade civil organizada se torna um 

direito por parte do cidadão e uma obrigação por parte do 

Estado. 

 

FIGURA 1. Atribuições do Conselho de Alimentação Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: FNDE, 2019 
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O Conselho de Alimentação Escolar foi instituído para 

acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes 

estabelecidas para o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar e a correta aplicação dos recursos financeiros 

destinados ao Programa. O CAE deve ser constituído por um 

representante do poder executivo, dois representantes das 

entidades de trabalhadores da educação e discentes, dois 

representantes de pais de alunos e dois representantes de 

entidades civis, sendo que cada membro titular deverá ter um 

suplente do mesmo segmento (BRASIL, 2015). 

As reuniões do Conselho de Alimentação Escolar 

segundo recomendação do PNAE, podem ocorrer com 

frequência bimestral, nelas são discutidos assuntos definidos 

previamente e também questões trazidas pelos membros, 

sendo essas reuniões abertas e públicas. A entidade executora 

do programa deve fornecer subsídios para o encontro dos 

conselheiros, bem como fornecer material pertinente para 

condução e transporte para as visitas de monitoramento 

(LOPES et al., 2018)  

 

FIGURA 2. Constituição do Conselho de Alimentação Escolar 

 
FONTE: FNDE, 2019. 

 

Gabriel et al. (2019), em sua caracterização e perfil de 

atuação dos conselhos de alimentação escolar de Santa 
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Catarina, constatou pontos positivos quanto a atuação dos 

conselhos de alimentação, mas destacou a falta de 

conhecimento quanto a existência e/ou conteúdo do regimento 

interno, não divulgação sobre os recursos gastos com o 

programa, desconhecimento quanto aos cardápios e, uma 

maior frequência quanto a fiscalização dos recursos federais, 

pois os autores pontuam que a atividade de fiscalização dos 

recursos federais não deve ser restrita ao período de análise e 

prestação de contas. 

 Triches; Kilian (2016), verificaram a atuação e percepção 

de atores sociais, envolvidos na efetividade da compra de 

produtos oriundos da agricultura familiar em oito municípios do 

estado do Paraná. Com relação aos Conselhos de Alimentação 

Escolar, identificaram que municípios de grande porte tem 

conhecimento da obrigatoriedade da compra de alimentos da 

agricultura familiar para alimentação escolar, mas não há 

aprofundamento para compreender de que forma a aquisição 

se estabelece, os conselhos não são atuantes e, com isso, não 

existe participação social para o controle social dessa política 

pública. Contudo, em dois municípios de médio porte, ambos 

com percentuais próximos à exigencia da lei, observou-se 

diferentes atuações dos Conselhos, em um o conselheiro sabe 

da obrigatoriedade da existencia do CAE, mas não visualiza a 

importância e as atribuições que lhes são pertinentes. Por sua 

vez, o outro município com percentual próximo ao obrigatório, 

possui um CAE atuante, e que o membro conselheiro consegue 

visualizar suas atribuições para o controle social, participando 

das reuniões, prestação de contas e fiscalização da qualidade. 

Em contrapartida os municípios pequenos e muito pequenos, é 

possível visualizar maior engajamento dos CAEs com a 

temática de planejar, acompanhar, fiscalizar e prestar contas no 
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que diz respeito a alimentação escolar. Nota-se o contraste das 

realidades dos municípios, bem como observa-se que o não 

engajamento dos conselheiros compromote a execução dos 

programa. 

 Souza et al. (2019), pesquisaram as condições de 

trabalho e atuação de conselheiros de alimentação escolar em 

municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse contexto, 

puderam observar que funcionamento precário e condições de 

trabalho inadequadas podem prejudicar a atuação dos 

conselheiros, contudo, quando eleitos democraticamente, 

quando possuem infraestrutura adequada e acesso a 

informações sobre o programa há ação positiva no contole 

social. Concluiu em seu trabalho que existe a necessidade de 

propiciar aos conselheiros educação continuada, melhorar suas 

condições de trabalho e favorecer sua atuação participativa e 

democrática, propiciando um efetivo controle social do 

programa. 

 Santos et al. (2018), avaliaram a atuação dos conselhos 

de alimentação escolar de municípios do estado do Tocantins, 

onde mais da metade dos CAEs alegaram não serem 

conhecidos na comunidade escolar. Onze municípios foram 

monitorados e, em todos verificou-se a necessidade de 

formação e aprimoramento nas ações que envolvem o conselho 

de alimentação escolar, reforçando a importância e a 

necessidade das assessorias e monitoramentos aos municípios 

tocantinenses, para cumprimento das ações do PNAE.  

Quanto a formação e capacitação para conselheiros, 

Bezerra et al. (2013) sugeriram a realização de ações incisivas 

e pontuais para o CAE, com utilização de metodologia de fácil 

compreensão, e formação continuada para os membros, e que 

os mesmos sejam assessorados pelo setor de nutrição e 
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Entidade Executora, a fim de que essa assistência colabore 

para a permanência dos conselheiros no mandato vigente. 

Lopes et al. (2018), afirma que internamente os CAEs 

devem ser regidos por um regimento interno,ainda relata que 

tendo em vista as características e funções de um CAE, 

evidencia-se a importância da atuação deste órgão para a 

efetividade do PNAE no âmbito local. Em seu estudo quanto ao 

CAE de Ijuí, a rotatividade dos integrantes é um desafio a se 

enfrentar, pois dificulta a tomada de decisões nas reuniões que 

precisam de um quórum deliberativo. Para êxito quanto a 

participação social, é necessário que exista uma relação de 

dialogicidade entre este órgão e o Poder Executivo local e com 

os diferentes atores dos diferentes órgãos envolvidos com o 

PNAE. 

Em estudo, onde a análise partiu do discurso do 

conselheiro como sujeito coletivo, Machado et al. (2015), 

destacaram em seus resultados os avanços conquistados pela 

atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e a capacidade 

limitada de intervenção na gestão da alimentação escolar em 

nove conselhos de Santa Catarina. Ressaltou que  há 

compreensão do papel de fiscalização do Conselho de 

Alimentação Escolar, o conceito de controle social que envolve 

a participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

e a compreensão desse programa como uma política de 

Segurança Alimentar e Nutricional, mas pontuou a necessidade 

de formação e qualificação de conselheiros e de estímulo à 

participação democrática que vise a uma maior representação 

social.  
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CONCLUSÕES  

 

O estudo apresentou o CAE e o exercício de participação 

cidadã no controle social das políticas públicas, prática que 

deve ser valorizada por gestores e pela sociedade. No ato 

voluntário como conselheiro, espera-se um comprometimento e 

isenção no cumprimento de suas funções. Contudo, é notável 

que, quanto maior é o entendimento da importância do CAE e 

o engajamento desses atores sociais, maior é o fortalecimento 

do PNAE como política pública. 

 A participação social implica na prática da soberania 

constitucional, em prol de interesses coletivos. A própria 

sociedade deve se conscientizar de seu direito e dever de 

participar da gestão pública municipal, uma vez que a sua 

participação é uma forma de se governar efetivamente, 

equilibrando forças e interesses, e de se promover a 

democratização. 

O caráter decisório é de suma importância para que o 

Conselho tenha seus objetivos alcançados,que é o de fiscalizar 

o PNAE, além de ser um espaço de participação efetiva da 

população. Mas para isso a população tem que ter voz dentro 

do conselho, tem que se sentir representada. 

Na literatura pesquisada é possível observar que a 

participação social é capaz se suscitar influência na execução 

do Programa, como viabilizador de ações em prol do êxito do 

mesmo. Todavia, é importante e necessário capacitar os 

conselheiros para exercer seu papel social. 
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RESUMO: A faixa etária entre 10 a 14 anos compreende o 

período que acontece o início das mudanças puberais, e o 

término da fase de crescimento e desenvolvimento 

morfológicos ocorre no período de 15 a 19 anos. De forma a 

atender a essa demanda e garantir a manutenção do 

organismo, é essencial que se estabeleça uma alimentação 

saudável. Desse modo, o objetivo desse estudo foi investigar os 

hábitos alimentares de adolescentes de uma escola municipal 

da cidade de Cabedelo-PB. E, mais especificamente, avaliar a 

média de consumo diário de frutas legumes e verduras; analisar 

a média de consumo de leguminosas e carnes; verificar a 

frequência de consumo de processados e ultra processados; e 

identificar as refeições que são habitualmente realizadas pelos 

estudantes. O estudo foi realizado com alunos de uma escola 

municipal, regularmente matriculados, de ambos os sexos, com 

faixa etária entre 10 e 14 anos, que se dispuseram a participar 

de forma voluntária, após esclarecimentos sobre o mesmo. 
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Verificou-se que o consumo de alimentos dos grupos frutas, 

legumes e verduras, feijão, lentilha, grão de bico, leites, queijos 

e iogurtes dos alunos, encontrava-se abaixo do recomendado 

para adolescentes, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Quanto ao consumo de alimentos do grupo dos cereais, como 

arroz, farinha e macarrão, os resultados foram variados.  

Palavras-chave: Adolescentes. Alimentação. Hábitos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995) 

determina adolescência como correspondendo ao período de 

10 a 19 anos, sendo classificado em duas fases: fase 1: 10 a 14 

anos, e fase 2: 15 a 19 anos. A faixa etária entre 10 a 14 anos 

compreende o período que acontece o início das mudanças 

puberais, e o término da fase de crescimento e 

desenvolvimento morfológicos ocorre no período de 15 a 19 

anos.  

Assim, é sabido que as preferências alimentares e o 

prazer em comer começam a se construir durante a gestação e 

o aleitamento materno, sofrendo influência de vários fatores, 

dentre eles, o estágio de desenvolvimento fetal e os genes que 

modulam a percepção de sabor (CARTER, 2014) 

De forma a atender à demanda do crescimento e 

desenvolvimento e garantir a manutenção do organismo nesta 

fase, é essencial que se estabeleça uma alimentação saudável 

(LEAL, 2010).  

O monitoramento da qualidade da alimentação durante a 

adolescência é de fundamental importância, devido ao pouco 

conhecimento sobre os fatores promotores de mudanças no 
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comportamento alimentar e por ser frequente a prática de jejum, 

dietas irregulares e restritas, consumo compulsivo ou frequente 

de alimentos altamente energéticos, ricos em açúcares e 

gorduras, em substituição de alimentos saudáveis durante esta 

fase (SILVA, 2015). 

Silva, et al. (2015), descrevem que entre os fatores que 

interferem na prática alimentar saudável dos adolescentes, 

encontra-se o baixo nível econômico e o menor custo de 

alimentos nutricionalmente inadequados, ricos em açúcares, 

gorduras e sal, favorecendo o consumo destes alimentos 

mesmo em locais distantes dos grandes centros urbanos e que 

apresentam o cultivo de frutas e vegetais como parte de sua 

economia.  

Uma alimentação saudável está relacionada a diversos 

fatores, como qualidade do que se come, o número de refeições 

e consumo de alimentos saudáveis de preferência in natura. 

Vale salientar a necessidade e importância do consumo de 

frutas, legumes e verduras, frequentemente, que são a base 

para uma alimentação saudável e equilibrada. A alimentação e 

nutrição são condições básicas para a promoção e a proteção 

da saúde e intensificam o crescimento e desenvolvimento 

humano com qualidade de vida e cidadania. Uma alimentação 

saudável, entendida como um direito humano compreende um 

padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e 

sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. 

(BUSATO et al., 2015).  

Silva, et al. (2015) descrevem que o conhecimento dos 

adolescentes sobre o tema alimentação saudável, estava 

associada com a ingestão adequada de verduras, legumes e 

frutas; a exclusão do consumo de alimentos com excesso de 

gordura, açúcar e sal; com a realização regular das refeições 
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na hora certa e o consumo de alimentos variados contendo 

proteínas, ferro e cálcio, além de relatarem também, a adoção 

de uma alimentação saudável para prevenção de agravos a 

saúde, mesmo os adolescentes tendo esse conhecimento 

acerca da alimentação saudável, na maioria das vezes não 

aplicam. 

Segundo Brasil (2014) a Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS), realizada pelo Ministério da Saúde (MS), em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2014 a ingestão diária brasileira de frutas, legumes e verduras 

já estava abaixo dos níveis recomendados de 400g para mais 

de 90% da população, representando uma preferência de 60% 

por alimentos mais gordurosos, caracterizando o desequilíbrio 

na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. 

Ainda, de acordo com Brasil (2014), tais mudanças constituem 

importantes índices crescentes de excesso de peso, tanto na 

população adulta quanto infantil, caracterizando a chamada 

transição nutricional, marcada anteriormente por condições de 

desnutrição. 

Dados do Estudo de Riscos Cardiovasculares em 

Adolescentes (ERICA) mostram que a prevalência de consumo 

de frutas nos adolescentes é baixa, uma vez que ao avaliarem 

a prevalência dos 20 alimentos mais consumidos segundo 

idade, sexo e região do Brasil, as frutas não foram listadas na 

maioria dos grupos estudados (BLOCH, 2016). Os resultados 

do estudo (ERICA) também revelaram que cerca de metade da 

prevalência de hipertensão arterial em adolescentes escolares 

no Brasil pode ser associada à obesidade. Em números 

absolutos, cerca de 200 mil adolescentes brasileiros não 

possuiriam hipertensão se não fossem obesos. Nesse contexto, 

a eliminação da obesidade diminuiria consideravelmente o 
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número de adolescentes hipertensos e de futuros adultos com 

doenças cardiovasculares ou renais (BLOCH, 2016).  

Existem políticas públicas para incentivar a alimentação 

saudável entre a população, e entre escolares. Um desses é o 

Pacto Nacional para Alimentação Saudável, instituído pelo 

governo brasileiro durante a 5ª Conferência de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) por meio do Decreto nº 8.553, de 

03 de novembro de 2015, que tem por finalidade ampliar as 

condições de disponibilidade e consumo de alimentos 

saudáveis, combater o sobrepeso, a obesidade e as doenças 

decorrentes da alimentação inadequada na população 

brasileira (BRASIL, 2015). 

O Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) 

visa, por meio da oferta de uma refeição no período escolar, 

contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 

alimentares saudáveis dos escolares (BRASIL, 2009) 

Desse modo, este trabalho teve como objetivo geral 

investigar os hábitos alimentares de adolescentes de uma 

escola municipal da cidade de Cabedelo-PB. E mais 

especificamente: avaliar a média de consumo diário de frutas 

legumes e verduras; analisar a média de consumo de carnes; 

verificar a frequência de consumo de processados e ultra 

processados; e identificar as refeições que são habitualmente 

realizadas pelos estudantes. 

 

MATERIAIS E METÓDOS  

 

Trata-se de um estudo descritivo transversal, de caráter 

quantitativo. O estudo foi realizado com alunos de uma escola 

municipal de Cabedelo- PB, regularmente matriculados, de 
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ambos os sexos, com faixa etária entre 10 e 14 anos, que se 

dispuseram a participar de forma voluntária, após 

esclarecimentos sobre o mesmo 

O cálculo amostral foi feito baseado em 50% do número 

total de alunos, onde estes foram selecionados 

randomicamente. Existiam 348 alunos matriculados. Desse 

modo, a amostra foi composta por 174 alunos, o que garante a 

maior representatividade dos eventos na população. 

Os dados foram coletados através de um questionário 

sobre alimentação saudável, adaptado ao proposto pelo 

Ministério da Saúde “Como está sua alimentação?” (BRASIL, 

2007), o qual foi utilizado no estudo de Pomini et al. (2009) 

sobre “Avaliação dos hábitos alimentares dos adolescentes de 

uma escola da rede de ensino da cidade de Umuarama – PR”, 

e readaptado para esse estudo. 

O questionário foi aplicado em sala de aula, com 

autorização da Coordenação da escola e acerto com o(a) 

professor(a) do horário em que ocorreu o estudo. 

Os dados foram processados em banco de dados no 

Excel. Em seguida, foram então analisados descritivamente 

pelo programa Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS) e colocados em percentuais para verificar a 

variação da amostra. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal da Paraíba, e aprovado conforme o 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 

(CAAE) 89406318.4.0000.5188.  

Os pais de todos os alunos que participaram do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para pesquisas que envolvem seres humanos, e os 
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alunos assinaram o Termo de Assentimento (TA), para 

pesquisas com adolescentes. 

O estudo aconteceu com turmas do turno da manhã e da 

tarde, para garantir uma maior variação dos hábitos alimentares 

por turno, e garantir uma maior representatividade da realidade 

atual dos adolescentes. A pesquisa não teve foco em 

diferenciar sexo dos adolescentes em relação aos hábitos 

alimentares, sexo foi uma variável que não interferia na análise 

dos resultados. 

Os resultados foram apresentados a direção da escola, 

conforme pedido da diretoria, para juntos tomarem medidas em 

relação a ações sobre alimentação e nutrição. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados expostos a seguir são resultado da análise do 

consumo de todos os grupos alimentares e alguns hábitos dos 

alunos de uma escola municipal da cidade de Cabedelo - PB. 

Após o processamento dos dados e análise estatística 

descritiva, em relação ao consumo de alimentos do grupo 

frutas, foi observado conforme mostra a figura 1, que o consumo 

desse encontrava-se abaixo do recomendado para 

adolescentes, pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 

(2012). Recomenda-se o consumo diário de 4 a 5 porções de 

frutas por dia. Apenas 20,7% tem o consumo adequado. 

Em relação ao consumo do grupo dos legumes e 

verduras, foi verificado que cerca de 43% dos entrevistados não 

consomem alimentos desse grupo; 33,9% consomem apenas 

de 1 a 4 colheres por dia; 12,1% consomem 5 a 8 colheres por 

dia, e 10,9% consomem 9 ou mais colheres. O recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) é de 4 a 5 porções 
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por dia. O que mostra que o consumo médio encontrado, 

encontra-se abaixo do recomendado para adolescentes. 

 

Figura 1. Frutas/ copos de suco por dia.  

                      Fonte: Pesquisa direta. 2018 

Quanto ao grupo do feijão, lentilha, grão de bico, foi 

observado que 8,6% não consomem nenhum desses alimentos 

citados; 13,2% consomem apenas 1 vez por semana; 12,6% 

consomem 2 vezes por semana; 10,3% consomem 3 vezes por 

semana, e 55,2% consomem 4 vezes por semana ou mais. O 

consumo desse grupo também foi inferior ao recomendado. 

Segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(2012), a ingestão esperada de feijões é 1 porção por dia. 

Feijões, assim como todas as demais leguminosas, são fontes 

de proteína, fibras, vitaminas do complexo B e minerais, como 

ferro, zinco e cálcio (BRASIL, 2014).  

Em relação ao grupo arroz, farinha, macarrão, foi 

analisado os resultados foram variados. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Pediatria (2012), recomenda-se o 

consumo de 5 a 9 porções diárias. Sendo considerado 2 

colheres desses alimentos, como porção. Entre os 

entrevistados, 49,4% consomem 1 a 5 colheres por dia, estando 

abaixo do recomendado, 23,6% consomem 11 ou mais 

colheres, por dia, estando dentro do recomendado, e 23% 
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consomem de 6 a 10 colheres, por dia, sendo valores 

intermediários para o recomendado. 

 Esperava-se um resultado menos variado, onde 

houvesse um maior consumo do grupo dos feijões e do arroz, 

tendo em vista que o guia alimentar para a população brasileira 

preconiza o consumo de alimentos in natura ou minimante 

processado, além disso, os consumos desses alimentos 

auxiliam a agricultura familiar, a economia local e estimula 

comidas naturais. O guia mostra que a mistura de arroz com 

feijão aparece em todo almoço e traduz a realidade alimentar 

da maioria dos brasileiros, no jantar essa combinação é 

repetida em algumas regiões (BRASIL, 2014). 

Quanto ao consumo de carnes, sem especificações, 

podendo ser carne de boi, porco, frango, ovos ou peixes, o 

número de porções recomendadas segundo SBP (2012) é de 1 

a 2 porções diárias, ou seja, uma ou duas unidades de ovo ou 

pedaço de carne. Nesta pesquisa, foi observado que 42% dos 

entrevistados consomem dois pedaços de carne ou dois ovos 

por dia, sem diferenciação do tipo de carne consumido, (bovino, 

frango, suíno, peixe ou outros), o que se encontra dentro do 

recomendado, para a idade. Foi identificado excesso no 

consumo de carnes e ovos em 36,2% dos alunos. E 21,8% 

consome de 0 a 1 pedaço de carne. Desses, 59,8% retiram a 

gordura da carne, 36,2% não retiram a gordura da carne. E 4% 

dos investigados não consomem carne.  

Valores esses diferentes de um estudo realizado no 

chile, por Araneda, et al. (2019) com adolescentes, ao analisar 

os resultados do estudo, verificaram que a ingestão de 

alimentos proteicos não lácteos é baixa em comparação com as 

recomendações alimentares para essa faixa etária, destacando 

uma baixa ingestão semanal de produtos à base de carne, 
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produtos marinhos e ovos. O cumprimento da recomendação 

de carne, observou uma alta proporção de adolescentes com 

baixo consumo. Adolescentes com estado nutricional de 

obesidade são aqueles que apresentaram melhor adesão à 

recomendação (categoria apropriada) com proporções que 

excedem ligeiramente 15%. Em relação ao consumo de ovos, 

é possível observar que 90% dos estudantes entrevistados, 

independentemente da variável estudada, apresentaram 

consumo inferior às recomendações, com proporções 

superiores a 80% na categoria de baixo consumo. 

Quanto ao consumo de frituras, embutidos, mortadela, 

linguiça, doces, balas e bolo, foi observado que houve 

diversidade de respostas em relação a seu consumo, porém 

mostrando que a maioria consome com frequência (figura 2). 

Dados da segunda edição da Pesquisa Nacional de Saúde do 

Escolar (PeNSE) 2012, mostraram prevalências de consumo 

regular (≥ 5 dias/semana) de guloseimas, refrigerantes, 

biscoitos doces, salgados fritos e salgadinhos de pacote em, 

respectivamente, 41,3%, 33,3%, 32,5%, 15,8% e 13% dos 

adolescentes (AZEREDO et al., 2015). A baixa qualidade 

nutricional desses alimentos tem impacto negativo na saúde 

dos indivíduos, sendo o consumo de alimentos ultra 

processados relacionado a alterações no perfil lipídico em 

crianças (RAUBER et al., 2015) 

A Portaria Interministerial nº 1010, que estabeleceu 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas 

escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das 

redes públicas e privadas, em âmbito nacional, considera 

doces, biscoitos recheados, refrigerantes, sucos artificiais, 

frituras, salgadinhos e embutidos como alimentos não 

saudáveis (BRASIL, 2006). 
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Figura 2. Consumo de frituras, embutidos, doces, balas, bolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Em relação ao tipo de gordura utilizada para cozinhar os 

alimentos, os alunos tinham a opção de marcar mais de um tipo 

de gordura utilizada em suas casas (tabela 1). Se, por um lado, 

os lipídeos desempenham um papel importante para a 

manutenção de funções básicas do organismo humano, por 

outro lado, o consumo excessivo de gordura saturada está 

diretamente ligado ao aumento dos níveis plasmáticos de LDL-

c, o que traduz um perfil lipídico favorável ao desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares (LORDAN et al., 2018).  

 Por definição, margarina é o produto obtido pelo 

processo de hidrogenação de óleos vegetais em emulsão 

estável com leite ou seus constituintes ou derivados e outros 

ingredientes, destinado à alimentação humana (LOPES, 2015). 

O processo de hidrogenação de óleos para a produção de 

margarinas gera ácidos graxos trans, nocivos à saúde humana 

(RIBEIRO, 2007). Já a manteiga, tem um elevado teor de ácidos 

graxos saturados, seu consumo excessivo influencia 

negativamente na saúde do indivíduo, gerando um estado pró-

inflamatório e um desfecho ruim em relação ao perfil lipídico 

(LOPES, 2015). 
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Tabela 1. Gordura utilizada para cozinhar os alimentos 

     Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Quanto à adição de sal na comida, após se servir, foi 

observado que 22,4% dos alunos costumam adicionar mais sal 

na comida; e 77,6% não adicionam mais sal a comida. 

Sobre o consumo de leite/ queijo/ iogurte (figura 3), a 

SBP (2012) recomenda 3 porções por dia. E os valores 

encontrados no presente estudo foram inferiores ao 

recomendado. Pode-se constatar, assim como em outro estudo, 

que os adolescentes não possuem uma ingestão adequada de 

leite e derivados e frutas, e em contrapartida apresentam 

consumo elevado de doces, o que configura uma inversão no 

consumo alimentar saudável, sabe-se que alimentos fontes de 

calorias vazias que quando consumidos em excesso levam ao 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), enquanto o consumo inadequado de frutas leva à 

insuficiência da oferta de micronutrientes necessários para o 

bom desenvolvimento dos adolescentes. (LEMKE, 2016) 

Em relação a trocar refeições principais por lanches, foi 

observado que 4,6% dos entrevistados costumam fazer essa 

troca, todos os dias; 54,6% faz a troca algumas vezes; e 40,8% 

não faz a troca das refeições por lanche. 

  

Óleo vegetal 67,2% 

Margarina ou gordura 

vegetal 

51,7% 

Banha animal ou manteiga 24,1% 
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Figura 3. Consumo de Leite/ queijo / iogurte por semana. 

 

Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

Figura 3. Troca das refeições principais por lanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Fonte: Pesquisa direta. 2018 

 

É por observar resultados como esses, em relação a 

alimentação de adolescentes, que se enxerga a necessidade 

da inserção da alimentação saudável nas escolas, a prática de 

atividades e oficinas que despertem essa visão e inclusão da 

educação nutricional no currículo escolar, conforme é 

recomendado pela Portaria Interministerial supracitada. Esta 

Não consomem nenhum 

desses alimentos 

9,2% 

Consomem algum desses 

apenas 1 vez por semana 

12,6% 

Consomem algum desses 

apenas 2 vezes por semana 

12,6% 

Consomem algum desses 

apenas 3 vezes por semana 

21,3% 

Consomem algum desses 4 

vezes ou mais, por semana 

44,3% 
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deve ser monitorada e fiscalizada, para averiguar a efetividade 

da mesma nas escolas, pois ainda é observado um alto número 

de jovens que desconhecem e que não fazem prática de uma 

alimentação saudável. A Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017), revela que convém às escolas, assim como 

aos sistemas e redes de ensino, em suas respectivas esferas 

de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas, a abordagem de temas 

contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, 

regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. Um dos temas em destaque seria a educação 

alimentar e nutricional. 

Greenwood (2014) afirma que, as contribuições da 

escola para a saúde são essenciais no processo de ensino e 

aprendizagem de coletividade, em que a escola está inserida e 

a aplicação da sua experiência às demais situações da vida. 

Os resultados do presente estudo trazem preocupações 

em relação à saúde dos entrevistados, quanto ao surgimento 

de anemias, doenças crônicas não transmissíveis, como 

obesidade, diabetes, e também no que se refere ao crescimento 

e desenvolvimento saudável desses jovens. E quanto ao 

conhecimento dos mesmos em relação a uma alimentação 

saudável. Este mesmo cenário é constatado por Freitas et 

al. (2014), em estudo que analisou as políticas públicas de 

nutrição para o controle da obesidade em adolescentes. Os 

autores afirmam que, no Brasil, essas políticas têm atuado de 

forma incipiente quando destinadas ao adolescente no que diz 

respeito ao fator obesidade.  
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CONCLUSÕES 

 

Os hábitos alimentares avaliados foram considerados 

inadequados para a idade, a alimentação dos adolescentes 

mostrou ser desequilibrada qualitativamente, e de acordo com 

as recomendações para a idade, onde percebeu-se que esta 

faixa etária merece mais atenção, e informações quanto a 

alimentação saudável, tendo em vista que é a partir da 

adolescência que começa a ter autonomia nas escolhas e ser 

traçado os hábitos que vão ser levados para a vida adulta.  

Foi constatado o consumo abaixo do recomendado para 

adolescentes em relação ao grupo das frutas, verduras e 

legumes. A maioria mostrou consumir processados e ultra 

processados com frequência. E o consumo de carne mostrou 

estar dentro do recomendado. 

Leva a refletir sobre a ação das políticas públicas, onde 

envolva o ambiente escolar, assim como o ambiente familiar. 

Para que juntos tenham resultados mais efetivos. Para que o 

que foi aprendido na escola, possa também ser colocado em 

prática em casa, onde passam maior parte do tempo. E a forma 

como essas ações estão sendo realizadas, se de fato estão 

alcançando êxito.  

E mostra a importância de uma intervenção nutricional 

para essa faixa etária, e uma educação nutricional de qualidade 

para escolares, pois nessa idade eles já se tornam 

responsáveis por suas escolhas alimentares. E a preocupação 

com o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis na 

adolescência.  

 

  



HÁBITOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM 

CABEDELO-PB 

753 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ARANEDA, J. et al. Ingesta de alimentos proteicos en adolescentes de la 
ciudad de Chillán, Chile. Rev. chil. nutr.,  Santiago ,  v. 46, n. 3, p. 295-
302,  jun.  2019 .    
AZEREDO, C. M.et al. Dietary intake of Brazilian adolescents. Public health 
nutrition, v. 18, n. 7, p. 1215-1224, 2015. 
BLOCH, K. V.et al. ERICA: prevalências de hipertensão arterial e obesidade 
em adolescentes brasileiros. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 50, n. 1, p. 
9s, 2016. 
BRASIL. Decreto nº 8.553, de 3 de novembro de 2015. Institui o Pacto 
Nacional para Alimentação Saudável. Diário Oficial da União 2015. 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de 
Saúde: 2013. Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças 
crônicas. Rio de Janeiro, RJ: 2014. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Base Nacional Comum 
Curricular: Educação é a base. Brasília, DF: 2017. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da Alimentação Saudável nas 
Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes 
públicas e privadas, em âmbito nacional. Portaria Interministerial 1010. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Guia 
alimentar para a população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Como 
está sua alimentação? Brasília, DF, 2007. Disponível em: 
http://www.saude.gov.br. Acesso em: 05 maio 2018. 
BRASIL. Resolução/CD/FNDE nº38 de 16 de julho de 2009. Dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Diário Oficial da União 
2009. 
BUSATO M.A. et al. Ambiente e alimentação saudável: percepções e 
práticas de estudantes universitários. Semina: Ciências Biológicas e da 
Saúde, Londrina. v. 36, (s/n), p.75-84, 2015 
CARTER, M.A., et al. Place and food insecurity: a critical review and 
synthesis of the literature. Public health nutrition, v. 17, n. 1, p. 94-112, 
2014. 
FREITAS, L. K. P. et al. Obesidade em adolescentes e as políticas públicas 
de nutrição. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 1755-1762, 2014.  
GREENWOOD, S.A.; Educação alimentar e nutricional e o livro didático: 
caminhos percorridos e objetivos perseguidos. – Rio de Janeiro, RJ: 
UFRJ/NUTES, 2014.     



HÁBITOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM 

CABEDELO-PB 

754 
 

LEAL, G.V. S. et al. Food intake and meal patterns of adolescents, São 
Paulo, Brazil. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 13, n. 3, 
p. 457-467, 2010. 
LEMKE, G. M. et al. Avaliação do consumo de leite e derivados, frutas e 
doces entre adolescentes de uma escola privada de Porto Velho–RO. Saber 
Científico, v. 5, n. 1, p. 43-51, 2016. 
LOPES, Í.K.B.. Avaliação físico-química dos óleos e gorduras e seus efeitos 
na ingestão in vivo. Tese (Mestrado em Química Orgânica) – Universidade 
dos Vales do Jequetinhonha e Mucuri, Diamantina – Minas Gerais. 2015. 
LORDAN, R. et al. Dairy Fats and Cardiovascular Disease: Do we Really 
Need to Be Concerned? Foods,v. 7, n.3, p.29, 2018. 
OMS. Organização Mundial da Saúde. La salud de los jóvenes: un reto y una 
esperanza. 1995. 
POMINI, R. Z. et al. Avaliação dos hábitos alimentares dos adolescentes de 
uma escola da rede de ensino da cidade de Umuarama-PR. Arquivos do 
MUDI., Umuarama, v.13, n. 1/2/3, p. 25-33, 2009. 
RAUBER, F. et al. Consumption of ultra-processed food products and its 
effects on children's lipid profiles: a longitudinal study. Nutrition, 
Metabolism and Cardiovascular Diseases, v. 25, n. 1, p. 116-122, 2015. 
RIBEIRO, A.P. B.; MOURA, et al. Interesterificação química: Alternativa para 
obtenção de gorduras zero trans. Quim. Nova, Vol. 30, No. 5. p. 1295-1300, 
2007. 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Manual de Orientação 
Departamento de Nutrologia. 3. ed. Rio de Janeiro: SBP, 2012. 
SILVA, D. C. et al. Percepção de adolescentes sobre a prática de 
alimentação saudável. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, p. 3299-3308, 
2015.  

 



IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ÂMBITO DA 

SAÚDE PÚBLICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

755 
 

CAPÍTULO 40 
 

IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ÂMBITO 

DA SAÚDE PÚBLICA: REVISÃO 
SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 
Allana Sayonara Santos SILVA¹ 

Sandra Regina Dantas BAÍA² 

1 Nutricionista graduada pelo Centro Universitário Uninassau – Campina Grande; 
 2 Professora do curso de Nutrição pelo Centro Universitário Uninassau – Campina Grande.  

allanas.10@hotmail.com 

 

RESUMO: A alimentação adequada é um requisito 
básico para promoção e proteção da saúde, sendo reconhecida 
como um fator determinante e condicionante da situação de 
saúde dos indivíduos e coletividades, a vigilância nutricional e 
a orientação alimentar estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). A partir deste entendimento foi 
possível ir além e propor políticas específicas para o tema. O 
objetivo deste estudo foi destacar a importância de uma 
alimentação saudável e a influência dos profissionais atuantes 
no âmbito da saúde pública, dando foco as políticas públicas de 
alimentação e nutrição, analisando as condições de saúde da 
população brasileira e relatando a importância do trabalho 
multiprofissional através de demais estudos na área. A presente 
pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da literatura, onde 
foram analisados dezessete artigos que relatam sobre as 
condições de saúde populacional brasileira e demonstram que 
o SUS é um sistema que possui suas imperfeições, mas 
também possui inúmeras conquistas ao longo de sua trajetória, 
à exemplo disto estão os programas que foram desenhados 
para dar respostas aos problemas de saúde. Além disso, a 
alimentação e a nutrição necessitam ser área temática, a 
educação alimentar e nutricional devem ser introduzidas em 
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conjunto com os diversos pontos que estão atrelados a 
alimentação levando em consideração as condições de saúde 
populacional. 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Sistema Único de 

Saúde. Políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos o Brasil vivenciou o processo de 

transição nutricional, onde houve uma queda nas taxas de 

mortalidade por doenças infecciosas e o aumento da 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). 

Nas últimas décadas, esse processo de transição nutricional 

reflete um paradoxal e complexo aspecto da insegurança 

alimentar e nutricional brasileira (VITORINO et al., 2016). A 

alimentação adequada é um requisito básico para promoção e 

proteção da saúde, sendo reconhecida como um fator 

determinante e condicionante da situação de saúde dos 

indivíduos e coletividades (JAIME et al., 2018).  

Diversos estudos demonstram a elevação das DCNTs, 

em decorrência de vários fatores de risco, dentre os quais a 

alimentação, que pode ser promotora e também protetora, 

fazendo parte do tratamento não farmacológico de várias 

dessas enfermidades, o que aponta a sua importância 

(LINDEMANN; OLIVEIRA; MENDOZA-SASSI, 2016).  

Silva e Silva (2016) relatam que o aumento das DCNTs 

está inteiramente associado aos hábitos alimentares não 

saudáveis da população, principalmente aqueles relacionados 

ao consumo excessivo de industrializados e ultraprocessados. 

Contudo, faz-se necessário o incentivo de práticas alimentares 

adequadas e saudáveis, com a vigilância alimentar e 



IMPORTÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ÂMBITO DA 

SAÚDE PÚBLICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

757 
 

nutricional, prevenção e cuidado integral de agravos 

relacionados a alimentação e nutrição. 

A prevalência elevada das DCNTs representam um 

desafio para o sistema de saúde, no plano assistencial a 

Atenção Primária à Saúde (APS) se caracteriza como um 

espaço privilegiado que permite o desenvolvimento das ações 

de promoção. Na APS destaca-se o Programa Academia da 

Saúde (PAS), no qual surgiu com objetivo de ofertar a prática 

regular de exercícios físicos (DEUS et al., 2015). 

Recomendações sobre alimentação saudável são 

divulgadas à população de diversas formas, incluindo políticas, 

programas e campanhas do Ministério da Saúde (MS), o que 

chama atenção que de uma forma ou de outra, a maior parte da 

população tem acesso a esse conhecimento. Porém, pesquisas 

continuam demonstrando que a alimentação habitual do 

brasileiro segue um padrão não saudável (LINDEMANN; 

OLIVEIRA; MENDOZA-SASSI, 2016). 

A alimentação e a nutrição participou ativamente das 

discussões da reforma sanitária e estabelecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Exemplo disto foi a 1ª Conferência 

Nacional de Alimentação e Nutrição, realizada em 1986, como 

desdobramento e em seguimento imediato da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde. Essa conferência representou, por um lado, 

o engajamento da área de alimentação e nutrição na reforma 

sanitária e, por outro, lançou um conjunto de proposições que 

se tornaram referências permanentes em Segurança Alimentar 

e Nutricional (JAIME et al., 2018). 

Instaurado no ano de 1990 e regulamentado pelas leis 

8.080/90 e 8.142/90, o SUS, possui como princípios e diretrizes: 

a universalidade, a integralidade e a igualdade à saúde 

(ALMEIDA et al., 2018). Uma das principais políticas de atenção 
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básica do SUS é a Estratégia Saúde da Família (ESF), na qual 

foi implementada inicialmente com equipes compostas por 

médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (FLORINDO et al., 2016). 

Almeida et al. (2018) relatam que foram criadas 

estratégias com objetivo de fortalecimento do SUS e dentre elas 

está o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Surgiu um 

tempo depois da ESF, tendo como principal diretriz a 

integralidade, conta com uma equipe multidisciplinar composta 

por profissionais de diversas áreas e atua juntamente com as 

equipes da ESF, incluindo outras categorias profissionais, 

dentre elas estão os nutricionistas, que devem prioritariamente 

atuar nos âmbitos familiar e comunitário sobre a situação 

epidemiológica, que é consequência do modo de vida e dos 

hábitos alimentares não saudáveis da população (FLORINDO 

et al., 2016). 

A inserção profissional do nutricionista favorece a 

promoção da saúde a partir de ações sobre alimentação e 

nutrição. A Resolução 380/2005 do Conselho Federal de 

Nutrição (CFN), que dispõe sobre a definição das áreas de 

atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece que a 

atuação na saúde coletiva envolva atividades de alimentação e 

nutrição realizadas em políticas e programas institucionais de 

atenção básica e vigilância sanitária. Dentre estas atividades 

desenvolvidas há o predomínio de ações de assistência, 

tratamento e cuidado, sendo caracterizadas como atividades de 

promoção da saúde (ALVES; MARTINEZ, 2016). 

O processo de trabalho na ESF requer dos profissionais 

conhecimento além dos adquiridos na formação inicial, a 

necessidade de habilidade para abordar o paciente, acolher, 

comunicar-se e trabalhar em equipe, o que é essencial para o 
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desenvolvimento do trabalho no NASF (SANTOS et al., 2017). 

Almeida et al. (2018) afirmam que trabalhar em equipe 

multiprofissional permite uma melhor qualidade da assistência 

e um melhor desenvolvimento de ações visando mudanças na 

prática de saúde. 

A Vigilância em Saúde atua a partir do conhecimento da 

situação de saúde populacional, com intuito de minimizar os 

riscos e com objetivo de observação e análise permanente da 

situação de saúde da população. Tendo em vista o importante 

papel da Vigilância em Saúde no sucesso das ações em Saúde 

Pública e as mudanças necessárias em relação aos padrões de 

consumo nutricional da população brasileira, o MS aprovou a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), para 

apoiar e orientar as ações de Vigilancia em Saúde nesta área 

(FERREIRA et al., 2018). 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde, a vigilância 

nutricional e a orientação alimentar estão incluídas no campo 

de atuação do SUS. A partir deste entendimento foi possível ir 

além e propor uma política específica para o tema, a PNAN, 

pela qual norteia a organização e a oferta da atenção 

nutricional, tendo como propósito a melhoria das condições de 

alimentação, nutrição e saúde da população brasileira (JAIME 

et al., 2018). A PNAN existe no Brasil desde o ano de 1999 e 

ao longo dos anos de sua existência transformou-se, de uma 

política inicial voltada para  equacionar as dificuldades na 

distribuição de alimentos, tornou-se nas últimas décadas uma 

política que defende o respeito, a proteção, a promoção e o 

provimento dos direitos humanos à saúde e à alimentação junto 

à população brasileira (SILVA; SILVA, 2018). 

Jaime et al. (2018) retrata que a primeira edição da 

PNAN foi pioneira ao adotar como princípio a realização do 
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Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), esta mesma 

edição trazia como principais fundamentos a garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a intersetorialidade. 

Ao longo da década seguinte à publicação da PNAN, um 

conjunto de marcos políticos e legais no campo da SAN foram 

aprovados, a exemplo da publicação da Lei Orgânica de 

Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), em 2006, e a 

constituição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN). A implantação do SISAN teve um papel 

importantíssimo na realização do DHAA, possui como maior 

objetivo assegura-lo em todo o país. Através do SISAN, os 

órgãos governamentais e as organizações da sociedade civil 

devem atuar em conjunto na formulação e implementação de 

políticas, planos, programas e ações com vistas a promover e 

garantir a SAN da população e a realização progressiva do 

DHAA (VASCONCELOS, 2017). 

Em uma das diretrizes da PNAN, está a Vigilância 

Alimentar e Nutricional (VAN), no Brasil foi definida como 

atribuição do SUS pela Lei nº 8.080/90, como importante 

estratégia para se alcançar a SAN, ao disponibilizar 

informações oportunas para a tomada de decisão pelos 

gestores das Políticas Sociais. A Promoção da Saúde e a 

Atenção Primaria à Saúde são a base sobre as quais se ergueu 

a proposta do SUS (VITORINO et al., 2016). 

Na edição de 2013, a PNAN reafirmou como propósito, a 

melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da 

população brasileira. Apontou a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) como uma estratégia favorável para 

conscientização destas condições, atribuindo aos educadores 

de diversos setores a responsabilidade de orientar sobre o ato 

de alimentar-se. A EAN leva a reflexão da população sobre a 
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importância da alimentação para a saúde, permitindo a 

transformação e o resgate dos hábitos alimentares tradicionais 

(SILVA; SILVA, 2018). 

O MS desde 1990, adota um sistema de informações 

para monitoramento das condições nutricionais e alimentares 

da atenção básica do SUS. O Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN), que permite o gerenciamento de 

informação de todas as fases da vida, com destaque nas 

populações tradicionais e os grupos de vulnerabilidade. Esta 

estratégia está incluída como uma das diretrizes da PNAN, 

caracterizada como uma ferramenta de grande importância na 

tomada de decisão e implementação das ações na atenção à 

saúde (ROLIM et al., 2015). Ferreira et al. (2018) afirmam que 

o SISVAN abrange atividades rotineiras e contínuas de coleta e 

análise de dados e informações destinadas ao diagnóstico da 

situação alimentar e nutricional da população brasileira, como 

foco a população atendida na atenção básica. Este diagnóstico 

auxilia na tomada de decisões e no planejamento de ações de 

promoção da alimentação saudável, prevenção e controle das 

carências nutricionais e a formulação de políticas públicas. 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) foi criado em 1993 e extinto em 1994, 

porém, em 2003 foi recriado juntamente ao Projeto Fome Zero. 

Em 2010 a LOSAN foi oficialmente regulamentada pelo decreto 

que estabelece a Política Nacional de SAN e também 

estabelece o Plano nacional de SAN (VASCONCELOS, 2017). 

Doria (2019) relata que em 1° de Janeiro de 2019, o CONSEA 

foi novamente extinto, em Maio do mesmo ano, foi recriado e 

inserido no Ministério da Cidadania. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

uma importante ferramenta de garantia da SAN. Tem como foco 
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prioritário à alimentação de escolares e permite uma melhoria 

do rendimento escolar, em 2009, o programa passou a ser um 

dispositivo de política pública dando apoio ao desenvolvimento 

rural sustentável. Passou a determinar que no mínimo 30% do 

total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a aquisição de 

gêneros alimentícios devem ser utilizados na aquisição de 

produtos diretamente da agricultura familiar e do empreendedor 

familiar rural (DORIA, 2019). 

Nunes et al. (2018) afirmam que nos últimos anos o 

PNAE se apresenta como um dos mais importantes 

mecanismos de política de inclusão no meio rural, é inserido no 

conceito de alimentação adequada que busca a valorização da 

diversificação da agricultura familiar, da sua estruturação 

econômica e organização coletiva. 

Com a expansão das DCNTs no país, as necessidades 

de saúde da população brasileira mudaram e a alimentação 

constitui um componente de intervenção estratégico neste 

panorama (BOTELHO et al., 2016). Considerando o contexto 

da atenção básica em saúde no Brasil e reafirmado a 

responsabilidade dos profissionais de saúde, especialmente os 

vinculados ao SUS, é importante salientar que além das 

orientações sobre alimentação saudável, é de grande 

importância conhecer as dificuldades dos usuários para terem 

uma alimentação saudável, para que de posse dessas 

informações seja possível a adequação de estratégias de 

intervenção (LINDEMANN; OLIVEIRA; MENDOZA-SASSI, 

2016). 

Parte das pessoas que passam dificuldades, em relação 

a acesso aos alimentos, se beneficiam com as políticas 

públicas, como por exemplo o Programa Nacional de Merenda 
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Escolar, que  atende aproximadamente 42 milhões de crianças 

todos os dias. Atualmente houveram muitos avanços na área 

da segurança alimentar no Brasil, com a implantação do Fome 

Zero, o país conseguiu grande êxito na elaboração e aprovação  

de planos, projetos e programas que visam o combate à fome 

e a insegurança alimentar, tendo como base a criação de 

políticas públicas imediatas de médio e longo prazo a serem 

executadas (VASCONCELOS, 2017). 

A educação alimentar traz a necessidade de garantir o 

acesso aos alimentos com preço viável, incentivando o 

consumo de alimentos originados de forma produtiva, 

resgatando hábitos alimentares tradicionais e respeitando as 

crenças e valores da população. Sendo assim, a segurança 

alimentar não está garantida somente pelo acesso aos 

alimentos, mas por uma educação que desenvolva o saber 

crítico frente a história da cultura alimentar (SILVA; SILVA, 

2016). 

O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é 

necessário para a sobrevivência humana, a alimentação 

adequada e o direito fundamental de toda pessoa a estar livre 

da fome, são requisitos para a realização de outros direitos 

humanos. O DHAA, inicia com a luta contra a fome, mas não 

pode limitar-se unicamente a isto, ou esse direito não estaria 

sendo completamente realizado (VASCONCELOS, 2017). 

O estabelecimento de vínculos entre profissionais e 

usuários, assim como a corresponsabilização, a autonomia e o 

protagonismo dos sujeitos, são valores norteados por uma 

política de humanização que valoriza deveres educativos, 

psicossociais e comportamentais. Uma equipe multiprofissional 

possibilita vínculos e olhares diferentes para cada caso, o que 
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resulta na definição de projetos com valorização profissional 

atrelada a resultados (MAIS et al., 2015). 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi destacar a 

importância de uma alimentação saudável e a influência dos 

profissionais atuantes no âmbito da saúde pública, dando foco 

as políticas públicas de alimentação e nutrição, analisando as 

condições de saúde da população brasileira e relatando a 

importância do trabalho multiprofissional através de demais 

estudos na área.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão sistemática 

da literatura, onde foram utilizados artigos da base eletrônica do 

Google Acadêmico. Para pesquisa dos artigos foram utilizadas 

palavras-chaves como: saúde e segurança alimentar; nutrição 

e saúde pública; nutrição e sistema único de saúde; atuação 

multiprofissional no âmbito do NASF / PNAE / SISAN. 

Os artigos foram selecionados com base nos anos de 

2015 a 2019, formulados no Brasil. Foi realizada a leitura das 

publicações selecionadas e retiradas as partes de maior clareza 

e importância para desenvolvimento desta pesquisa.  

Por meio deste processo, a amostra final foi constituída 

por dezessete artigos de maiores relevâncias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa foram analisados dezessete artigos que 

relatam sobre as condições de saúde populacional brasileira, 

através deles podemos perceber que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) participa ativamente da saúde pública, possuindo 
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politicas e programas de segurança alimentar que incentivam a 

prática de alimentação saudável. Porém, também podemos 

visualizar que as condições atuais da saúde populacional não 

seguem em um caminho maravilhoso, necessitando de 

intervenções e ações de educação nutricional prioritariamente 

no âmbito da saúde pública. Visualizamos que assim como o 

SUS, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN) também se baseia em princípios direcionadores de 

ações e políticas públicas. 

Ao longo de sua história no SUS, as ações de 

alimentação e nutrição foram fortemente marcadas por 

programas desenhados para dar respostas a um determinado 

problema de saúde de certo grupo populacional, como aqueles 

de prevenção e controle de deficiência de micronutrientes e o 

atrelamento da vigilância alimentar e nutricional aos de controle 

da desnutrição e de transferência de renda (JAIME et al., 2018). 

A Promoção da Saúde e a Atenção Primaria à Saúde 

recomendam o planejamento e a gestão embasados em 

evidências para solucionar os problemas de saúde mais 

frequentes e relevantes nos grupos populacionais, os quais 

podem ser minimizados ou eliminados com os recursos 

disponíveis. Esses problemas, identificados na rotina dos 

serviços de saúde no nível local, devem alimentar a base de 

dados dos Sistemas Nacionais de Vigilância em Saúde, os 

quais contribuem para a consolidação da descentralização 

administrativa no SUS (VITORINO et al., 2016). 

Uma adequada utilização dos Sistemas de Informação 

em Saúde (SIS) contribui para a melhoria da qualidade da 

coleta e registro dos dados, com confiabilidade de informações 

geradas, aprimorando o planejamento e implementação das 

ações propostas pelos programas nas diferentes esferas de 
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governo. Outro potencial do SIS é que as informações geradas 

são continuas e úteis para a utilização imediata, tanto para os 

gestores nos planejamentos dos planos de ação, como para os 

profissionais na reorganização do atendimento nas unidades de 

saúde (ROLIM et al., 2015). 

Silva e Silva (2018) relatam que a Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) incentiva a promoção de alimentação 

adequada e saudável em ambientes institucionais, incidindo 

sobre a oferta de alimentos saudáveis em escolas e ambientes 

domésticos. Porém, embora o conhecimento favoreça novas 

atitudes alimentares, sua influência não é completa, em muitas 

das vezes mesmo tendo recebido orientações de um 

profissional de saúde, a adesão das recomendações enfrenta 

dificuldades, uma real mudança de comportamento se 

caracteriza como um processo complexo (LINDEMANN; 

OLIVEIRA; MENDOZA-SASSI, 2016). 

Vitorino et al (2016) refere-se como é alarmante a 

progressão da prevalência de sobrepeso e da obesidade 

populacional, mais de 50% da população adulta está com 

sobrepeso e 15% é obesa. No entanto, 5% da população 

permanece sobrevivendo em situação de fome e desnutrição. 

Contudo, é necessário introduzir pontos que estão atrelados à 

alimentação, como o meio ambiente, o acesso à água, o 

cuidado com a utilização de agrotóxicos, aditivos, transgênicos 

e os demais (SILVA; SILVA, 2016). A alimentação para o ser 

humano deve ser compreendida como um processo de 

modificação populacional, abrangendo a constituição de uma 

vida saudável e cidadã. O direito à alimentação adequada e o 

direito de estar livre da fome, estão distantes da realidade de 

muitas pessoas (VASCONCELOS, 2017). 
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A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), 

aponta a alimentação saudável como uma das ações 

específicas, baseando-se na segurança alimentar e nutricional 

e na alimentação como direito humano, assim contribui para a 

redução das desigualdades sociais (BOTELHO et al., 2016). A 

Politica Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) surgiu com 

o princípio do direito humano à alimentação adequada e sua 

implantação deve responder à contradição entre a fome e o 

excesso de peso (ALMEIDA et al., 2018). Jaime et al. (2018) 

apresenta a PNAN como ampliadora do conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), para a incorporação do acesso 

universal aos alimentos e da dimensão nutricional, relativa à 

composição, qualidade e aproveitamento biológico e aos riscos 

sanitários atribuíveis aos alimentos. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é 

uma importante ferramenta de política pública de combate a 

fome e garantia da segurança alimentar e nutricional, possui 

como potencialidades, assegurar o direito humano à 

alimentação adequada e de promover o desenvolvimento rural 

(DORIA, 2019). Como mecanismo de política pública, o PNAE 

busca afirmar o papel da agricultura familiar e reconhece que 

os agricultores familiares possuem capacidade coletiva para 

produzir alimentos de qualidade, bem como condições de 

participar da comercialização direta dos seus produtos (NUNES 

et al., 2018). 

A partir da elaboração do Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN), foi criado o SISVAN Web, no qual é um 

sistema informatizado que possui como objetivo o registro dos 

dados da Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) de todos os 

usuários do SUS, o qual foi disponibilizado na internet, no site 

da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN), 
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desde o ano de 2008, para o acesso de Estados e Municípios 

(FERREIRA et al., 2018). 

A VAN foi idealizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para Alimentação e Agricultura, em 1974, 

consiste na descrição contínua e na predição de tendências das 

condições de alimentação e nutrição da população, bem como 

de seus fatores determinantes, permitindo monitorar a 

distribuição, magnitude e tendências da transição nutricional, 

identificando seus desfechos e determinantes sociais, 

econômicos e ambientais (VITORINO et al., 2016). 

Para a melhoria das condições de saúde populacional e 

as condições de alimentação e nutrição, se faz necessário a 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis; a 

vigilância alimentar e nutricional; e a prevenção e o cuidado 

integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição, 

contribuindo para a conformação de uma rede integrada, 

resolutiva e humanizada de cuidados. Reforçamos assim a 

ideia do SUS, com suas conquistas e imperfeições, como um 

sistema vivo e derivado do compromisso técnico-ético-político 

dos gestores, dos trabalhadores, da academia e da sociedade 

como um todo (JAIME et al., 2018). 

As políticas públicas foram estruturadas para a solução 

de problemas brasileiros, como a desigualdade social, a 

pobreza e o desenvolvimento sustentável. Uma das mais 

estimuladas foi a da segurança alimentar, como uma forma de 

garantir alimentos de maior qualidade e também gerar a 

inclusão econômica (NUNES et al., 2018). 

Mais et al. (2015) afirmam, os vínculos entre os 

profissionais e os usuários estabelecem a humanização nas 

políticas públicas e possibilitam olhares diferentes para cada 
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caso, possibilitando a valorização profissional e garantindo 

maiores resultados. 

 

CONCLUSÕES  
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui suas imperfeições, 

porém, também possui inúmeras conquistas ao longo de sua 

trajetória, à exemplo disto estão os programas que foram 

desenhados para dar respostas aos problemas de saúde, 

como: PNAN, PNAE, SISAN, VAN, DHAA, Fome Zero, todos os 

citados e até mesmo os que não foram citados nesta pesquisa. 

Programas estes que beneficiam a população, seja para 

alimentação, educação alimentar ou hábitos saudáveis, que 

buscam envolver a população em seu meio, como o PNAE, que 

incentiva a inclusão dos agricultores no processo e distribuição 

dos seus produtos, afirmando assim o importante papel da 

agricultura familiar. São políticas públicas muito necessárias 

para a população como um todo, que proporcionam a redução 

da desigualdade social, estimulando a organização coletiva, 

estas políticas necessitam de atenção para que não sejam 

esquecidas e sim colocadas em prática da melhor forma 

possível, com individualidade para cada especificidade. A 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é de grande 

importância no âmbito da saúde pública, mesmo com o 

processo de transição nutricional, onde houve um declínio nas 

doenças infecciosas, parasitarias e carenciais, e um acréscimo 

nas doenças crônicas não transmissíveis, tais doenças que 

sofreram declínio não deixaram de existir, ainda possuem 

muitas pessoas que de alguma forma, não conseguem acesso 

aos alimentos. Os profissionais que estão inseridos no âmbito 

do SUS devem trabalhar como equipes multiprofissionais para 
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que um dê apoio ao outro, para que as ideias trabalhem em 

conjunto, assim rendem mais e surtem maiores efeitos, estes 

profissionais necessitam promover hábitos adequados e 

saudáveis, sejam alimentares e/ou comportamentais, 

prevenindo e cuidando de agravos relacionados à patologias, a 

alimentação e a nutrição necessitam ser inseridas nas áreas 

temáticas prioritárias no âmbito da saúde pública. Além disso, 

a educação alimentar e nutricional devem ser introduzidas em 

conjunto com os diversos pontos que estão atrelados a 

alimentação. Os profissionais devem estar sempre atualizados 

e serem capacitados para trabalharem e colocarem em prática 

o seu trabalho, juntamente com a educação alimentar. Visando 

esclarecer as dúvidas populacionais e orientar de forma clara e 

precisa todos aqueles incluídos no âmbito populacional, 

elencando as prioridades e focando na melhoria da saúde. É 

importante repassar as devidas orientações sobre a melhor 

forma de obtenção de saúde por meio de uma alimentação 

equilibrada e hábitos saudáveis, levando em consideração as 

condições de saúde populacional. Vários estudos relatam, 

quando levantada questões a respeito de alimentação e hábitos 

saudáveis, muitas dificuldades são mencionadas, como por 

exemplo: falta de recursos financeiros, controle de impulsos 

alimentares, falta de tempo, dificuldades com mudanças de 

hábitos, entre outros, esses pontos reforçam a ideia da 

necessidade do trabalho multiprofissional com atenção as 

condições da população.  
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RESUMO: Os Transtornos Alimentares são distúrbios 
psiquiátricos caracterizados por padrões de consumo e atitudes 
alimentares extremamente alteradas, com grande preocupação 
com o peso e a imagem corporal, sabe-se que com o passar do 
tempo a prevalência deles vem elevando. A incidência desses 
transtornos vem aumentando entre as mulheres adolescentes e 
adultas jovens, com destaque na população de estudantes de 
Nutrição. Trata-se de um estudo aplicado de delineamento 
transversal, do tipo quanti-qualitativo, que objetivou verificar o 
perfil nutricional e o risco de desenvolver distúrbios alimentares 
em estudantes do sexo feminino do curso de nutrição. Para 
isso, foram selecionadas 179 acadêmicas dos períodos iniciais, 
intermediários e finais do curso, e avaliadas através do 
questionário Eating Attitudes Test-26. Constatou-se que 75,5% 
da amostra apresentaram eutrofia, e ainda que apenas 6,7% 
das universitárias com IMC mais elevado demonstraram 
preocupação mais acentuada com sua forma física, tendo em 
vista que é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento 
desses transtornos. Observou-se ainda que 98,88% das 
estudantes não apresentaram risco de desenvolver transtornos 
alimentares, à medida que seus escores foram menores que 20 
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e não ocorreu relação entre os períodos do curso e as 
dimensões do questionário EAT-26, sendo possível concluir que 
provavelmente essas variáveis não sofram significativa 
influência da graduação em um curso de nutrição. 
Palavras-chave: Comportamento Alimentar. Imagem Corporal. 
Magreza. 
 

INTRODUÇÃO 

   

A alimentação é uma das necessidades biológicas para 

o mantimento da vida, que com o passar do tempo pode ser 

melhorada e/ou alterada, sendo possível definir nutrientes para 

que se matenha um equilíbrio e promova o bem-estar 

fisiológico. Porém, esse equilíbrio nem sempre é possível 

manter, surgindo a necessidade de avaliar o comportamento 

alimentar do individuo, para que se possa identificar prováveis 

determinantes dessas mudanças no consumo (MORAES et al., 

2014). A procura por entender o comportamento alimentar de 

indivíduos e coletividades está cada vez mais aumentando, já 

que ele é resultado do modo como cada um se relaciona com 

os alimentos (VAZ; BENEMANN 2014).  

Os transtornos alimentares (TA) são distúrbios 

disfuncionais emocionais, cognitivos e comportamentais, 

realizados para lidar com diversas questões ligadas ao 

indivíduo. Tornam-se doenças autossustentadas por 

pensamentos em que atribui benefícios ligados à magreza e a 

alteração da forma do seu corpo (BRUNSTEIN et al., 2015). Sua 

etiologia é multifatorial, englobando fatores genéticos, 

psicológicos e/ou socioculturais (FORTES et al, 2015), e estão 

classificados como a terceira causa de doenças crônicas no 

público jovem, já que a procura é bem menor nos serviços de 

saúde (MALTA, 2014). 
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Os principais TA são bulimia nervosa (BN) e anorexia 

nervosa (AN), que atualmente apontam um aumento importante 

nos casos. Ambos transtornos possuem a característica 

marcante pela preocupação excessiva com o peso corporal, 

possuindo problemas ligados à percepção distorcida da sua 

própria imagem corporal (GUIMARÃES et al., 2014). Segundo 

a American Psychiatric Association (2014), é de 4% a 

prevalência de AN entre jovens do sexo feminino. Acadêmicos 

da área da saúde é um público que possui maior risco de 

desenvolver AN (REIS, 2014). 

 De acordo com DSM-V, a BN pode ser diagnosticada 

através de episódios recorrentes de compulsão alimentar e 

comportamentos compensatórios inapropriados para evitar o 

ganho de peso, como indução de vômitos (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

Estudos sobre transtornos alimentares tem instigado 

cada vez mais o interesse de profissionais da área da saúde, já 

que o índice de morbidades cada vez mais aumenta, 

influenciando o estado nutricional e o metabolismo dos 

indivíduos (UZUNIAN; VITALLE, 2015). Sabe-se que com o 

passar do tempo a prevalência deles vem elevando, afetando 

principalmente se meninas adolescentes e mulheres jovens, 

onde é durante essas fases da vida em que se passa por 

diversas mudanças (BANDEIRA et al., 2016). 

A sociedade possui uma cultura onde ocorre uma 

supervalorização da imagem corporal, focando em um corpo 

magro e alto, sendo apontado como o “padrão ideal”, resultando 

em um excesso de preocupação com o corpo e elevando a 

insatisfação de muitas pessoas com sua aparência, possuindo 

assim uma relação com crescimento de transtornos 
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alimentares, e aumentando a predisposição a doenças como 

depressão (VALENÇA et al., 2016).   

O corpo perfeito, aquele que está no “padrão da 

sociedade”, está ligado a uma imagem de beleza e poder, 

porém na maioria das vezes esse corpo é quase inalcançável, 

provocando cada vez mais a frustações das pessoas por não 

alcança-lo (MACEDO et al., 2015). Nesse contexto, a imagem 

corporal é como cada pessoa interpreta mentalmente o seu 

próprio corpo, ou seja, é a forma como se enxergam 

(BANDEIRA et al., 2016). A distorção da sua própria imagem 

está diretamente associada a maiores dificuldades dos 

indivíduos em seus relacionamentos sociais. Os principais 

comportamentos desses indivíduos é de evitar olhar-se no 

espelho por muito tempo ou por inúmeras vezes, onde muitos 

tentam disfarçar através de roupas ou gestos. São atitudes 

preocupantes, já que pessoas acometidas por esses 

transtornos podem até mesmo, cometer atos contra sua própria 

vida, por não aceitar sua imagem (PIRES et al., 2014). 

Ao começar a faculdade e ingressar no ensino superior, 

ocorre uma série de mudanças na vida do universitário como 

por exemplo, mudanças de rotina, cidade, estresse, omissão de 

refeições devido a dificuldades em preparar sua própria 

refeição, escassez de tempo, já que vários estudantes 

conciliam a vida acadêmica com trabalho, os universitários 

muitas vezes substituem as refeições principais por lanches 

rápidos, além da baixa práticas de atividades físicas (Souza et 

al. 2014). Mendes et al. (2016) ainda ressalta que os 

universitários é muito comum ocorrer a diminuição de ingestão 

de vegetais e frutas e água, substituindo por fast food, bem 

como consumo exagerado de bebidas alcoólicas, onde estes 
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são alguns dos fatores que podem levar ao surgimento de 

Transtornos Alimentares.  

Vale ressaltar que algumas variáveis podem impactar a 

imagem corporal de jovens universitários, e o curso de 

graduação em que esteja matriculado é uma delas. Há relatos 

que os universitários dos cursos de Educação Física e Nutrição, 

são os que apresentam níveis mais elevados de insatisfação 

corporal, podendo assim possuir maior predisposição para o 

desenvolvimento de transtornos alimentares (SOUZA et al., 

2016). 

O questionário Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26) é um 

instrumento para verificação do risco de desenvolver algum 

transtorno alimentar. Trata-se de um questionário autoaplicativo 

que contém 26 perguntas sobre comportamento alimentar e 

imagem corporal, dirigidas à sintomatologia dos transtornos 

alimentares.  

Por representarem significativos graus de mortalidade e 

morbidade, os transtornos alimentares cada vez mais vêm 

ganhando atenção da sociedade, e principalmente quando 

relacionado aos profissionais da área da saúde. Diante do 

exposto, o presente estudo objetivou pesquisar o perfil 

nutricional e investigar os riscos de desenvolvimento de 

transtornos alimentares em acadêmicas do curso de Nutrição 

de uma instituição de ensino superior, como também identificar 

as características de comportamento alimentar das 

acadêmicas, e avaliar a correlação entre o perfil nutricional e os 

períodos (iniciais; intermediários e finais) que as acadêmicas do 

curso se encontram, com os dados do EAT-26. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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O estudo foi do tipo aplicado, de delineamento transversal, 

de natureza quanti-qualitativa. Para compor a amostra, foram 

selecionadas 179 acadêmicas dos períodos iniciais, 

intermediários e finais, dentre uma população de 333 

estudantes do curso de bacharelado em nutrição de uma 

instituição de ensino superior do município de Patos, Paraíba. 

Para identificar as acadêmicas com risco de desenvolver 

transtornos alimentares, foi aplicado o EAT-26, que foi criado 

em 1982 (GARNER et al., 1982) e traduzido e validado em 2003 

(BIGHETTI, 2003), com o intuito de avaliar as atitudes 

alimentares das pessoas.  

O EAT-26 possui 26 questões, sendo dividido em questões 

que avaliam a restrição dietética (questões 1, 6, 7, 10, 11, 12, 

14, 16, 17, 22, 23, 24 e 25); o comportamento bulímico 

(questões 3, 4, 9, 18, 21 e 26) e o controle da ingestão alimentar 

(questões 2, 5, 8, 13, 15, 19 e 20). O resultado do teste é o 

somatório dos pontos atribuídos aos itens, sendo um escore 

equivalente a 21 pontos representativo de um comportamento 

anormal, exigindo atenção.  

O peso e altura foram referidos pelas estudantes para que 

posteriormente fosse realizada a classificação do estado 

nutricional através do Índice de Massa Corporal (IMC). Os 

pontos de corte adotados para o IMC seguiram a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1995), que classifica pacientes adultos da seguinte forma: 

menor que 18,5 kg/ m2, baixo peso; maior que 18,5 kg/ m2 e 

menor que 24,9 kg/ m2, eutrófico; maior que 25 kg/ m2 e menor 

que 30 kg/ m2, sobrepeso; e maior que 30 kg/m2, obesidade. 

O presente trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa das Centro Universitário de Patos 

(UNIFIP), e considerou a Resolução nº 466/12 do Conselho 
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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. 

Foi concedida a autorização da Coordenação do Curso de 

Bacharelado em Nutrição, da instituição de ensino superior, 

através do Termo de Autorização Institucional para a realização 

da pesquisa, e todos os sujeitos (quando maiores de idade) ou 

responsáveis (quando menores de idade) envolvidos na 

pesquisa assinaram ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Os dados estatísticos foram computados utilizando o SPSS 

for Windows, v. 22. As análises estatísticas descritivas foram 

realizadas utilizando-se frequências, medias e desvio padrão, e 

posteriormente apresentados em tabela e gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na caracterização da amostra do presente estudo, foi 

observada uma média de idade 21,7 anos, sendo a idade 

mínima de 17 e a máxima de 52 anos. Quanto a classificação 

do estado nutricional das participantes (Tabela 1), estas foram 

distribuídas de acordo com os períodos do curso, a saber, do 1º 

ao 10º período.  
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Tabela 1. Perfil nutricional das participantes do 1º ao 10º 

período. 

1º ao 3º Período (60) Número Porcentagem 

Baixo Peso 9 15% 

Eutróficas 44 73,4% 

Sobrepeso 7 11,6% 

Obesidade - - 

4º ao 6º Período (59) Número Porcentagem 

Baixo Peso 7 11,9% 

Eutróficas 42 71,2% 

Sobrepeso 8 13,5% 

Obesidade 2 3,4% 

7º ao 10º Período (60) Número Porcentagem 

Baixo Peso 7 11,7% 

Eutróficas 49 81,6% 

Sobrepeso 4 6,7% 

Obesidade - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Das estudantes que estavam cursando entre o 1º e o 3º 

período, 73,4% apresentaram estado nutricional adequado, 

15% baixo peso, 11% sobrepeso, e nenhuma delas apresentou 

obesidade. Das que estavam cursando entre o 4º e o 6º período, 



PERFIL NUTRICIONAL E RISCO DE DESENVOLVER DISTÚRBIOS ALIMENTARES 

EM ACADÊMICAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

781 
 

71,2% apresentaram eutrofia, 13,5% sobrepeso, 11,9% baixo 

peso e 3,4% obesidade. Já as acadêmicas que se encontravam 

nos períodos acima do 7º, 81,6% eram eutróficas, 11,7% tinham 

baixo peso, 6,7% tinham sobrepeso e nenhuma tinha 

obesidade.  

Pode-se observar que a maior porcentagem de estados 

nutricionais adequados estava entre as universitárias que 

cursavam acima do 7º período, sendo que de forma geral 75,5% 

da amostra apresentava estado nutricional adequados, 12,8% 

apresentava baixo peso, 10,6% apresentava sobrepeso e 1,1% 

apresentava obesidade.  

Através da aplicação do questionário EAT-26, foi possível 

verificar que 98,88% (n = 177) das estudantes não 

apresentaram risco de desenvolverem transtornos alimentares, 

já que seus escores foram menores que 20, enquanto que 

apenas 1,12% (n = 2) apresentaram um maior risco, pois 

possuíam um escore igual ou maior que 20, que é sugestivo de 

comportamento alimentar de risco para desenvolver algum tipo 

de transtorno alimentar, não havendo significância estatística. 
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Gráfico 1. Comparação do IMC das participantes da pesquisa 

com relação as três dimensões do EAT. 

 

Fonte: Fonte: Dados dos Pesquisadores (2016) 

 

Na comparação do estado nutricional do IMC 

(peso/estatura²) com as três dimensões do questionário EAT-

26 (Escala da Dieta; Escala da Bulimia e Escala de Controle 

Oral), expressa no gráfico 1, foi possível observar que na escala 

da dieta, as 12 universitárias com IMC mais elevado (6,7%), 

apresentaram uma preocupação mais intensa com sua forma 

física, enquanto que as demais, 93,3% (n= 167) não referiram 

essa preocupação. Comparando os dados ao risco de bulimia 

e ao controle oral, apesar da ocorrência, não houve 

significância estatística. 

A maioria das estudantes no presente estudo estão 

classificadas na faixa de eutrofia, corroborando, sob esse 

aspecto, com os estudos realizados por Santos e 

Cattelan (2019), onde se verificou a prevalência de eutrofia em 
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70% da amostra composta por 60 universitárias da União das 

Faculdades dos Grandes Lagos, em sobrepeso e obesidade 

foram encontradas 22% e magreza 8%. A pesquisa conduzida 

por Araújo et al. (2018) também apresentou eutrofia por 70% 

das mulheres avaliadas no seu estudo. Outro estudo em 

Fortaleza – CE, que utilizou como amostra 300 estudantes do 

sexo feminino com idade média de 24 anos, obtiveram que 

75,3% da universitárias estavam eutróficas, 20,7% com 

excesso de peso e 4% estavam desnutridas (BANDEIRA et al., 

2016). O excesso de peso é uma predisposição que leva os 

sujeitos a ter mais probabilidades de adquirir diversas 

enfermidades (ARAÚJO, 2015).  

A aquisição dos conhecimentos e informações sobre o que o 

sobrepeso e obesidade pode ocasionar na saúde é importante. 

No presente estudo a maior porcentagem de estados 

nutricionais adequados estava entre as universitárias que 

cursavam acima do 7º período, fase do curso em que as 

acadêmicas já adquiriram conhecimento significativo o bastante 

para propiciar mudanças nos seus hábitos alimentares para 

uma dimensão mais saudável, e tenham uma visão mais 

ampliada desses distúrbios alimentares, incluindo as formas de 

prevenção e tratamento. 

Os resultados deste estudo não corroboraram com o que é 

geralmente encontrado na literatura. Ao estudar o risco de 

transtornos alimentares em acadêmicas, fazendo também uso 

do EAT-26, Santos e Cattelan (2019), considerou, participantes 

que somaram 21 pontos ou mais, terem comportamento 

alimentar de alto risco para o desenvolvimento para AN, desse 

modo 33% da sua amostra, com universitárias, apresentaram 

sintomatologia para o desenvolvimento de distúrbios 

alimentares. Ainda no mesmo estudo foi realizada uma 
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comparação com a percepção da imagem corporal com as 

universitárias que obtiveram 21 pontos ou mais no EAT, 

constatando que das 20 universitárias, 80% delas ansiavam por 

reduzir seu peso corporal, e apenas 5% exibiram satisfação 

com sua imagem corporal. Outro estudo também encontrou 

porcentagens para risco de desenvolver transtornos 

alimentares, os pesquisadores observaram que 21,7% das 

universitárias da área da saúde de Petrolina (PE) apresentaram 

comportamento inadequado (BENTO et al., 2016). 

Um estudo proposto por Pereira et al. (2019) avaliou o perfil 

nutricional de acadêmicas de Nutrição, o público foi composto 

por 86 acadêmicas, sendo que 43 das estudantes da 

Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/Brasil, e as 

outras 43 da Universidade do Algarve - Faro/Portugal, onde 

encontrou que 79,1% das avaliadas foram classificadas como 

eutróficas em Portugal e 65,1% no Brasil, corroborando com a 

presente pesquisa. Vale ressaltar que em ambas as 

universidades não houve delimitação por tempo de curso 

estudado. Na mesma pesquisa quando se trata da percepção 

da imagem corporal, as acadêmicas que apresentaram como 

satisfeitas foi de 27,9% em Portugal, e de apenas 20,9% no 

Brasil, ou seja, esses resultados mostram que apesar da 

maioria se encontrar em eutrofia, segundo o IMC, elas não 

apresentam satisfação com seu estado atual. 

 No estudo de Santos et al. (2017), realizado com 58 

mulheres, sendo 38 do curso de Nutrição e 20 de outros cursos 

da área da saúde, também relatou que mesmo com o peso 

adequado, as acadêmicas apresentaram distorção leve com 

relação a sua imagem corporal, apresentando baixo risco de 

desenvolver anorexia, porém, mais elevados riscos de 

desenvolver bulimia. Outro estudo realizado por Sarhan et al. 
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(2015), obtiveram em seus resultados que 70% das estudantes 

participantes da pesquisa indicaram que possuem desejo de 

diminuir o tamanho corporal, enquanto 11% possuem de 

aumentar o tamanho corporal e 19% são satisfeitas com seu 

corpo. 

Todos esses fatos confirma que há uma grande parte do 

público acadêmico que apresentarem instabilidade em seu 

comportamento alimentar, e que possuem um maior risco de 

desenvolverem algum distúrbio, devido a sua negativa 

percepção da imagem corporal.  

Estudantes ao serem questionadas sobre a satisfação com o 

próprio corpo, observou-se que a maioria delas possuem o 

desejo de serem mais altas e mais magras do que realmente 

são, e mesmo com classificação de eutrofia, queriam ter um 

IMC mais baixo ainda (BANDEIRA et al., 2016). Outro estudo 

em que foram avaliados 114 universitários de quatro cursos da 

área da saúde, também com o instrumento EAT-26, e com 

amostra constituida de 21 homens e 93 mulheres, com média 

de idade de 23 anos, indicou possíveis transtornos alimentares, 

a prevalência foi no público feminino, com cerca de 17,5%, já 

no público masculino apenas 1,8% obtiveram essa 

classificação. Também foi constatado uma relação significativa 

entre o nível de insatisfação corporal, obtido a partir dos 

resultados do teste BSQ, e a classificação de IMC, ou seja os 

universitários com classificação de sobrepeso e obesidade 

foram os que demonstraram maiores graus de insatisfação 

corporal quando comparados àqueles com classificação 

eutrofica, existindo uma influência da insatisfação corporal no 

desenvolvimento de possíveis transtornos alimentares (PIRES; 

MAYNARD, 2019).  
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Os TA, como bulimia e anorexia, pode se tornar uma 

consequência daqueles que possuem uma percepção da 

imagem corporal alterada, assim como também problemas 

psicológicos, como por exemplo a depressão (PEREIRA et al., 

2019). 

Diversos estudos relatam que a mídia e a sociedade em 

geral, promovem um padrão de corpo ideal específico que 

acaba, de forma prejudicial, influenciando a maneira como as 

pessoas se enxergam, fazendo com que a insatisfação com sua 

aparência aumente, apesar do seu estado nutricional estar 

adequado.  (DETREGIACHI et al., 2014; SANTOS et al. 2017; 

PEREIRA et al., 2019).  

Os meios de comunicação, como por exemplo a televisão e 

a internet, estão fortemente ligados a propagandas de 

publicidade de alimentos, realizando um marketing tão forte que 

é capaz de influenciar as pessoas, tanto de forma positiva 

quanto negativa, já que nesse meio a comunicação e feita de 

forma rápida, e qualquer pessoa pode publicar o que bem quer, 

sem cunho ciêtifico ou fontes confiáveis (PIRES; MAYNARD, 

2019). De acordo com um estudo que avaliou a influência da 

mídia na alimentação, com um público de 47 alunos do ensino 

fundamental, constatou que cerca de 45% dos entrevistados 

sentem vontade de comer a partir de propagandas de 

alimentos, 57% deles já realizaram compras de alimentos 

apresentados em propagandas (HENRICHS; OLIVEIRA, 2014). 

A pesquisa de Lira et al. (2017), encontraram relação entre a 

influência da mídia e o uso de redes sociais a imagem corporal 

em adolescentes do sexo feminino, constatando que aquelas 

que faziam o uso maior das redes sociais tiveram também 

maiores chances de apresentar insatisfação com seu corpo. 
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Mesmo que no presente estudo não houve avaliação quanto 

às influências da mídia na alimentação, e os públicos do estudo 

e os supracitados sejam bem diferentes, é possível constatar 

de acordo com várias pesquisas que a mídia possui uma grande 

influência na alimentação dos jovens (PIRES; MAYNARD, 

2019; HENRICHS; OLIVEIRA, 2014; LIRA et al., 2017).  

De acordo com os dados apresentados, constata-se que o 

público de sexo feminino têm significativamente uma maior 

preocupação com sua imagem corporal, em sua maioria uma 

insatisfação. Uma possível explicação para este resultado é que 

as mulheres estão muito mais vinculadas à mídia quando 

comparado aos homens, assim como também são submetidas 

a estereótipos com ligação entre dieta, saúde e beleza 

(CAMPOS et al., 2016). A associação entre sexo feminino, 

distorção de imagem corporal, avaliação de silhuetas e 

alterações alimentares patológicas, assim como o desejo de 

emagrecer demonstra que as mulheres são muito mais 

preocupadas com o corpo do que os homens. Vale ressaltar 

que essa insatisfação não gera preocupação se ela não for 

descontrolada e/ou elevada, ou seja se as práticas realizadas 

para melhorar a estética física não sejam prejudiciais, e sim 

saudáveis.  

Porém de acordo com os casos analisados, essa 

preocupação está se excedendo, visto que a maioria do público 

feminino dos estudos estão predispostas a transtornos, devido 

a distorção de imagem e percepção corporal. Portanto, 

considerando todos estes aspectos apresentados, pode-se 

constatar que atualmente os estereótipos de beleza surgem de 

forma negativa em determinadas culturas, já que através deles 

os riscos de desenvolvimento de transtornos relacionados com 

a imagem corporal elevam (CASTRO; CATIB, 2014), visto que 
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os transtornos alimentares com graus significativos de 

morbidade e mortalidade estão associados a vários fatores, 

como o estado nutricional do indivíduo, as práticas inadequadas 

de controlar o peso, através vômitos, o uso de laxantes, 

diuréticos, pratica de jejuns prolongados e exercícios físicos de 

forma exagerada (MARCONATO et al, 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que a amostra deste estudo, composta por 

universitárias do curso de nutrição, separadas por périodos do 

curso, demonstraram perfil nutricional eutrófico, conforme a 

classificação do IMC, e não apresentaram comportamentos 

inadequados, existindo um baixo índice de desenvolverem 

transtornos alimentares, anulando a possível correlação 

existente entre o contexto vivenciado em uma graduação de 

nutrição, com a maior propensão ao desenvolvimento de 

transtornos alimentares. Houve destaque na influência da 

aquisição de conhecimento científico no curso, sob a adoção e 

manutenção de comportamentos alimentares saudáveis, ou 

seja, as universitárias cursando acima do 7º período foram as 

que obtiverem melhores comportamentos e maior percentual de 

eutrofia. 

O desenvolvimento de mais estudos do tema abordado se 

faz necessário, visando à obtenção de esclarecimentos sobre o 

surgimento e desenvolvimento dos transtornos alimentares, 

assim como deve-se estimular a condução de pesquisas que 

elucidem a prevalência e comportamentos desses transtornos 

nas diferentes população, dentre elas as acadêmicas do curso 

de nutrição,  bem como com um número maior de participantes 

para a confirmação dos achados. Vale destacar que é muito  
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importante a realização de estudos com universitários, 

principalmente da área da saúde, já que esse público está 

bastante ligado aos cuidados e as ações relacionadas com a 

saúde, onde futuramente serão eles que estarão atuando em 

beneficio da saúde da população. 
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RESUMO: Hipertensão Arterial (HA) é um grave problema de 
saúde pública, visto que existe uma alta prevalência de pessoas 
diagnosticadas com essa patologia. Sendo de caráter 
multifatorial, essa desordem consiste como principal fator de 
risco para doenças cardiovasculares (DCVs). Recentemente, a 
disbiose intestinal tem sido relacionada a hipertensão. A fim de 
reverter isso, alguns trabalhos científicos têm investigado os 
efeitos benéficos devido à suplementação de probióticos frente 
a hipertensão. Diante disso, esta revisão tem por objetivo 
elucidar estudos que relacionam o uso de probióticos sobre a 
condição hipertensiva. Para isso, foi realizado buscas em 
plataformas online nacionais e internacionais acerca do tema 
proposto. Observou-se que suplemento diário de probióticos 
consegue melhorar a pressão arterial (PA) por meio da redução 
do estresse oxidativo, diminuição da atividade da enzima ECA, 
diminuição da inflamação vascular, redução da hipertrofia 
cardíaca, reversão disautonomia cardíaca e produção de 
peptídeos bioativos com efeito anti-hipertensivo. À vista disso, 
é notório que os probióticos configuram um alvo importante na 
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busca de estratégias terapêuticas não medicamentosas e 
eficientes para a HA. Sendo uma opção a ser considerada por 
indivíduos hipertensos que tomam mais de dois ou três 
medicamentos, visto que a utilização de probióticos pode ajudar 
a reduzir a quantidade de medicamentos utilizados para 
redução da PA. 
Palavras-chave: Bactérias lácticas. Doença Cardiovascular. 
Pressão Arterial. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Doenças Cardiovasculares (DCV) são desordens que 

envolvem o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos, 

incluindo doença coronariana, cerebrovascular, arterial 

periférica, cardíaca reumática, cardiopatia congênita, trombose 

venosa profunda e embolia pulmonar. Em 2015, das 17,7 

milhões de mortes em indivíduos com menos de 70 anos, 32% 

foram relacionadas a complicações decorrentes de DCVs, 

ocorrendo 82% em países de baixa e média renda (BRASIL, 

2017). 

A HA é o principal fator de risco para as DCVs, tanto em 

países desenvolvidos como em desenvolvimento, visto que é 

uma condição presente em metade das pessoas que morrem 

por essas doenças. Assim, pode-se afirmar que a HA causa um 

grande impacto na saúde pública (CALZEIRA et al., 2018). No 

Brasil, a HA atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos adultos, 

mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente 

para 50% das mortes por (DCV) (MALACHIAS et al., 2016a). 

Alguns fatores de riscos estão associados a essa 

enfermidade como fatores hereditários, hábitos alimentares não 

saudáveis e sedentarismo. Esses últimos, reforçam a 

importância de mudanças no estilo de vida e medidas 
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nutricionais como tratamento não medicamentoso para a HA, 

os quais envolvem principalmente o estímulo a prática de 

atividades físicas e mudanças dietéticas (MALACHIAS et al., 

2016b).  

Sabe-se que a hipertensão não está apenas relacionada 

a disfunção autonômica, disfunção endotelial e ao desbalanço 

de sal como é relatado há anos na literatura, mais também à 

disbiose intestinal (YANG et al., 2015a). A disbiose tem sido 

relacionada ao desenvolvimento e progressão de inúmeras 

doenças relacionadas à dieta, incluindo as doenças 

cardiovasculares (DE LIMA MARKUS; SOUZA, 2018) 

Na estratégia de reverter o quadro de disbiose 

ocasionada pela HA, o uso de probióticos tornou-se uma 

excelente alternativa. Estes são definidos como 

microrganismos vivos e de classificação gram-positiva, que 

quando inseridos na dieta em quantidades adequadas, afetam 

beneficamente o organismo do hospedeiro sendo capazes de 

prevenir ou tratar patologias (DE SOUZA, 2017). 

Os probióticos possuem diversos efeitos benéficos 

quando inseridos na alimentação habitual, dentre eles pode-se 

destacar o equilíbrio na microbiota intestinal, favorecendo o 

controle das infecções intestinais; o estímulo da motilidade 

intestinal; alívio de intolerância aos açúcares como a lactose; 

fortalecimento do sistema imunológico e efeitos 

anticarcinogênicos (DE LIMA, 2019). 

Os benefícios dos probióticos se estendem para a 

modulação da PA mediante atuação em diversos mecanismos 

de controle, contribuindo, assim, para a reversão da 

disautonomia cardíaca, atenuação da variabilidade da PA e 

frequência cardíaca, e melhora da sensibilidade do barorreflexo 

(VASQUEZ et al., 2019). 



PROBIÓTICOS COMO ALTERNATIVA AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL: UMA REVISÃO 

795 
 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica acerca dos impactos dos 

probióticos sobre a HA, demonstrando também as evidências 

da influência dos componentes da microbiota intestinal na 

condição hipertensiva. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, limitada a estudos publicados entre 2015 e 

2019, que abrangem a relação entre probióticos e o processo 

hipertensivo. Para a elaboração desta revisão foi realizado um 

levantamento na literatura nacional e internacional utilizando 

plataformas online como Pubmed, Scielo, Google Acadêmico, 

Science Direct, National Center for Biotechnology Information 

(NCBI). Os descritores utilizados    para pesquisa foram: 

hipertensão arterial, microbiota intestinal, probióticos, Bactérias 

ácido-lácticas, Lactobacillus sp.; Bifidobacterium sp. Foram 

filtrados artigos em português, inglês e espanhol. 

Os critérios de inclusão para construção deste trabalho 

foram artigos originais e de revisão que abordavam as 

características gerais da hipertensão arterial e sua relação com 

probióticos. Além disso, foi evidenciado os mecanismos pelos 

quais as bebidas probióticas promovem uma melhora nesta 

desordem. As informações foram obtidas e analisadas para 

corresponder a proposta do trabalho.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Hipertensão Arterial  

 

A hipertensão arterial (HA) é o aumento anormal da 

pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias. O 

indivíduo hipertenso apresenta persistentemente uma pressão 

arterial sistólica (PAS) acima de 140 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica (PAD) acima de 90 mmHg (MALACHIAS, et 

al., 2016a) 

Durante o desenvolvimento da hipertensão, o controle 

cardiovascular autonômico torna-se prejudicado, com uma 

redução parassimpática e um aumento na atividade simpática 

direcionada aos vasos periféricos e coração. 

Consequentemente, a hiperatividade simpática promove 

alterações cardiometabólicas complexas (GRASSI; RAM, 

2016). Em suma, a hiperativação simpática promove um 

aumento do débito cardíaco, volume de sangue bombeado pelo 

coração por minuto, retenção de água e da resistência vascular 

periférica. Esses fatores desempenham um papel fundamental 

na fisiopatologia da HA (SILVA, 2018). 

A hipertensão pode levar ao dano renal, o que inviabiliza 

o rim de manter o balanço hidroeletrolítico, produzir hormônios, 

regular a osmolaridade, purificar as toxinas do organismo e 

outras substâncias derivadas de metabólitos celulares 

presentes na circulação (ANTUNES, 2015). Além disso, o 

prejuízo no funcionamento renal também contribui para o 

processo hipertensivo, já que os rins são responsáveis pela 

produção de renina, que leva à ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA), cujas ações contribuem para 
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a elevação da PA. Assim, a HA está diretamente relacionada à 

superativação do SRAA (HALL; GUYTON, 2017). 

Níveis aumentados de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) também são relacionados à hipertensão, 

desencadeando vias de sinalização proliferativas que 

contribuem para a disfunção endotelial e remodelação cardíaca 

e vascular, sendo eles, fatores de riscos para as doenças 

cardiovasculares (PEREIRA et al., 2018). 

Nessa perspectiva, desenvolver meios que possibilitam 

novos tratamentos para o controle da PA diminuem 

significativamente as chances de um indivíduo desenvolver 

complicações cardiovasculares (ETTEHAD et al., 2016) e a 

compreensão da relação entre microbiota e hipertensão é um 

dos caminhos promissores. 

 

Microbiota Intestinal Humana 

   

O intestino é um órgão que apresenta diversas funções, 

dentre elas o reconhecimento, seleção, regulação e absorção 

de nutrientes. O trato gastrointestinal (TGI) tem um sistema 

nervoso próprio, denominado sistema nervoso entérico. Este é 

especialmente importante no controle dos movimentos e da 

secreção gastrointestinal, inicia-se no esôfago e se estende até 

o ânus, sendo composto por cerca de 100 milhões de 

neurônios. O sistema nervoso entérico é composto 

basicamente pelo plexo externo, disposto entre as camadas 

musculares longitudinal e circular, denominado plexo 

mioentérico ou plexo de Auerbach; e plexo interno, denominado 

plexo submucoso ou plexo de Meissner, localizado na 

submucosa. Embora, este sistema nervoso do TGI funcione de 
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forma independente, pode ocorrer influências do sistema 

nervoso simpático e parassimpático (HALL; GUYTON, 2017).  

O sistema nervoso simpático e o intestino possuem uma 

relação bastante adaptativa, quando outros órgãos necessitam 

de um maior fluxo de sangue o sistema simpático limita o fluxo 

sanguíneo esplâncnico. A estimulação simpática promove 

vasoconstrição das veias intestinais e mesentéricas de grande 

calibre, em consequência o volume de sangue é minimizado 

(HALL; GUYTON, 2017). Além disso, a hiperestimulação 

simpática, por meio da redução na perfusão sanguínea do TGI, 

acaba influenciando na microbiota intestinal. 

O TGI humano contém mais de 1000 espécies (Figura 

1) de bactérias conhecidas com mais de 3 milhões de genes, o 

que equivale a 150 vezes mais do que genes humanos (PINTO, 

2016). A Figura 1 esquematiza a distribuição das bactérias de 

diferentes gêneros ao longo do TGI, no estômago e duodeno 

encontram-se microrganismos dos gêneros Lactobacillus spp., 

Streptococcus spp., já no jejuno e íleo são regiões colonizadas 

por Lactobacillus spp., Streptococcus spp., Bacterioides spp., 

Fusobacterium spp. e Bifidobacterium spp., o intestino grosso é 

a área do TGI onde ocorre uma maior concentração de 

microrganismos (CRESCI; BAWDEN, 2015).  

Bactérias dos gêneros Bifidobacterium spp., Clostridium 

spp., Lactobacillus spp., Enterococcus spp., Eubacterium spp., 

Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. e Ruminococcus 

spp. são responsáveis por manter uma relação de simbiose 

com o hospedeiro, ou seja, ambas as partes se beneficiam para 

estabelecer um equilíbrio intestinal, favorecendo funções 

fisiológicas como fermentação de substratos energéticos; 

fortalecimento do sistema imune; crescimento de bactérias 

patogênicas; regulação e desenvolvimento intestinal; e 
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produção de vitaminas essenciais, como vitamina K e biotina 

(ALVES et al., 2018; SILVA, 2018). 

 

Figura 1. Distribuição dos microrganismos pelo trato 
gastrointestinal humano. CFU, Unidades formadoras de 
colônias. 
 

 
Fonte: Adaptado de Cresci e Bawden (2015). 

 

O desenvolvimento da microbiota humana começa 

desde o nascimento (SANTOS, 2018). No momento do parto 

normal, algumas espécies como Escherichia coli, 

Streptococcus sp., Lactobacillus sp. e Staphylococcus sp., 

bactérias da flora vaginal, acabam entrando em contato com o 

recém-nascido, influenciando positivamente no 

desenvolvimento da microbiota intestinal. A amamentação, 
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também possui efeitos benéficos na formação da microbiota, 

bactérias do gênero Bifidobacterium sp. e Lactobacillus sp. 

permitem a estabilidade da simbiose intestinal e no 

fortalecimento do sistema imunológico. Outros fatores como a 

dieta, genótipo e uso de antibióticos, similarmente possuem 

atuação no desenvolvimento e homeostase da microbiota 

(ALVES et al., 2018; DA SILVA QUIRINO, 2019; CRESCI; 

BAWDEN, 2015). 

A disbiose intestinal ocorre quando há um desequilíbrio 

entre as bactérias benéficas e patogênicas da microbiota 

intestinal, trata-se de um distúrbio cada vez mais relevante, que 

tem sido relacionado a causa ou desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis como a HA (DE MELO; OLIVEIRA, 

2018). O uso de probióticos, suplementos de microrganismos 

vivos que auxiliam na simbiose da microbiota intestinal e na 

constituição da barreira intestinal, têm mostrado ser uma 

alternativa favorável na prevenção de doenças crônicas como 

a hipertensão. 

 

Disbiose Intestinal e a Hipertensão Arterial 

 

A microbiota intestinal tem um papel fundamental na 

manutenção da pressão arterial e a disbiose pode resultar em 

hipertensão. Yang et al. (2015a), relataram que as alterações 

na microbiota intestinal podem ser decorrentes de diversos 

fatores de risco para a hipertensão como a predisposição 

genética e o desequilíbrio nutricional.  

Mell et al. (2015), evidenciaram uma ligação entre a 

microbiota intestinal e hipertensão através de uma pesquisa 

utilizando ratos Dahl sensíveis ao sal (modelo genéticos de 

hipertensão) e ratos Dahl resistentes ao sal (controle genético 
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normotenso), onde análises da microbiota cecal confirmaram a 

existência de diferenças significativas entre a microbiota dos 

ratos hipertensos e normotensos utilizados no estudo. De modo 

semelhante, Yang et al. (2015a), publicaram um trabalho 

relatando que a composição microbiana intestinal de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) eram diferentes em 

quantidade e diversidade de microrganismos quando 

comparada aos ratos normotensos Wistar-Kyoto. Esses 

achados sugerem que na hipertensão há um quadro de disbiose 

intestinal. 

Na hipertensão, Figura 2, há uma redução do número de 

bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, um dos 

produtos das bactérias que compõem a microbiota intestinal, 

além disso há a redução no fluxo sanguíneo intestinal devido à 

super estimulação do sistema nervoso simpático e, dessa 

forma, o desenvolvimento da disbiose intestinal. O fato é que o 

desequilíbrio microbiano causado pela hipertensão, leva a 

perda da integridade da barreira epitelial, desenvolvendo assim, 

uma inflamação intestinal e redução dos ácidos graxos de 

cadeia curta. Essas alterações na microbiota comprometem a 

regulação da PA e, em consequência, causam danos aos rins. 

Com as funções renais comprometidas, acumula-se altos níveis 

de toxinas urêmicas que atingem o intestino causando 

alterações na composição das bactérias, ocasionando a 

translocação de endotoxinas para a circulação sanguínea. 

Essas alterações associadas com o sistema imunológico neural 

e o intestinal, fortalece o feedback positivo que induz a disbiose 

e as doenças cardiorrenais (FELIZARDO et al., 2019).  

A Figura 2, mostra que o aumento da permeabilidade 

intestinal pode resultar em translocação de bactérias do lúmen 

intestinal (interior do intestino) para a circulação, refletindo, na 
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desregulação do sistema imunológico local e sistêmico e 

colaborando para o quadro de disbiose e doenças 

cardiorrenais. Adicionalmente, a disbiose intestinal está 

interligada com a mudança da atividade do sistema nervoso 

autônomo e do tônus vascular (FELIZARDO et al., 2019). 

 

Figura 2. Relação entre hipertensão, disbiose intestinal, 
inflamação e atividade nervosa autonômica. 
 

 
Fonte: Adaptado de Felizardo et al. (2019). 

 

Assim sendo, fica claro que reverter o quadro de disbiose 

intestinal pode ter efeitos benéficos frente a HA e desenvolver 
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procedimentos para manutenção da simbiose intestinal pode 

prevenir essa desordem. Alternativas simples e viáveis para a 

regulação da microbiota frente a HA, como a suplementação de 

probióticos que podem estar facilmente inseridos em alimentos 

impactam diretamente na saúde pública.   

 

Uso de Probióticos na Hipertensão 

 

Probióticos podem ser definidos como organismos vivos 

administrados em quantidades adequadas para conferir 

benefícios à saúde do hospedeiro. Esses efeitos benéficos são 

resultados da ativação de vários mecanismos, tais como a 

liberação de metabólitos antibacterianos, indução da produção 

de defensinas pelo hospedeiro, atividade de enzimas 

probióticas no lúmen do intestino, inibição da aderência 

bacteriana, competição por nutrientes e a melhora da resposta 

imunológica (ROBLES-VERA et al., 2017).  

A manipulação da microbiota intestinal pode levar ao 

desenvolvimento de novas terapias para problemas 

cardiovasculares. Alguns estudos vêm evidenciando o potencial 

de probióticos para aumentar a absorção de drogas, 

destacamos aqui a suplementação com Lactobacillus 

plantarum IS-10506 em coelhos para aumentar a concentração 

plasmática de amlodipina, um antagonista de diidropiridinas 

usado no tratamento da angina e hipertensão (SAPUTRI et al. 

2018).  

As espécies de bactérias do ácido lático (BAL) mais 

comumente empregadas na suplementação probiótica são: L. 

acidophilus, L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus e 

Streptococcus thermophilus. Gómez-Guzmán et al. (2015), 

demonstraram o efeito das bactérias Lactobacillus fermentum 
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CECT5716 (LC40), L. coryniformis CECT5711 (K8) e L. gasseri 

CECT5714 (LC9) na redução progressiva da PAS, através da 

redução do estresse oxidativo vascular e diminuição da 

inflamação vascular na aorta de ratos SHR.  

Além disso, as BAL podem ser geneticamente 

modificadas a fim de aumentar o potencial terapêutico. 

Considerando que o sistema renina-angiotensina é 

determinante na regulação da PA, Yang et al. (2015b), usaram 

metodologias de engenharia genética para produzir uma 

linhagem de Lactobacillus plantum que expressam o peptídeo 

inibidor da enzima de conversão da angiotensina (ECA), 

produtora de ang II, reduzindo assim os níveis de PA e os 

efeitos resultantes da hipertensão em modelos animais SHR. 

Yap et al. (2016), relataram que após oito semanas de 

administração de Lactobacillus casei C1 em animais SHR 

houve uma melhora na pressão arterial sistólica semanal (PAS), 

pressão arterial média (PAM), pressão arterial diastólica (PAD) 

e a função de reatividade aórtica. Níveis elevados de glutationa 

e óxido nítrico no soro dos animais SHR tratados, propõe que a 

bactéria exerce uma proteção vascular através de funções 

antioxidantes. 

Toral et al. (2018), observaram que o tratamento com 

Lactobacillus fermentum CECT5716 foi capaz de prevenir a 

disbiose intestinal, a disfunção endotelial e a hipertensão em 

animais tratados com tacrolimus, droga que aumenta a pressão 

arterial sistólica e prejudica o relaxamento dependente do 

endotélio pela acetilcolina. O efeito anti-hipertensivo desse 

probiótico incluiu à redução do estresse oxidativo vascular, por 

meio da regulação negativa de nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase 2 (NOX2) e prevenção 

do desacoplamento da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), 
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além de efeitos anti-inflamatórios como a diminuição de 

linfócitos T-helper 17 e aumento da polarização das células 

Treg nos linfonodos mesentéricos. 

Diante disso, os estudos acima comprovam que o uso de 

probióticos promove o equilíbrio microbiológico intestinal, que 

por sua vez, apresenta efeitos promissores no controle da HA, 

sendo considerados uma interessante possibilidade de 

tratamento complementar. 

 

Efeitos Benéficos dos Alimentos Probióticos Frente a 

Hipertensão 

 

Na perspectiva de alimentos que podem ser usados 

como complemento no tratamento da HA, o kefir apresentou ser 

uma excelente bebida rica em probiótico com efeito anti-

hipertensivo. O kefir, caracteriza-se como uma bebida ácida 

que pode ser produzida com leite ou água, podendo ser ou não 

saborizada com frutas.  

Uma análise microbiológica realizada em bebidas à base 

de kefir revelou a presença de bactérias do gênero Acetobacter 

aceti, Acetobacter sp., Lactobacillus delbrueckii delbrueckii, 

Lactobacillus fermentum, Lactobacillus fructivorans, 

Enterococcus faecium, Leuconostoc spp., Lactobacillus 

kefiranofaciens e leveduras do gênero Candida famata e 

Candida krusei (KLIPPEL et al., 2016). 

Segundo Barboza (2016), o kefir pode prevenir a lesão 

renal induzida por isquemia reperfusão, provavelmente por 

meio da redução do estresse oxidativo e apoptose, indicando 

que a utilização do kefir como um adjuvante não farmacológico 

possui potencial terapêutico para retardar a progressão das 

complicações renais e cardiovasculares.  
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Tratamento à base de Kefir por 60 dias foi capaz de 

melhorar a função endotelial na SHR, restaurando parcialmente 

o desequilíbrio de espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, 

além do recrutamento de células progenitoras endoteliais 

(FRIQUES et al., 2015).  

Posteriormente, Monteiro (2017) demonstrou que a 

suplementação com kefir durante 60 dias em ratos com 

hipertensão renovascular (2R1C) promoveu redução da 

pressão arterial, melhora na disfunção endotelial e no estresse 

oxidativo, como também diminuição da atividade da ECA. Em 

consonância com o estudo supracitado, Silvia-Cutini (2019), 

mostraram que o tratamento com kefir promove a redução da 

pressão sanguínea, redução da hipertrofia cardíaca e 

recuperação da função cardíaca por meio da melhoria na 

contratilidade devido à modulação de proteínas transportadoras 

de cálcio e redução da atividade simpática. 

Em 2015, Ahrén e sua equipe, analisaram que mirtilos 

fermentados por Lactobacillus plantarum DSM 15313 possuíam 

efeito anti-hipertensivo. De acordo com sua pesquisa, após 

quatro semanas de alimentação com mirtilos fermentados, ratos 

saudáveis tiveram uma redução significativa na PA em 

comparação aos ratos controle, e os animais com hipertensão 

induzida por Nω-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME) 

apresentaram a PA reduzia depois de duas semanas de 

suplementação. 

Lollo et al. (2015), mostraram que a ação proteolítica da 

Saccharomyces cerevisiae nas proteínas do leite foi capaz de 

gerar peptídeos bioativos que diminuíram a hipertensão 

mediante a inibição da ECA. Os principais gêneros de 

organismos probióticos produtores de peptídeos bioativos anti-

hipertensivo a partir do leite são as bactérias: Lactobacillus, 
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Lactococcus e Bifidobacterium e as leveduras: Candida, 

Galactomyces, Geotrichum, Kluyveromyces, Pichia, 

Saccharomyces e Schizosaccharomyces (AHTESH; 

STOJANOVSKA; APOSTOLOPOULOS, 2018.). 

Diante do exposto, é notório que a implementação de 

alimentos ricos em probióticos promove efeitos importantes na 

melhora da HA. A redução de espécies reativas de oxigênio, a 

melhor disponibilidade de óxido nítrico, a inibição da ECA e a 

melhora na disfunção endotelial são mecanismos pelos quais 

os probióticos reduzem a PA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com isso, fica evidente que a microbiota intestinal é um 

regulador da homeostase humana e a disbiose intestinal pode 

estar relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas 

como a hipertensão. Dessa forma, compreender a relação entre 

a microbiota intestinal e a hipertensão é extremamente 

importante para a saúde pública.  

Com base nos trabalhos apresentados nesta revisão, o 

suplemento diário de probióticos consegue melhorar a pressão 

arterial por meio da redução do estresse oxidativo, diminuição 

da atividade da enzima ECA, diminuição da inflamação 

vascular, redução da hipertrofia cardíaca, reversão 

disautonomia cardíaca e produção de peptídeos bioativos com 

efeito anti-hipertensivo. À vista disso, é notório que os 

probióticos configuram um alvo importante na busca de 

estratégias terapêuticas não medicamentosas e eficientes para 

a HA. 

Por conseguinte, identificar quais linhagens de bactérias 

probióticas apresentam efeito anti-hipertensivo, pode 
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revolucionar as terapias complementares. Sendo uma opção a 

ser considerada por pessoas hipertensas que tomam mais de 

dois ou três medicamentos, visto que a utilização de probióticos 

pode ajudar a reduzir a quantidade de medicamentos utilizados 

para redução da PA. 

Em relação à aplicabilidade, o uso de probióticos na 

terapêutica é bastante promissor e exequível, uma vez que os 

mesmos podem ser facilmente incorporados em excipientes 

farmacêuticos, alimentos e bebidas. Dessa forma, abrem-se 

possibilidades não apenas para a indústria farmacêutica, mas 

também para indústria alimentícia que poderá ofertar os 

probióticos em iogurtes, queijos e leites fermentados.  
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RESUMO: A romã (Punica granatum) é um fitoterápico 

conhecido por apresentar potencial antioxidante, esse fato, 

despertou o interesse em inseri-lo no campo da nutrição 

esportiva, uma vez que a associação entre o exercício físico 

com uma alimentação saudável e a utilização de alguns 

fitoterápicos é responsável por influenciar na biogênese 

mitocondrial. Dessa forma, o objetivo do estudo foi apresentar 

os efeitos da Punica granatum relacionados com o exercício e 

esportes. Os meios utilizados para levantamento dessa revisão 

foram os bancos de dados, PUBMED, SCIELO, e Google 

acadêmico, e os descritores utilizados para pesquisa foram 

exercício, esporte, estresse oxidativo e punica granatum. Os 

critérios de inclusão foram apresentar algumas das seguintes 
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informações: Respaldo científico da relação da romã (Punica 

granatum) com o esporte; os estudos utilizados na revisão 

bibliográfica serem estudos clínicos e estudos publicados nos 

últimos 5 anos (2014 a 2019). O levantamento resultou em 36 

artigos científicos, dos quais, para a construção de toda a 

revisão, foram selecionados um total de 28 estudos que mais 

se adequaram com o intuito dessa pesquisa.  Após a revisão, 

conclui-se que o consumo da romã seja por meio de extrato 

seco ou suco exerce uma influência positiva no esporte 

melhorando o desempenho físico. Isso porque pode 

desencadear no aumento do fluxo sanguíneo, diâmetro do vaso 

e atenuar o estresse oxidativo, aumentando as respostas 

antioxidantes.  

Palavras-chave: Esporte. Estresse oxidativo. Punica 

granantum. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização de fitoterápicos no tratamento das patologias 

vem sendo empregada desde os primórdios, mesmo com o 

intenso avanço na fabricação de medicamentos sintéticos, 

ainda é perceptível o consumo de plantas medicinais que 

podem ser administradas tanto na forma de chás como através 

da manipulação. Algumas delas contribuem para que o 

organismo do indivíduo responda diante uma condição 

estressora e, por conseguinte gerando um resultado benéfico 

para o desempenho de atividades esportivas (BRASIL, 2014; 

PATEKAR, 2017; SELLAMI et al., 2018). 

A associação entre o exercício físico com uma 

alimentação saudável e a utilização de alguns fitoterápicos é 
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responsável por influenciar na biogênese mitocondrial, ou seja, 

estimula a formação de mais mitocôndrias e ainda são capazes 

de melhorar o funcionamento delas (HAMIDIE et al., 2015). 

Sabe-se que o exercício traz diversos benefícios para 

quem pratica, como por exemplo, a redução do risco de 

infecção se comparado com indivíduos sedentários. Entretanto, 

o exercício quando praticado de maneira intensa provoca no 

organismo um aumento de radicais livres (RL), outras espécies 

reativas de oxigênio (EROS) e depressão da função imune. O 

processo em que ocorre uma maior quantidade de RL em 

detrimento a uma menor quantidade do sistema antioxidante é 

denominado de estresse oxidativo, o qual está relacionado com 

o surgimento de condições patológicas como doenças 

cardiovasculares, envelhecimento precoce e câncer. Assim 

para evitar esse processo e reduzir a inflamação, recomenda-

se suprir o organismo com antioxidantes de forma adequada 

por meio dos alimentos (GLEESON,2015; PINGITORE,2015). 

A quercetina presente na romã (Punica granatum), é um 

tipo de polifenol que ficou conhecido na prática clínica e 

esportiva por apresentar propriedades antioxidantes e 

anticarcinogênicas, além de estar relacionado com os 

benefícios atribuídos as mitocôndrias (ARYAEIAN et al., 2017; 

MYBURGH, 2014; WANG et al., 2018). Além de diversos 

estudos pré-clínicos apontarem os efeitos benéficos da 

ingestão de suco de romã (SR) ou extratos de romã (ER) em 

uma variedade de condições (FANALI et al., 2016; PANTH et 

al., 2017, WANG et al., 2018). 

Dessa forma, o objetivo desse estudo foi apresentar os 

efeitos da Punica granatum relacionados com o exercício e 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B45
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B118
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B118
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esportes. Visto que, a fitoterapia é uma estratégia que está 

sendo cada vez mais empregada no âmbito esportivo. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, por meio 

de um levantamento bibliográfico de artigos científicos. Na 

primeira etapa, foram selecionados os Descritores de Ciências 

da Saúde (Decs) de relevância para este estudo: 1) Exercise; 

2) Sport 3) Oxidative Stress 4) Punica granatum. 

Posteriormente a identificação das fontes adequadas ao tema 

abordado.   

A pesquisa de revisão bibliográfica foi realizada em 

diversos periódicos científicos nacionais e internacionais que 

continham artigos clínicos de pesquisa e revisão relacionados 

a temática. Para a seleção dos artigos científicos foram 

acessadas as principais bases de dados: PUBMED, SCIELO e 

Google acadêmico. 

Os critérios de inclusão estabelecidos para os fins desta 

revisão bibliográfica foram apresentar algumas das seguintes 

informações: respaldo científico da relação da Punica granatum 

com o esporte; os estudos utilizados na revisão bibliográfica 

serem caracterizados como estudos clínicos. Foram analisadas 

as produções científicas dos últimos 5 anos (2014 à 2019), 

sendo selecionados artigos nacionais e internacionais.  

Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados a partir 

dos 36 artigos científicos encontrados que abordaram as 

seguintes premissas: Leitura exploratória do material 

encontrado (sendo esta objetiva e com a finalidade de identificar 

se o tema era pertinente ao estudo proposto); Leitura seletiva 
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(aprofundada nas partes mais relevantes a pesquisa); e 

Registro das informações selecionadas em instrumento 

específico (levando em consideração autores, ano de 

publicação, método, resultados e conclusões encontradas).  

A terceira etapa do trabalho envolveu a análise e 

interpretação dos resultados. Nesta etapa foram ordenados e 

colocados em sumário as informações contidas nas fontes, de 

maneira que elas possibilitassem a obtenção de respostas aos 

problemas da pesquisa. 

Dos 36 artigos encontrados para a construção de toda a 

revisão, foram selecionados um total de 28 estudos publicados 

que se adequaram com o proposto por essa pesquisa. 

E, por fim, foi realizado a discussão dos resultados, no 

qual elencamos as categorias das etapas procedentes, sendo 

analisadas e discutidas a partir do referencial teórico relativo à 

temática do estudo. 

 

Figura 1 Caracterização cronológica da pesquisa bibliográfica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Biogênese mitocondrial 

 

A mitocôndria é uma das organelas celulares mais 

estudadas, por ser essencial para a regulação de uma série de 

processos celulares, como o metabolismo energético 

(CHISTIAKOV et al, 2014; ROY et al, 2015). 

Sua disponibilidade é dependente de alguns estímulos 

externos, fisiológicos e patológicos. O exercício, por exemplo, é 

um importante estímulo para a biogênese mitocondrial, 

justificado pela demanda energética em determinados tipos de 

treinamentos, que predispõe ao aumento de PGC-1 alfa (co-

ativador 1 alfa do receptor ativado por proliferador 

do peroxissoma) – componente responsável pelo aumento em 

massa e em quantidade de mitocôndrias no meio intracelular 

(BOEHLER, 2017). 

Em outro estudo, conduzido com 20 indivíduos 

submetidos a uma sessão de cicloergômetro, identificou 

aumento nos níveis de PGC-1 alfa após o exercício, através de 

análise de biopsia muscular. Este resultado reforça a 

importância do exercício para a modulação mitocondrial 

(GIDLUND et al, 2015). 

Uma das principais modificações ocorridas no organismo 

devido ao treinamento físico-esportivo (TFE) envolvendo a 

capacidade física de resistência é o aumento na quantidade e 

qualidade funcional de mitocôndrias do tecido muscular 

esquelético. Como as mitocôndrias são responsáveis pela 

oxidação de intermediários bioenergéticos do catabolismo de 
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glicose e ácidos graxos, utilizando O2 para tanto, essas 

modificações ocorrem simultaneamente com o aumento na 

capilaridade e funcionalidade de sistemas de transporte desses 

substratos. A biogênese mitocondrial envolve a expressão 

coordenada do genoma mitocondrial (mtDNA) e nuclear (nDNA) 

que produzem proteínas dessa organela. Entretanto, 

mitocôndrias não são ressintetizadas. No processo de sua 

replicação, novas proteínas são recrutadas e, posteriormente, 

adicionadas a compartimentos pré-existentes ou complexos de 

proteínas. Esse processo promove crescimento da organela em 

volume que sofre divisão subsequente por fissão (PEREIRA, 

2015). 

 

 Estresse oxidativo 

 

O exercício físico é importante coadjuvante no 

mecanismo contra doenças não transmissíveis e promove 

adaptações benéficas no organismo, auxiliando na melhora da 

resistência cardiovascular e musculoesquelética, mas quando 

realizado de forma exaustiva por um longo período de tempo, 

como no treinamento esportivo, pode levar o organismo a danos 

tanto celulares quanto tecidual, devido à elevada atividade 

metabólica celular gerando a produção excessiva de 

substâncias toxicas como, por exemplo, espécies reativas de 

oxigênio, conhecidas como radicais livres, que são moléculas 

altamente reativas por possuírem um elétron não-pareado na 

órbita externa. O ânion superóxido (O2•-), o radical hidroxila 

(•OH) e o óxido nítrico (NO•) são exemplos de RL e que são 

produzidos mediante ao exercício físico de alta intensidade 

(PEDROSO et al., 2015).  
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O aumento do consumo de oxigênio durante o exercício 

físico, ativa as vias metabólicas especificas durante ou após o 

mesmo, resultando na formação desses compostos. A 

mitocôndria, por meio da cadeia transportadora de elétrons é a 

principal geradora de RL. Essas espécies reativas, derivadas 

do oxigênio e do nitrogênio, durante a prática de exercícios 

físicos, podem ser produzidas por diversos mecanismos, nos 

quais se destacam: a redução parcial de oxigênio nas 

mitocôndrias; o processo inflamatório; e processos de isquemia 

e reperfusão. O exercício de alta intensidade ocasiona 

inflamação e produção de ERO, provocando lesões nas fibras 

musculares, no qual requerem remoção de proteínas 

danificadas, seguido por ressíntese de novas proteínas. Dessa 

forma, se há maior produção de ERO pelas células em relação 

à capacidade de remoção através do sistema antioxidante, 

ocorre o estresse oxidativo, no qual é uma condição de 

desequilíbrio entre os sistemas oxidantes e antioxidantes, 

devido à produção excessiva de RL (PEDROSO et al., 2015). 

Para neutralizar e atenuar as ações lesivas 

desencadeadas pela síntese de ERO e espécies reativas de 

nitrogênio (ERN), o organismo dispõe de um sistema de defesa 

conhecido como sistema de defesa antioxidante celular. Este 

sistema pode ser dividido em enzimático e não enzimático 

(PETRY et al., 2015). 

O primeiro inclui as enzimas superóxido dismutase, 

catalase e glutationa peroxidase. Já o sistema não enzimático 

inclui compostos sintetizados pelo organismo como bilirrubina, 

ceruloplasmina, hormônios sexuais, melatonina, coenzima Q, 

ácido úrico, e outros, ingeridos por meio da dieta regular ou via 

suplementação como ácido ascórbico, alfa-tocoferol, 
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betacaroteno e grupos fenóis (GUIMARÃES et al., 2015; 

PEDROSO et al., 2015). 

 

A relação dos produtos naturais com a via AMPK  

 

Produtos naturais foram descritos como ativadores da 

AMPK o que potencializa a capacidade aeróbia. No entanto, um 

link direto entre a ativação da AMPK e melhora na capacidade 

de exercício está faltando na maioria dos estudos. Além disso, 

esses produtos naturais, que são principalmente ingredientes 

de alimentos, não são específicos para ativação de AMPK, mas 

afeta vários sinais vias de transdução (NIEDERBERGER et al., 

2015; PEDROSO et al., 2015; PEREIRA, 2015).  

Uma das proteínas ativadas nos músculos esqueléticos 

durante treinamento físico é o monofosfato de adenosina (AMP) 

- quinase ativada (AMPK), uma proteína heterotrimérica que 

consiste de dois reguladores (b e c) e um catalítico (a) 

subunidade, que é expressa de forma onipresente (por 

exemplo, no fígado, coração, músculo esquelético, cérebro). 

Ele age como um "sensor de energia" e constitui um importante 

regulador do metabolismo celular. Sua ativação ocorre em 

estados de adenosina trifosfato (ATP), como após estresse por 

calor, treinamento excessivo, hipóxia / isquemia e fome, e tem 

sido associada com vários efeitos benéficos nas doenças 

metabólicas. A ativação da AMPK leva a processos que inibem 

o consumo de ATP, como a gliconeogênese no fígado e 

liberação de ácidos graxos no fígado e nas células adiposas. 

Por outro lado, a ativação da AMPK suporta a produção de ATP, 

aumento da captação de glicose nos músculos e ácidos graxos 
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oxidação em células hepáticas e musculares 

(NIEDERBERGER et al., 2015). 

 

A influência do consumo da romã com o esporte 

 

A Romã (Punica granatum), é uma fruta carnuda 

vermelha, semeada, originária do Oriente Médio, usada na 

medicina tradicional para tratar uma variedade de condições 

inflamatórias (CRUM et al., 2017). 

Punica granatum, pertence à Família Lythraceae que 

cresce até 8 m de altura. De acordo com Paprus de Eber (um 

dos mais antigos escritos médicos, datado de cerca de 1500 

aC), a planta era usada pelos egípcios como um tratamento 

para a tênia e outras manifestações parasitárias (AHAD,2018).  

Além de seus usos históricos antigos, a romã tem 

conhecida eficácia em vários sistemas de medicina a exemplo 

da medicina ayurvédica, onde age como um agente 

antiparasitário, como tônico de sangue e para tratar diarreia e 

úlceras gástricas (AHAD,2018). 

As substâncias bioativas da romã incluem os taninos 

hidrolisáveis (galotaninos e elagitaninos), ácido elágico e seus 

derivados, ácido gálico, antocianinas/antocianidinas, 

proantocianidinas, flavonóides, vitaminas, além de esteróis, 

lignanas, sacarídeos, ácidos graxos , terpenos e terpenóides, 

entre outros. Ellagitannins e gallotannins, juntamente com o 

ácido elágico e seus derivados, são compostos bioativos 

cruciais da romã (BRIGHENTI et al., 2017; AMBIGAIPALAN et 

al., 2016; LANTZOURAKI et al, 2015).  

Alguns estudos evidenciaram os efeitos proporcionados 

pelo consumo do ER ou SR no esporte como demonstram 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B28
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00544/full#B10
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Trexler et al. (2014), que realizaram um estudo randomizado, 

duplo-cego, controlado por placebo e cruzado tendo como 

objetivo investigar os efeitos agudos do ER no fluxo sanguíneo, 

diâmetro do vaso e desempenho no exercício em indivíduos 

ativos. Dezenove homens e mulheres foram aleatoriamente 

designados para um grupo placebo (PL) ou ER. Os 

participantes realizaram um teste de esteira de consumo de 

oxigênio máximo para determinar o pico de velocidade (PV) e 

retornaram após 24 a 48 horas e ingeriram PL ou ER. O fluxo 

sanguíneo da artéria braquial foi avaliado por ultrassonografia 

no início do estudo e 30 minutos após a ingestão (30minPI). 

Três corridas na esteira até a exaustão (TTE) foram realizadas 

em 90%, 100% e 110% PV. O fluxo sanguíneo foi avaliado 

imediatamente após cada exercício e 30 minutos após o 

exercício (30minPEx). Após um intervalo de 7 a 10 dias, os 

participantes repetiram os mesmos procedimentos, ingerindo o 

suplemento oposto. O fluxo sanguíneo foi significativamente 

aumentado (p = 0,033) 30minPI com ER em comparação com 

PL. O diâmetro do vaso foi significativamente maior (p = 0,036) 

30minPEx com ER. A ingestão do ER foi favorável para 

aumentar significativamente TTE em 90% (p = 0,009) e 100% 

PV (p = 0,027). A ingestão aguda de 30 minutos antes do 

exercício pode aumentar o diâmetro do vaso, o fluxo sanguíneo 

e retardar a fadiga durante o exercício. Os resultados desse 

estudo indicaram que o ER é ergogênico para corrida 

intermitente, provocando efeitos benéficos no fluxo sanguíneo. 

(Ver Quadro 1). 

No ano seguinte Naghizadeh-Baghi et al. (2015) por meio 

de um estudo randomizado, investigaram o efeito do SR sobre 

o estresse oxidativo em 28 jovens saudáveis do sexo masculino 
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durante atividade física intensa. Os indivíduos realizaram uma 

vez atividade física severa e, em seguida, amostras de sangue 

em jejum foram tomadas para testar os fatores oxidativos e 

antioxidantes. Os níveis de arilesterase, superóxido dismutase, 

glutationa peroxidase e capacidade antioxidante total após 

atividade física intensa no grupo suplemento foram 

significativamente aumentados (p <0,05), enquanto o conteúdo 

de malondialdeído mostrou uma diminuição significativa em 

comparação ao grupo controle (p <0,05). Os autores concluíram 

então, que o consumo regular de SR modula significativamente 

o estresse oxidativo e, portanto, protege contra a lesão 

oxidativa grave em homens saudáveis. (Ver Quadro 1). 

 Fuster-Muñoz et al. (2016) realizaram um estudo 

multicêntrico, randomizado, duplo-cego, em atletas de três 

clubes esportivos diferentes localizados no sudeste da 

Espanha, teve como objetivo avaliar os efeitos 

do suco de romã no nível de estresse oxidativo no sangue de 

atletas baseados em resistência. Marcadores de estresse 

oxidativo plasmático (proteína carbonila e malondialdeído 

[MDA]), bem como proteína C reativa e sE-selectina foram 

medidos. Trinta e um atletas participaram do estudo. Os 

participantes foram divididos em três grupos. O primeiro grupo 

foi suplementado com 200 mL / d de SR (SR; n = 10) durante 

um período de 21 dias, o segundo com 200 mL / d de SR diluído 

1: 1 com água (SRD; n = 11) e um grupo controle que não 

consumia SR (C; n = 10). Como resultados obtidos, o grupo 

controle aumentou os níveis de carbonila (+0,7 ± 0,3 nmols / mg 

de proteína) e MDA (+3,2 ± 1,0 nmols / g de proteína), enquanto 

os grupos SR e SRD mantiveram ou diminuíram seus níveis, 

respectivamente. Por outro lado, os níveis 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pomegranate-juice
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pomegranate-juice
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/c-reactive-protein
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de lactato aumentaram no grupo SR (de 10,3 no dia 0 para 21,2 

mg / dL no dia 22). Uma diminuição não significativa foi 

detectada nas proteínas sE-selectina e C-reativa nos grupos 

que consumiam suco de romã. Assim, o consumo de SR por um 

período de 21 dias melhorou os níveis de MDA e carbonilas e, 

portanto, diminuiu o dano oxidativo causado pelo exercício. 

Ammar et al. (2017), através de um estudo utilizando 

placebo e a suplementação com SR, tiveram como objetivo 

testar a hipótese de que a suplementação com SR poderia 

atenuar as respostas agudas e tardias ao estresse oxidativo 

após uma sessão de treinamento de levantamento de peso. 

Comparada à condição placebo, a suplementação de SR 

atenuou o aumento de malondialdeído (−12,5%; p <0,01) e 

aumentou a enzimática (+ 8,6% para catalase e + 6,8% para 

glutationa peroxidase; p <0,05) e não enzimática ( + 12,6% para 

ácido úrico e + 5,7% para bilirrubina total; p <0,01) respostas 

antioxidantes em breve (3 min) após o término da sessão de 

treinamento. Além disso, durante o período de recuperação de 

48 h, a suplementação de suco de romã acelerou (p <0,05) a 

cinética de recuperação do malondialdeído (5,6%) e as defesas 

antioxidantes enzimáticas em comparação com a condição 

placebo (9 a 10%). Em conclusão, a suplementação com SR 

tem o potencial de atenuar o estresse oxidativo, aumentando as 

respostas antioxidantes avaliadas de forma aguda e até 48 h 

após uma sessão de treinamento intensivo de levantamento de 

peso. Portanto, os halterofilistas de elite podem se beneficiar de  

respostas antioxidativas após sessões intensivas de 

levantamento de peso, o que poderia ter implicações para a 

recuperação entre as sessões de treinamento. (Ver Quadro 1). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lactic-acid
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Na pesquisa moderna, os benefícios à saúde da romã 

têm sido atribuídos à sua alta concentração de compostos de 

nitratos (NO3 -) e polifenóis, e o consumo de suco de romã (SR) 

ou extrato de romã (ER) tem sido associado a um declínio na 

proliferação do câncer, a melhora dos marcadores de doenças 

cardiovasculares e diminuição da inflamação do intestino e das 

articulações. Pesquisas recentes indicaram que os 

suplementos baseados em romã também podem melhorar o 

desempenho durante o exercício aeróbico, aumentando a 

correspondência entre o fornecimento vascular de O2 e as 

exigências musculares (CRUM et al., 2017; FUSTER-MUÑOZ 

et al., 2016).  

O que se pode comprovar pelo delineamento cruzado e 

randomizado de Roelofs et al. (2016) em que tiveram como 

objetivo avaliar os efeitos da suplementação do ER no 

desempenho de alta intensidade, fluxo sanguíneo, diâmetro do 

vaso, saturação de oxigênio (SPO2), frequência cardíaca (FC) 

e pressão arterial (PA). Nesse estudo, dezenove participantes 

treinados em resistência foram aleatoriamente designados para 

ER (1000 mg) ou PL, que foram consumidos 30 min antes de 

um teste de habilidade de sprint repetida (RSA) e repetições de 

fadiga em bancada e leg press. O RSA consistiu em dez sprints 

de seis segundos em um cicloergômetro carregado por fricção 

com recuperação de 30 s. O fluxo sanguíneo da artéria braquial 

e o diâmetro do vaso foram avaliados por ultrassonografia. O 

fluxo sanguíneo, o diâmetro do vaso, a SPO2, a FC e a PA 

foram avaliados no início do estudo, 30 minutos após a 

ingestão, imediatamente após o exercício e 30 minutos após o 

exercício. Concluíram que o ER foi capaz de aumentar de forma 

significativa o fluxo sanguíneo, o diâmetro do vaso e a potência 
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média e máxima. Não houve diferença significativa entre PE e 

PL para as repetições de bancada (P = 0,25) ou de leg press (P 

= 0,15). Este acontecimento fez os pesquisadores sugerirem 

que ocorra uma possível melhora no desempenho do exercício 

a partir do aumento da entrega de substratos e oxigênio. O 

momento agudo e a forma de cápsula da ER podem ser 

vantajosos para populações atléticas devido a efeitos 

ergogênicos, sabor e conveniência. (Ver Quadro 1). 

No ano subsequente, Crum et al. (2018) abordaram em 

seu estudo que o ER tem sido sugerido como um auxílio 

ergogênico devido à sua rica concentração de polifenóis, 

propostos para aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico, 

melhorando a eficiência do uso de oxigênio e, 

consequentemente, o desempenho do exercício de resistência. 

Embora a suplementação aguda de ER melhore o desempenho 

do exercício aeróbico em indivíduos não treinados, atletas 

treinados parecem exigir suplementação crônica para um efeito 

semelhante. Além disso, a combinação de ER com um 

antioxidante tiol pode se mostrar mais eficaz que ER 

isoladamente, devido aos efeitos protetores dos tióis no óxido 

nítrico. Assim, este estudo levantou a hipótese de que a 

suplementação com ER de sexta-feira diminuiria a captação de 

oxigênio (VO2) exigido por ciclistas treinados para realizar 

exercícios submáximos e aumentar o desempenho durante um 

contrarrelógio, e que a co-suplementação de tiol (N-

acetilcisteína [NAC]) melhoraria esses efeitos. Oito ciclistas 

completaram quatro períodos de suplementação de 8 dias: 

somente ER, somente NAC, ER + NAC (ambos) e placebo. 

Cada suplemento foi ingerido em forma de cápsula (15 mg.kg1 

dia-1; ~ 815–1350 mg.dia-1). Após a suplementação, eles 
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realizaram ciclismo submáximo e um contrarrelógio de 5 

minutos, com VO 2 e saturação de oxigênio muscular (SmO2) 

sendo registrados. Uma análise de variância de medidas 

repetidas de três vias (ER × NAC × Intensidade) com uma 

avaliação post hoc de diferença menos significativa de Fisher 

foi realizada para variáveis dependentes (p ≤ 0,05). VO2 

durante exercício submáximo foi reduzido com ER versus 

placebo (-2,6 ml min-1·kg -1, p = 0,009) e AMBOS (-2,5 ml min 

-1 kg -1, p <0,05) e aumentou com NAC (+ 1,9 ml min -1·kg-1, 

p <0,03), apesar de nenhum efeito principal do tratamento sobre 

SmO2 ou desempenho. Parece que o alto conteúdo de 

polifenóis do ER reduziu o VO2 necessário durante o exercício 

submáximo. No entanto, a co-suplementação da NAC anulou 

esse efeito; assim, a NAC pode interagir com o óxido nítrico 

para reduzir sua biodisponibilidade.  

Em um estudo mais recente, Torregrosa-García et al. 

(2019) conduziram um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, 

controlado por placebo, equilibrado e cruzado com dois braços. 

Um estudo com ciclistas do sexo masculino (n = 26) no quais 

foram divididos em grupos de tratamento ER e placebo (PLA) 

por um período de 15 dias. Após os testes físicos, os grupos 

foram trocados após um período de washout de 14 dias. O 

objetivo foi avaliar a eficácia da ER em desfechos de 

desempenho e recuperação muscular pós-exercício e 

restauração de força após um esforço submáximo prolongado. 

Houve diferença estatisticamente significante no tempo total de 

exaustão (TTE) (17.66 – 170.94 s, p < 0, 2) e no tempo de 

acesso ventilatório threshold2 (VT2) (26.98 – 82.55 s, p < 

0,001), com maiores valores para o ER em relação ao grupo 

PLA. Não foram obtidos resultados significativos para a 
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restauração da força no teste de membros baixos unilateral 

isocinético. Assim, o ER, após um esforço submáximo 

prolongado, pode ser eficaz em melhorar resultados do 

desempenho no esforço máximo e pôde ajudar a restaurar a 

força nos músculos danificados. 

Abaixo, segue o quadro com a dosagem responsável por 

culminar nos efeitos relatados pelos estudos. 

 

Quadro 4 - Estudos selecionados sobre a Punica granatum e 

sua relação com o exercício e esporte  

ESTUDO POPULAÇÃO DOSAGEM RESULTADOS 

Trexler et 

al., 2014 

10 homens e 9 

mulheres 

(saudáveis) 

Dose única de 

1000mg do 

extrato de 

romã. 

 

Aumento do diâmetro 

do vaso, do fluxo 

sanguíneo e retardo da 

fadiga durante o 

exercício. É ergogênico 

para corrida 

intermitente, 

provocando efeitos 

benéficos no fluxo 

sanguíneo. 

Abbas et 

al., 2015 

28 homens 

(saudáveis) 

Dose de 240 

ml de suco de 

romã, 

diariamente 

por 2 

semanas. 

 

Aumento dos níveis de 

arilesterase, superóxido 

dismutase, glutationa 

peroxidase e 

capacidade antioxidante 

total após atividade 

física intensa, 

Diminuição no conteúdo 

de malondialdeído. 
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Fuster-

Muñoz et 

al., 2016 

31 atletas 200 mL / d de 

suco de romã 

ou 200 mL / d 

de suco de 

romã diluído 

1: 1 com água 

durante um 

período de 21 

dias. 

O grupo controle 

aumentou os níveis de 

carbonila (+0,7 ± 0,3 

nmols / mg de proteína) 

e MDA (+3,2 ± 1,0 

nmols / g de proteína), 

enquanto os grupos SR 

e SRD mantiveram ou 

diminuíram seus níveis, 

respectivamente. Por 

outro lado, os níveis de 

lactato aumentaram no 

grupo SR (de 10,3 no 

dia 0 para 21,2 mg / dL 

no dia 22). Assim, o 

consumo de SR por um 

período de 21 dias 

melhorou os níveis de 

MDA e carbonilas e, 

portanto, diminuiu o 

dano oxidativo causado 

pelo exercício. 

Ammar et 

al., 2017 

9 homens 

(halterofilistas 

olímpicos) 

Doses: 1L do 

suco, 48h 

antes do 

treinamento;  

500 ml, 1 hora 

antes do 

treinamento 

 

SR tem o potencial de 

atenuar o estresse 

oxidativo, aumentando 

as respostas 

antioxidantes avaliadas 

de forma aguda e até 48 

h após uma sessão de 

treinamento intensivo de 

levantamento de peso. 
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Roelofs et 

al., 2016 

8 homens e 11 

mulheres 

(indivíduos 

treinados em 

resistência 

recreacional) 

Dose: Única 

de 1000mg do 

extrato de 

romã. 

 

Aumentou 

significativamente o 

diâmetro do vaso e do 

fluxo sanguíneo, 

sugerindo assim 

possível melhora no 

desempenho do 

exercício a partir do 

aumento da entrega de 

substratos e oxigênio. 

Crum et 

al., 2018 

6 ciclistas 

homens e 2 

mulheres 

15 mg.kg1 dia-

1; ~ 815–1350 

mg.dia-1), 

durante 8 dias 

Parece que o alto 

conteúdo de polifenóis 

do extrato de romã 

reduziu o VO2 

necessário durante o 

exercício submáximo. 

No entanto, a co-

suplementação da NAC 

anulou esse efeito; 

assim, a NAC pode 

interagir com o óxido 

nítrico para reduzir sua 

biodisponibilidade. 

Torregrosa

-García et 

al., 2019 

26 ciclistas 

homens  

2 cápsulas do 

extrado da 

romã 

(composição 

por cápsula: 

375 mg de 

POMANOX® 

P30 com 30% 

de 

punicalaginas

; diariamente 

durante 15 

dias 

O extrato de romã, após 

um esforço submáximo 

prolongado, pode ser 

eficaz em melhorar 

resultados do 

desempenho no esforço 

máximo e pôde ajudar a 

restaurar a força nos 

músculos danificados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Recentemente, tem-se notado um aumento na utilização 

de fitoterápicos na área esportiva. A romã, por se tratar de uma 

fruta com um grande potencial antioxidante se faz importante 

trazer esse benefício para o âmbito esportivo.  

Foram explanados estudos que abordaram essa relação 

que a romã tem com o esporte, os quais relataram que seu uso 

através de extrato ou suco foi capaz de surtir alguns efeitos. 

Tais como, aumento do fluxo sanguíneo, diâmetro do vaso e 

atenuar o estresse oxidativo, aumentando as respostas 

antioxidantes. Dessa forma, sabe-se que esse ocorrido está 

associado com a melhora no desempenho esportivo do 

indivíduo. Entretanto, tem se a necessidade de mais estudos 

clínicos para o futuro. 
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RESUMO: O envelhecimento humano corresponde a um 
processo natural e progressivo, que provoca perdas de suas 
funções fisiológicas, deixando o indivíduo mais vulnerável e 
podendo afetar seu estado nutricional. O objetivo do trabalho foi 
identificar aspectos nutricionais e capacidade funcional de 
idosos de uma Clínica Escola na região do Trairi-RN. Trata-se 
de estudo transversal, descritivo, quantitativo, realizado com 
(n=37) idosos. Aplicou-se questionário socioeconômico, clínico 
e Index de Katz (1963) que avalia capacidade funcional,  e a 
aferição das medidas antropométricas para estado nutricional. 
Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 
inferencial. Os resultados revelaram idade média de 70 anos, 
78,4% sexo feminino e 50% solteiros, divorciados ou viúvos. 
Observou-se que, 51,4% encontram-se com sobrepeso e 
91,9% adequados em relação a Circunferência da Panturrilha 
(CP), entretanto, 81,1% apresentam risco muito elevado para o 
desenvolvimento de doenças crônicas. Os idosos 
apresentaram independência para realizar as atividades 
básicas diárias (78,4%), 16,2% são independentes, porém 
relataram ter episódios de incontinências, 2,7% apresentou 

mailto:alyneamtss@gmail.com
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dependência em pelo menos duas funções, e 2,7% necessitam 
de auxílio para realizar todas as atividades, sendo assim 
considerado dependentes. O estudo fornece informações 
relevantes para o planejamento e implantação de ações em 
saúde direcionadas ás necessidades específicas dos idosos, 
ressaltando-se a necessidade de mais investigações acerca do 
estado nutricional deste público considerando as condições nas 
quais estão inseridos.  
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Estado nutricional. Idoso 

Fragilizado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A transição demográfica, tem promovido nas últimas 

décadas o aumento da população idosa, em especial nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Neste contexto, o 

envelhecimento humano corresponde a um processo biológico 

natural no ciclo de vida de um indivíduo, e caracteriza-se por 

diminuições das funções biológicas do indivíduo, como danos a 

nível molecular e celular que consequentemente provocam 

perdas de suas funções fisiológicas e torna esse indivíduo mais 

susceptível e vulnerável a doenças ao decorrer desta fase 

(DÁTILO; CORDEIRO, 2015; OMS, 2015). 

O censo de 2010, já apresenta esse aumento acelerado 

da população idosa, apresentando números que passam de 

8,6% da população no ano de 2000 para 10,8% em 2010 

(CAMPOS et al., 2016). O Brasil apresentará o dobro de idosos, 

em relação a população atual, até 2025, constituindo-se na 

sexta maior população de idosos do planeta. O envelhecimento 

demográfico, somado à transição epidemiológica, aumenta a 

prevalência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
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que está em paralelo ao declínio das doenças transmissíveis 

enquanto causas de morte, tornando-se as principais causas de 

morbimortalidade (RAMOS et al., 2016). 

Idade, escolaridade e renda, ao lado das DCNT e de 

morbidades são fatores que têm apresentado associações com 

o estado nutricional dos idosos (PREVIATO et al., 2015). Nessa 

situação, estudos revelam que é possível prevenir, retardar ou 

reverter o aparecimento de muitos deles, modificando fatores 

de estilo de vida, como a dieta (LINDEN JR e TRINDADE, 2013; 

SOARES et al., 2016). Ao mesmo tempo que é importante 

identificar padrões alimentares, além de componentes 

dietéticos que ofereçam proteção contra tais doenças crônicas 

que acometem os idosos (ASSUMPÇÃO et al., 2014). 

No envelhecimento, os cuidados com a nutrição estão 

compreendidos entre as necessidades individuais e as 

enfermidades que acometem o indivíduo envelhecido. Sendo 

assim, a alimentação sob a perspectiva nutricional têm se 

tornado cada vez mais presente, à medida que os idosos são 

submetidos aos discursos de saúde, seja pela maior frequência 

do acompanhamento médico, seja pela divulgação por meio da 

mídia das “descobertas científicas”, seja pelo apelo publicitário 

(KUWAE et al., 2015).  

 Para Valentim (2012), o estado nutricional influencia 

diretamente na manutenção da saúde e na morbimortalidade, 

por está associado a vários processos crônicos, sendo 

considerado, portanto, fundamental para alcançar a velhice com 

qualidade de vida, desta forma a aplicação de técnicas 

apropriadas para avaliar o estado nutricional deste público é 

necessária para que haja precisão e rapidez no diagnóstico de 

possíveis desordens nutricionais.  
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Dentre os principais problemas associados ao 

envelhecimento que podem afetar o estado nutricional podemos 

destacar: a sarcopenia, caracterizada pela diminuição da 

massa muscular, e que está diretamente relacionada com a 

desnutrição proteico energética; as alterações na capacidade 

digestiva que podem dificultar a mastigação e a deglutição; a 

falta de dentição, o que dificulta a mastigação, levando a uma 

ingestão inadequada dos alimentos, podendo acarretar em 

carências nutricionais; a diminuição ou perda do paladar e do 

olfato, pois estes sentidos são fatores essenciais na regulação 

do apetite (VALENTIM, 2012). Todas estas alterações 

fisiológicas precisam ser observadas e acompanhadas no 

intuito de evitar um quadro de desnutrição no idoso. 

Além da alimentação, o estado nutricional, afetado pelas 

alterações fisiológicas do envelhecimento, também pode 

comprometer a capacidade funcional de idosos. Fatores como 

níveis de força e resistência musculares, fator nutricional, 

manutenção da flexibilidade, motricidade e comorbidade 

influenciam nessa capacidade funcional (SANTOS et al., 2014). 

Há uma certa tendência dos indivíduos em  perderem a 

autonomia conforme envelhecem, e isto pode trazer prejuízos 

no consumo alimentar, tornando-os mais propensos á riscos 

nutricionais (MENEZES et al., 2013). Por outro lado o estado 

nutricional pode interferir nas condições dos indivíduos de 

realizar as atividades da vida diária de forma independente, 

autônoma e satisfatória (SANTOS et al., 2014), desta forma 

tanto o estado nutricional pode comprometer a capacidade 

funcional do idoso, quanto o seu grau de dependência pode 

comprometer o estado nutricional do mesmo. 

A funcionalidade do idoso é algo importante a ser 

avaliado e considerado, pois diante da expansão da população 
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idosa, é fundamental analisar a magnitude dos impactos que a 

incapacidade pode causar, tanto para o idoso quanto para a 

sociedade, influenciando na qualidade de vida no processo de 

envelhecimento (MORAES; LOPES; FREITAS, 2015). “A 

manutenção da capacidade funcional e da autonomia são os 

maiores objetivos do estudo do envelhecimento” (MAGNONI; 

CUKIER; OLIVEIRA, 2010, p. 13). Estes fatores são essenciais 

para chegar na senescência ativamente.  

Neste contexto, a capacidade funcional surge como um 

fator relevante a ser considerado quando se trata de 

envelhecimento saudável e qualidade de vida, pois a 

incapacidade está diretamente atrelada ao processo de 

adoecimento, condição esta mais facilmente observada na 

população idosa (MORAES; LOPES; FREITAS, 2015). 

Observa-se, desta forma, que a nutrição exerce uma 

participação expressiva na longevidade e qualidade de vida dos 

idosos. Sendo assim, justifica-se a importância de cada vez 

mais se ter estudos que possam ampliar informações que 

associem fatores relacionados ao envelhecimento e aspectos 

nutricionais. 

Portanto, o presente trabalho teve por objetivo identificar 

aspectos nutricionais e capacidade funcional de idosos de uma 

Clínica Escola na região do Trairi-RN. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo quantitativo de modelo 

transversal realizado com indivíduos de ambos os sexos, com 

idade igual ou superior a 60 anos cadastrados na Clínica escola 

de Fisioterapia na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí – 

FACISA, no Município de Santa Cruz/RN. 
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A Clínica oferta à comunidade assistência na atenção 

básica e secundária em saúde, recebendo pacientes com 

necessidades nas diversas áreas da fisioterapia e tem por 

objetivo articular o ensino, pesquisa e atividades de extensão 

com as demandas da sociedade. Além do comprometimento da 

comunidade acadêmica com os interesses e necessidades 

sociais.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA) pelo 

parecer de número 2.895.726/2018, CAAE: 

97398918.7.0000.5568.  

A amostra foi recrutada utilizando-se os critérios de 

inclusão: idade igual ou superior a 60 anos, ser cadastrado em 

prontuários da Clínica Escola, possuir frequência semanal ativa 

nos atendimentos realizados no local, apresentar capacidade 

de locomoção e cognitiva para responder ao questionário. Os 

idosos que se propuseram a participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os dados foram coletados de acordo com a conveniência 

dos atendimentos na clínica, que ocorrem semanalmente no 

local, através da aplicação do questionário em três etapas: na 

primeira etapa os participantes foram submetidos à aplicação 

de um questionário semi-estruturado que abordou dados 

pessoais, condições socioeconômicas e condições clínicas. Na 

segunda etapa, avaliou-se a capacidade funcional do idoso 

através da aplicação do Index de Katz (1963), onde se investiga 

o desempenho em seis atividades de autocuidado (alimentar-

se, tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, deitar e levantar da 

cama e/ou cadeira e controlar as funções de urinar e/ou 

evacuar). A última etapa, ocorreu por meio da realização da 

aferição das medidas antropométricas, obedecendo aos 
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protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN) (BRASIL, 2008), para avaliação antropométrica do 

estado nutricional destes. Para tanto, realizou-se verificação e 

análise do peso atual, altura, cálculo do IMC, calculado 

dividindo o peso (kg) pela a altura (m) ao quadrado, e 

classificado de acordo com parâmetros de referência(baixo 

peso < 22 kg/m2; adequado ou eutrófico 22-27 kg/m2; 

sobrepeso >27 kg/m2) (LIPSCHITZ, 1994). Circunferência da 

Cintura (CC) (OMS, 1998), e da Circunferência da Panturrilha 

(CP) (VALENTIM, 2012). Em caráter de coleta, os idosos no 

final da aplicação do questionário foram convidados a se 

dirigirem a uma área reservada designada para realização 

dessa etapa. 

No momento da aferição do peso e altura, solicitou-se 

que os idosos retirassem os sapatos, roupas pesadas e 

removessem acessórios e objetos que estejam no bolso. Para 

o peso, pediu-se que eles subissem na balança com os dois pés 

apoiados na plataforma e o peso distribuído em ambos os pés. 

No momento da aferição da altura, o indivíduo foi indicado a 

ficar em pé, com os pés paralelos, braços relaxados e mãos 

voltadas para o corpo, encostando calcanhar, panturrilhas, 

nádegas, costas e a parte posterior da cabeça no equipamento, 

posicionando-a no plano de Frankfurt. 

 Após a coleta, os dados foram tabulados construindo um 

banco de dados, utilizando o programa Excel 2007. Os dados 

foram analisados com o auxílio do software Statistical Package 

for the Social Science (SPSS® versão 21.0). Os dados foram 

submetidos ao teste de Kolmogorov-Smirnov para verificação 

da normalidade. Observando-se normalidade para as variáveis 

empregou-se o teste Qui-quadrado de Pearson para 

comparação das classificações de IMC e CP, bem como, IMC 
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e CA. Considerou-se significância estatística quando o valor de 

p≤0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 1 mostra a caracterização dos idosos atendidos 

na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade De Ciências da 

Saúde do Trairi (FACISA/UFRN) revela o predomínio de 

participantes na faixa etária de 60-79 anos, 78,4% são do sexo 

feminino, aproximadamente 50% dos idosos são solteiros, 

divorciados ou viúvos. Com relação a renda mensal, 94,6% 

encontram-se com renda familiar de um até dois salários 

mínimos, sendo que 94,6% dos lares uma ou duas pessoas 

contribuem com as despesas. Além disso, observou-se que 

86,4% dos idosos reside com duas ou mais de três pessoas, e 

uma parte dos idosos (29,7%) relataram serem analfabetos.  

Tabela 1. Distribuição percentual do perfil demográfico, 
socioeconômico e condições de saúde de idosos atendidos em 
uma clínica escola, 2019 (n=37). 
VARIÁVEL N % 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
29 
8 

 
78,4 
21,6 

Idade (anos) 
60-69 
70-79 
80-89 

 
18 
18 
1 

 
48,7 
48,7 
2,7 

Estado civil 
Sem cônjuge (solteiro, viúvo, separado/divorciado) 
Com cônjuge (casado) 

 
18 
19 

 
48,6 
51,4 

Escolaridade 
Analfabetismo 
Ensino fundamental 
Ensino médio/superior 

 
11 
12 
14 

 
29,7 
32,4 
37,9 

Renda familiar¹ 
Até 1 salário mínimo 

 
14 

 
37,9 
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1 à 2 salários mínimo 
>2 salários mínimo 

12 
11 

32,4 
29,7 

Ajudam na renda 
1 pessoa 
2 pessoas 
3 ou mais 

 
15 
20 
2 

 
40,5 
54,1 
5,4 

Nº de residentes na moradia 
1 pessoa 
2 a 3 pessoas 
Mais de 3 pessoas 

 
5 
16 
16 

 
13,5 
43,2 
43,2 

Recebe auxílio governamental 
Sim (aposentadoria/outros) 
Não recebe 

 
33 
4 

 
89,2 
10,8 

Motivo da procura pelo atendimento 
Tratamento  
Prevenção  
Outros 

 
34 
1 
2 

 
91,9 
2,7 
5,4 

Quanto tempo frequenta a clinica 
Até 1 ano 
De 1 a 3 anos 
De 3 a 5 anos  
Mais de 5 anos 

 
12 
10 
9 
6 

 
32,4 
27,0 
24,3 
16,3 

Toma medicação 
Sim 
Não 

 
31 
6 

 
83,8 
16,2 

Tabagismo 
Fumante 
Ex fumante 
Nunca fumou 

 
1 
18 
18 

 
2,7 
48,7 
48,7 

Etilismo 
Etilista 
Ex etilista 
Nunca bebeu 

 
0 
11 
26 

 
0 
29,7 
70,3 

Autopercepção da saúde 
Muito boa 
Boa 
Regular 
Ruim 
Muito ruim 

 
3 
8 
18 
8 
0 

 
8,1 
21,6 
48,7 
21,6 
0 

Doenças mais recorrentes 
Hipertensão e/ou diabetes 
Sem hipertensão e/ou diabetes 

 
24 
13 

 
64,9 
35,1 

Fonte: Dados da pesquisa. ¹Valor do salário mínimo (2019): R$ 998,00. 
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Analisando as características sociodemográficas deste 

grupo, a predominância de mulheres reflete a realidade que 

acontece na maioria dos domicílios do país (IBGE, 2017). Fato 

este, que pode estar associado à maior sobrevivência do sexo 

feminino em relação ao masculino, mesmo quando da maior 

ocorrência de condições crônicas, como elevação de medidas 

antropométricas, sobrepeso e maior prevalência de doenças 

crônicas (GARCIA; MORETTO; GUARIENTO, 2016). Ademais, 

esses resultados, associa-se ao fato de ser cultural, estando em 

uma cidade do interior, a maior procura pelos serviços de saúde 

por parte das mulheres, visto que este público se preocupa mais 

com a saúde. 

Segundo Fialho et al. (2014), indica que esta 

característica econômica de baixa renda, pode estar associada 

a condições de vida mais desgastantes, que expõe os idosos a 

fatores de risco, e diminui o acesso destes à saúde, 

aumentando ainda mais a vulnerabilidade social destes, 

contribuindo para o comprometimento funcional. Atrelado a 

isso, a baixa escolaridade acarreta em perda da autonomia do 

indivíduo, o que reflete o aumento da dependência dos 

familiares, sendo assim todos esses fatores podem estar 

influenciando também na baixa adesão à dietas, nos casos de 

doenças como Hipertensão e Diabetes melitus, aumentando 

assim a demanda nos serviços de saúde, como visto em estudo 

realizado em Paranoá, no Distrito Federal (DRUMMOND  e 

ALVES, 2013). 

Ainda na tabela 1 podemos observar que o motivo pelo 

qual buscam o atendimento é para tratamento de doenças, e 

40,6% destes frequentam a clínica há mais de três anos. 

Observou-se ainda que 83,8%, ou seja, a maioria dos 
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participantes faz uso de alguma medicação, para tratamento de 

doenças crônicas como hipertensão e diabetes melitus, e/ou 

outras doenças associadas, apenas 18,9% relataram não terem 

problemas de saúde. Quanto à autopercepção de saúde, 29,7% 

referiram a saúde boa e muito boa, porém 48,7% a 

consideraram regular. Entre os que referiram problemas de 

saúde, em 62,2% dos casos a prevalência  foi de várias 

doenças associadas.  

Todo contexto de saúde-doença encontrado neste grupo 

reflete a importância de reconhecer que os determinantes 

sociais do processo de envelhecimento é fundamental para 

fortalecer os modelos de atenção e educação em saúde. Além 

do mais, considerar a realidade social enfrentada pelos idosos 

e suas necessidades específicas, é de suma importância para 

determinar a tomada de decisão no cotidiano do serviço de 

saúde, resgatando a dimensão social do usuário e 

estabelecendo novas relações entre profissionais e usuários do 

serviço, visto que promover a autonomia funcional do idoso 

requer estratégias que favoreçam melhores escolhas em seu 

modo de viver e se cuidar (DRUMMOND  e ALVES, 2013).   

No tocante à caracterização dos dados antropométricos, 

nota-se que de acordo com a classificação do Índice de Massa 

Corporal (IMC), a maior parte dos entrevistados (51,4%) 

encontra-se com sobrepeso e, apenas três idosos 

apresentaram baixo peso. No estudo realizado no sul do país 

54,5% dos pacientes apresentaram excesso de peso, 

mostrando assim que é um fato comum refletindo uma condição 

nacional nos nossos idosos, necessitando de maior cuidado e 

criar estratégias para reverter este quadro preocupante (SILVA 

et al., 2016).  
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Verificou-se que segundo a circunferência da panturrilha 

adequação em 91,9% dos idosos, ou seja, 8,1% apresentam 

risco para sarcopenia, corroborando com resultado semelhante 

ao encontrado no presente estudo foi visto em estudo 

semelhante mostrando um índice baixo para sarcopenia (<31 

cm) (SANTOS et al., 2014). Um mesmo resultado foi observado, 

onde foi verificado que mais da metade dos idosos 

apresentaram massa magra preservada, sendo o valor igual 

para ambos os sexos (CRUZ, 2016).  

Em relação às medidas da circunferência abdominal 

81,1% dos idosos apresentam risco muito elevado para o 

desenvolvimento de DCNT e metabólicas, resultado 

semelhante também foi visto no estudo realizado em Minas 

Gerais, onde 66,0% das idosas analisadas apresentavam 

excesso do peso e 84,0% demonstraram valores elevados de 

circunferência da cintura (PREVIATO et al., 2015). 

Nas tabelas 2 e 3 mostram os resultados relacionados a 

associação entre o IMC e a Circunferência da Panturrilha. Nela 

podemos observar que houve associação entre as 

classificações do IMC e da Circunferência da Panturrilha no 

grupo de idosos avaliados, com o valor significativo de 

(p=0,000: X²=15,525). O mesmo resultado observou-se quando 

investigada a associação entre as classificações do IMC e da 

Circunferência Abdominal do grupo, onde obteve-se 

(p=0,006:X²= 14,307). 
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Tabela 2. Correlação entre as classificações do IMC e 

Circunferência da Panturrilha de idosos atendidos em uma 

Clínica Escola, 2019 (n=37). 

 
CP ≥31 CM 
(ADEQUADO) 
N= (%) 

CP< 31 CM 
(INADEQUADO) 
N= (%) 

 

IM
C

 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Baixo Peso 1 (2,7) 2 (5,4) 

*p=0,000; 
X²=15,525 

Eutrofia 14 (37,9) 1 (2,7) 

Sobrepeso 19 (51,4) 0 (0) 

Fonte: Dados da pesquisa. *p<0,05. 

 

Tabela 3. Correlação entre as classificações do IMC e 

Circunferência Abdominal de idosos atendidos em uma Clínica 

Escola, 2019 (n=37). 

 

CA 

(BAIXO 

RISCO) 

N= (%) 

CA 

(RISCO 

ELEVADO) 

N= (%) 

CA 

(RISCO 

MUITO 

ELEVADO) 

N= (%) 

 

IM
C

 

C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 

Baixo 

Peso 
0 (0%) 2 (5,4%) 1 (2,7%) 

*p=0,006; 

X²=14,307 
Eutrofia 2 (5,4%) 3 (8,1%) 10 (27%) 

Sobrepeso 0 (0%) 0 (0%) 19 (51,4%) 

Fonte: Dados da pesquisa. *p<0,05. 

 

Resultados similares, aos que foram apresentados 

acima, observaram que 72,7% dos idosos avaliados estavam 
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com excesso de peso de acordo com o IMC, identificando uma 

menor prevalência de magreza (6,06%), verificaram também 

que a média da Circunferência da Cintura dos idosos (92,6 cm) 

estava acima da faixa recomendada (SILVA et al., 2015).  

Esses dados evidenciam a transição nutricional e 

epidemiológica da população idosa brasileira. Ainda com 

relação ao estado nutricional, um estudo transversal realizado 

com idosos cadastrados em Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

do município de Pelotas-RS encontrou que 71,3% dos idosos 

apresentaram excesso de peso, e valores acima do 

recomendado da média da circunferência da cintura, 

confirmando o risco elevado à saúde deste público (SOPEÑA et 

al., 2018).  

Quanto á avaliação da capacidade funcional dos idosos 

através do Index de Katz (1963), os resultados obtidos 

apresentados na tabela 4, mostram que 78,4% dos idosos são 

independentes para realizar as atividades básicas diárias, 

16,2% são independentes para todas as atividades, porém 

relataram ter ocasionalmente perdas urinárias ou fecais 

involuntárias, 2,7% dos idosos apresentou dependência em 

pelo menos duas funções, e 2,7% apresentou necessidade de 

auxílio para realizar todas as atividades, sendo assim 

considerado dependentes. 

Pesquisas realizadas anteriormente com idosos 

residentes no mesmo município do público estudado, revelaram 

uma alta independência funcional dos idosos, encontrando 

também baixa incidência de idosos dependentes (NOBRE et al., 

2011; MARCIEL e GUERRA, 2008). Outro estudo transversal 

realizado com 528 idosos residentes em um pequeno município 

do Rio Grande do Sul/ RS, cujo objetivo era verificar as 

condições de saúde e a capacidade funcional dos idosos, 
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utilizando para tanto o mesmo instrumento desta pesquisa 

(Index de Katz), identificou que a maioria da população 

estudada (90%) realizava as atividades de vida diária de forma 

independente (BERLEZI et al., 2016).  

 

Tabela 4. Avaliação da capacidade funcional de idosos 

atendidos em uma Clínica Escola, 2019 (n=37). 
CLASSIFICAÇÃO N (%) 

Independentes para ABVD 29 78,4% 

Independentes com incontinências causuais 6 16,2% 

Dependentes em pelo menos duas funções 1 2,7% 

Dependentes  1 2,7% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Segundo Maciel e Guerra (2008) o processo fisiológico 

de envelhecimento, comprometendo as funções cognitivas 

(deficit de atenção, raciocínio e memória), motoras (diminuição 

da força física, limitações da mobilidade e do equilíbrio) e 

sensitivas (diminuição da visão, tato, propriocepção, audição, 

paladar e olfato) são responsáveis por dificultar a realização de 

atividades básicas ou instrumentais. Essa redução ou perda da 

autonomia em realizar as ABVDs faz com que o indivíduo se 

sinta incapaz, e isso contribui negativamente na autopercepção 

das suas condições de saúde (NUNES et al., 2017). 

Dentro deste contexto, infere-se que há associação entre 

o estado nutricional e a funcionalidade do idoso, sendo 

imprescindível portanto, na prática clínica avaliar todos os 

aspectos relacionados ás condições de saúde do idoso, e 

especialmente o seu estado nutricional, considerando que a 
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avaliação nutricional de idosos é necessária para garantir uma 

assistência adequada, bem como para o planejamento de 

ações de promoção da saúde, estudos também apontam 

evidências relativas à importância da alimentação como fator de 

risco ao desenvolvimento de doenças crônicas, deste modo a 

nutrição emerge como eixo fundamental diante das 

modificações fisiológicas relacionadas ao avançar da idade 

(GARCIA; MORETTO; GUARIENTO, 2016).  

Diante do exposto e em relação ao desfecho da 

pesquisa, as limitações apresentadas neste estudo estão 

relacionadas principalmente ao pequeno número de 

participantes da amostra, sendo resultado da limitação de 

recursos humanos para coleta dos dados. Porém vale ressaltar 

a relevância da pesquisa para a comunidade local, perante as 

valiosas informações evidenciadas, considerando as 

especificidades da população estudada e as particularidades de 

cada idoso,  desmitificando assim o idoso como alguém 

incapaz.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os achados desse estudo demonstram que os idosos 

atendidos na referida Clínica Escola em sua maioria encontram-

se com sobrepeso de acordo com a classificação do IMC, em 

adequação quanto a circunferência da panturrilha, indicando a 

preservação da massa magra e a baixa incidência de 

sarcopenia nesses idosos, porém apresentam risco muito 

elevado para o desenvolvimento de DCNT e metabólicas, 

quando avaliada a circunfêrencia abdominal. Em sua maioria 

são idosos ativos, não apresentando limitações funcionais para 

realizar as atividades básicas de vida diária. 
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Esses resultados podem contribuir favorecendo uma 

discussão ampla do processo saúde-doença, como também o 

processo de incapacidade funcional de idosos, para incentivar 

e esclarecer os benefícios de cuidados na saúde, maior 

compreensão dos fatores determinantes do estado nutricional 

na velhice, além de propor estratégias para transformar a 

realidade não somente dos idosos, mas de suas famílias, pois 

possibilita estimar a necessidade de intervenções e ações mais 

direcionadas e pontuais, visando menor dependência e maior 

autonomia, resultando em um envelhecimento saudável  com 

mais qualidade de vida. 

Ressalta-se a necessidade de estudos mais 

aprofundados acerca desse tema tendo em vista o grau de 

relevância desses achados para a comunidade científica e 

também para a população como um todo.  
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RESUMO: As alterações do perfil epidemiológico associado ao 
aumento da incidência de doenças crônicas e as alterações 
decorrentes do próprio processo de envelhecimento tem levado 
ao aumento no número de idosos acometidos pela Doença 
Renal Crônica (DRC), que em seu estágio terminal requer que 
o indivíduo seja submetido a utilização de uma das Terapias 
Substutivas Renal (TSR) que compreende a hemodiálise, a 
diálise peritoneal e o transplante. O presente estudo tem como 
objetivo conhecer o perfil nutricional de idosos submetidos à 
TSR. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura com 
busca em bases de dados por artigos nas línguas portuguesa e 
inglesa com base nos descritores da área da saúde. Foi 
observado maior prevalência de indivíduos do sexo masculino 
e brancos acometidos pela fase terminal da doença. Um dos 
principais achados em pacientes dialíticos é a desnutrição 
energético-proteica e ingestão alimentar abaixo do 
recomendado, já em pacientes transplantados observa-se 
tendência ao aumento de peso que pode levar a complicações 
no enxerto. Desse modo vê-se a importância do 
acompanhamento nutricional na TSR visando reduzir os 
impactos causados pelo tratamento e a necessidade de 
adequação do sistema de saúde em relação à prevenção, 
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diagnóstico precoce e tratamento para a DRC, de forma a 
garantir ao indivíduo qualidade e prolongamento da vida.  
Palavras-chave: Doença renal terminal; Idoso; Nutrição do 

Idoso. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil passa, atualmente, por um processo de 

transição demográfica, no qual se observa uma redução nas 

taxas de mortalidade e fecundidade, seguida pelo aumento da 

expectativa de vida, levando ao envelhecimento populacional. 

Dados demográficos confirmam essa mudança. Desde 2012, o 

país ganhou 4,8 milhões de idosos, correspondendo a um 

aumento de 12,8% em 2012 para 14,6% em 2017 (IBGE, 2018). 

O envelhecimento fisiológico também leva a alterações 

na função renal, acarretando em perdas funcionais, anatômicas 

e fisiológicas. Ocorre redução gradual do fluxo sanguíneo renal 

assim como do débito cardíaco, diminuição do número de 

glomérulos e da quantidade de nefróns, que resulta na 

diminuição da Taxa de Filtração Glomerular (TFG). Tais 

características do envelhecimento são observadas na Doença 

Renal Crônica (DRC), também chamada de Insuficiência Renal 

Crônica (IRC), definida por anormalidades na estrutura ou 

função renal, por período superior a três meses, com 

implicações na saúde e classificada de acordo com a causa, a 

categoria da TFG e albuminúria (MORAES; OLIVEIRA, 2016; 

OLIVEIRA et al., 2019). 

A DRC consiste na lesão com perda progressiva e 

irreversível da função renal, podendo demorar anos para o 

surgimento dos sintomas característicos dessa doença. Devido 

esta ser considerada um problema de saúde pública e quando 

identificada precocemente as chances de não haver progressão 
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para a fase terminal serem maiores, são necessárias ações e 

estratégias para prevenção, detecção e tratamento desta 

doença nas suas fases iniciais (MAGALHÃES; GOULART, 

2015).  

A DRC é classificada em cinco estágios, sendo o último 

o mais grave ou estágio terminal, no qual o rim não é capaz de 

manter suas funções nem a homeostase do organismo. Na fase 

terminal da DRC, o paciente encontra-se intensamente 

sintomático, sendo necessária a utilização de alguma das 

terapias de substituição renal (TSR) existentes, objetivando 

retardar a progressão da doença, cuidar e melhorar a qualidade 

de vida do indivíduo. Existem três opções de TSR, sendo elas 

a hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e transplante renal 

(TX) (LIYANAGE et al., 2015; KAUL et al., 2018).  

Segundo o Inquérito Brasileiro de Diálise Crônica 2016, 

33% dos pacientes em diálise no Brasil apresentaram idade 

superior a 65 anos, enquanto no Inquérito do ano de 2017 

houve redução nesse percentual, sendo apenas 22,5% dos 

pacientes nessa faixa etária (SESSO et al., 2017; THOMÉ et 

al., 2019). 

No Brasil, o tratamento dialítico mais comum e utilizado 

é a HD, correspondendo a 93,1% dos pacientes em diálise 

crônica (THOMÉ et al., 2019). Esta é também uma realidade 

mundial, em 2018 o Relatório Anual de dados da United States 

Renal Data System (USRDS) trouxe uma comparação entre 

diversos países acerca da quantidade de pessoas em 

tratamento dialítico, o qual encontrou, em grande parte dos 

países analisados, percentual médio de 80% dos pacientes em 

HD, confirmando a predominância dessa modalidade 

terapêutica (USRDS, 2018). 
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A diálise consiste na remoção de substâncias e líquidos 

em excesso no organismo através da filtração do sangue. Na 

HD esse processo é realizado com auxílio de uma máquina que 

possui um filtro chamado dialisador, no qual o sangue entra em 

contato com o dialisato, que é a solução responsável pela 

remoção das substâncias e líquidos em excesso, para que 

ocorra a filtração e o sangue retorne limpo para o indivíduo 

(VADAKEDATH; KANDI, 2017). 

A DP se dá pela filtração dos substratos acumulados no 

sangue e do excesso de líquido pelo contato da solução de 

diálise com o peritônio, sendo drenado através de cateter 

(RANGEL et al., 2017). Essa modalidade de tratamento pode 

ser realizada de forma manual, como na diálise peritoneal 

ambulatorial contínua (DPAC) ou com auxílio de instrumento 

mecânico como na diálise peritoneal automatizada (DPA). 

Essas duas modalidades requerem trocas diárias, sendo na 

primeira necessária até quatro trocas de fluidos e na segunda 

apenas uma, que é realizada à noite, ambas podem ser 

realizadas em ambiente domiciliar. A DPA também pode ser 

realizada de forma intermitente com duração de até 24 horas, 

em duas sessões semanais, geralmente em ambiente 

hospitalar (RANGEL et al., 2017). 

Dentre as opções, o transplante renal representa a 

melhor TSR por conferir melhor sobrevida, estado nutricional e 

qualidade de vida a longo prazo, mesmo em pacientes idosos. 

Além disso, os gastos com o transplante são consideravelmente 

menores que os custos relacionados à diálise de manutenção 

(NERI et al., 2017; KENT et al., 2015). 

Segundo a Associação Brasileira de Transplante de 

Órgãos (ABTO, 2018), houve uma pequena redução no número 

de transplantes renais no Brasil entre os anos de 2017 e 2018, 
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passando de 5.932 para 5.923 transplantes, respectivamente. 

Apesar dessa diminuição, o Brasil ainda se posiciona como o 

segundo país em números absolutos em relação a realização 

desse tipo de transplante. Esse posicionamento se dá, segundo 

Piovesan e Nahas (2018), devido às proporções continentais do 

país e não pela eficiência do sistema de captação e alocação 

de órgãos, que pode ser enfatizada pela lista de espera por 

transplante renal, que em dezembro de 2018 contabilizava 

22.581 pacientes.  

 A TSR afeta o estado nutricional dos pacientes devido às 

diversas restrições impostas pelo tratamento, muitas 

relacionadas à alimentação, e que podem levar a desnutrição 

energético-proteica (DEP), muito comum em idosos com DRC, 

e impactar, consequentemente, o prognóstico da doença, 

devido ser um dos principais fatores de risco de 

morbimortalidade nesses pacientes. Grande parte dos 

pacientes apresentam redução da ingestão alimentar, causada 

pela anorexia, visto que o próprio tratamento dialítico pode levar 

a perdas de nutrientes, além do catabolismo proteico, acidose 

metabólica, processo inflamatório, entre outras alterações 

(VASCONCELOS et al., 2018; ALVARENGA et al., 2017). 

Ao avaliar o estado nutricional dos pacientes com DRC é 

possível identificar quais indivíduos encontram-se em risco 

nutricional, de modo a auxiliar na manutenção ou recuperação 

do estado nutricional, prevenindo complicações decorrentes do 

tratamento ou tratando complicações nutricionais já instaladas. 

Para isso, é necessário conhecer o perfil nutricional desses 

indivíduos, de forma a compreender as alterações causadas 

pelas TSR e pela própria doença, para então propor 

intervenções mais eficientes e eficazes (ALVARENGA et al., 

2017). 
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Diante disto, o presente estudo buscou levantar na 

literatura científica estudos que abordam o perfil nutricional de 

idosos submetidos à TSR com o objetivo de conhecer as 

características sociodemográficas e o consumo alimentar, 

identificar o perfil nutricional e relacionar as TSR às alterações 

desse perfil em idosos renais crônicos em TSR. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Este estudo consistiu em uma revisão de literatura com 

caráter descritivo. Após a delimitação do tema a ser revisado, 

foram realizadas buscas nas seguintes bases de dados: Scielo, 

Lilacs, Google Acadêmico, PubMed, Portal de Periódicos 

CAPES, Science Direct e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).  

Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e os Medical Subject Headings (MeSH) para buscas 

nas línguas portuguesa e inglesa, respectivamente. Os 

descritores utilizados foram selecionados a partir da delimitação 

do tema, sendo eles: idoso, insuficiência renal crônica, terapia 

de substituição renal, diálise renal, diálise peritoneal, 

transplante de rim, estado nutricional, avaliação nutricional, 

consumo de alimentos e nutrição do idoso. Foram utilizados os 

operadores booleanos para combinação dos termos e 

ampliação dos resultados. 

 A pesquisa foi realizada entre setembro de 2018 e junho 

de 2019. A seleção dos artigos se deu inicialmente pelo título, 

sendo selecionados aqueles que contivessem a combinação de 

algum dos descritores utilizados. Em seguida, foi realizada a 

leitura do resumo e palavras-chave, sendo selecionados os 

artigos que apresentavam correlação com os objetivos do 

estudo e fossem relevantes. Após essa etapa foi realizada a 

leitura completa dos artigos e realizada uma pesquisa 
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complementar nas referências dos mesmos de forma a ampliar 

o referencial teórico do estudo. Foram incluídos no estudo 

artigos publicados entre os anos de 2014 e 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Idosos em TSR 

Tendo em vista que a DRC é considerada debilitante, 

progressiva e irreversível, e que, apesar da TSR aumentar a 

sobrevida do paciente, a mesma pode levar a incapacidades 

funcionais e danos ao estado de saúde e com isso afetar a 

qualidade de vida, se torna necessário conhecer a sua  

prevalência e o perfil dos idosos em TSR para, a partir disso, 

planejar o cuidado de acordo com as suas características 

(TEIXEIRA et al., 2015; MENDONÇA et al., 2015). 

Ao analisar a prevalência de idosos em TSR, grande parte 

das pesquisas encontradas avaliaram pacientes em HD, 

possivelmente devido ser a TSR mais utilizada no Brasil e no 

mundo.  

De acordo com Thomé et al. (2019), no Inquérito Brasileiro 

de Diálise Crônica 2017, dos 48.596 pacientes em tratamento 

dialítico que participaram do estudo, 34,3% apresentaram idade 

superior a 65 anos.  

Ao avaliarem idosos em HD, a prevalência obtida por 

Gonçalves et al. (2015) foi de 36,5% enquanto para Marinho et 

al. (2018), esse resultado foi de 30,5%. Já em estudo realizado 

por Silva et al. (2018), a prevalência de idosos em HD foi de 

40%, destes 4,3% apresentaram idade superior a 80 anos.  

Quanto a prevalência de idosos em DP, os resultados 

obtidos por Rangel et al. (2017) e Gonçalves et al. (2015), foram 

de 35,9% e 48,3%, respectivamente.  
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Quanto ao TX, em estudo realizado por Orlandi et al. 

(2015), com pacientes transplantados renais tardios, foi 

observada prevalência de 4,4% de idosos. 

Em relação ao perfil sociodemográfico, foi observado 

maior prevalência do sexo masculino (TEIXEIRA et al., 2015; 

SILVA et al., 2018; RANGEL et al., 2017; MARINHO et al., 2018; 

ORLANDI et al., 2015; CALLELA et al., 2018; CAMPOS et al., 

2017), de idosos na faixa etária de 60 a 70 anos, com baixa 

escolaridade e renda (MENDONÇA et al., 2015; TEIXEIRA et 

al., 2015).  

Ao observar a influência do gênero na doença renal, 

Goldberg e Krause (2016), encontraram estudos em que os 

resultados apontam para maior predominância da DRC em 

mulheres, o que pode ser resultante da variabilidade geográfica, 

que afeta diretamente na prevalência da doença. Porém, 

resultados apontam que os homens apresentam maior 

incidência de doença renal terminal, na qual é necessária a 

TRS, corroborando com os resultados obtidos em estudos 

brasileiros onde foi observado maior prevalência de homens em 

TRS.  

As condições econômicas e o nível de escolaridade 

podem levar ao agravamento da doença pelo desconhecimento 

da gravidade, falta de compreensão e de informações 

referentes aos cuidados a serem tomados, levando ao 

abandono do tratamento, menor possibilidade de cuidar da 

alimentação e da saúde, falta de recursos para o tratamento 

medicamentoso, entre outros fatores, que contribuem para o 

aumento da morbimortalidade nesses indivíduos (TAYLOR et 

al., 2016). 

Quanto à raça, houve maior prevalência em indivíduos 

brancos (CAMPOS et al., 2017; ORLANDI et al., 2015; 
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SANTOS et al., 2017; SILVA et al., 2018). Contrariando as 

evidências que apontam para risco quatro vezes maior de 

desenvolver DRC apresentado pelos afrodescendentes quando 

comparados aos caucasianos (PICCOLLI et al., 2017). 

Consumo alimentar de idosos em TSR 

Com o envelhecimento a ingestão alimentar é afetada 

devido, principalmente, às alterações fisiológicas do aparelho 

digestivo como a ausência de dentição, redução da capacidade 

olfativa e gustativa, diminuição do apetite, distúrbios de 

deglutição, a biodisponibilidade e absorção de alguns 

nutrientes, vitaminas e minerais também é afetada, contribuindo 

para a piora do estado nutricional dos idosos (FRANÇA; PIVI, 

2016). 

 Para avaliar o consumo alimentar faz-se o uso de 

inquéritos alimentares, sendo os mais utilizados o Recordatório 

Alimentar e o Questionário de Frequência Alimentar, que 

buscam informações acerca da alimentação do indivíduo para 

com isso determinar seu consumo energético, proteico e de 

nutrientes e seus hábitos alimentares (MORAES; OLIVEIRA, 

2016).  

Machado et al. (2014), ao avaliarem o consumo alimentar 

de idosos em HD utilizando o recordatório alimentar de 3 dias, 

encontram consumo médio de 17 kcal/kg/dia, 0,8g de 

proteína/kg/dia, 607,2 mg de fósforo/dia e 1.399,8 mg de 

potássio/dia. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Alvarenga et al. (2017), também utilizando o Recordatório 24 

horas para analisar o consumo alimentar de pacientes em HD, 

a média de consumo energético foi de 20,52 kcal/kg/dia, para 
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proteína foi de 0,87 g/kg/dia, 647,42 mg de fósforo/dia e 

1.433,47 mg de potássio/dia. 

Em revisão de literatura realizada por Martins et al. 

(2015), acerca do consumo alimentar de idosos em HD, a 

ingestão energética variou de 19 a 37 kcal/kg/dia, a proteica de 

0,57 a 1,32 g/kg/dia, o consumo de fósforo de 507 a 903 mg/dia, 

de potássio de 1.194 a 2.024 mg/dia e de sódio de 322 a 2.502 

mg/dia. 

 Enquanto Machado et al. (2017), em estudo acerca do 

consumo energético e proteico de pacientes em HD, no qual a 

maior parte da amostra (81,8%) foi composta por idosos, 

encontraram consumo energético médio de 15 kcal/kg/dia e 

proteico de 0,8 g/kg/dia, com prevalência de 97% de 

inadequação do consumo energético e proteico. 

Um estudo clínico transversal realizado na Itália por 

Bovio et al. (2016), no qual foi avaliado o consumo alimentar de 

indivíduos em HD e DP durante 7 dias através do registro 

alimentar com pesagem dos alimentos, foram encontrados os 

seguintes resultados: os pacientes em HD apresentaram 

consumo médio de 1.911 kcal/dia, 0,88 g de proteína/kg/dia, 

825 mg de fósforo/dia, 1.836 mg de potássio/dia, 523 mg de 

cálcio/dia e 1.419 mg de sódio/dia; os pacientes em DP 

apresentaram consumo energético de 1.904 kcal/dia, 

considerando a glicose absorvida do dialisato, e 1.677 kcal/dia 

sem a glicose, 0,95 g de proteína/kg, 920 mg de fósforo/dia, 

2.351 mg de potássio/dia, 527 mg de cálcio/dia e 1.864 mg de 

sódio/dia. 

 Alvarenga et al. (2018), investigaram adultos e idosos em 

DP utilizando o Recordatório 24h e mostratam que o consumo 

médio de energia para esses indivíduos foi de 27,45 kcal/kg/dia 

com dialisato e 23,52 kcal/kg/dia sem dialisato, 1,0 g de 
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proteína/kg/dia, 756,11 mg de fósforo/dia, 1.769,44 mg de 

potássio/dia e 1.321,67 mg de sódio/dia. 

 De acordo com diretrizes do KDOQI (NFK, 2000), a 

recomendação de consumo energético para pacientes em 

tratamento dialítico que tenha idade igual ou superior a 60 anos 

é de 30 a 35 kcal/kg/dia. Para consumo proteico de pacientes 

em HD e DP, clinicamente estáveis, recomenda-se a ingestão 

de 1,2 g e de 1,2 a 1,3 g de proteína/kg/dia, respectivamente, 

devendo ser, pelo menos, 50% de proteínas de alto valor 

biológico.  

O consumo energético abaixo do recomendado é um 

achado frequente em estudos, assim como o baixo peso. Isto 

está associado ao aumento das taxas de mortalidade de 

paciente em TSR, sendo necessária a adequação do consumo 

alimentar desses pacientes de acordo com as recomendações, 

podendo ser utilizadas estratégias como educação alimentar, 

suplementos nutricionais orais ou alimentação por sonda para 

alcançar tal objetivo (NFK, 2000). 

Na DP pode haver a diminuição da ingestão alimentar 

devido à absorção de glicose do dialisato, que pode variar de 

300 a 450 kcal ou de 20 a 30% do calor calórico total. Este 

adicional energético deve ser contabilizado e incluído nas 

recomendações e consumo energético (JOHANSSON, 2015; 

ALVARENGA et al., 2017). 

A diminuição da função renal leva a um déficit da filtração 

sanguínea e consequente retenção de alguns nutrientes como 

o fósforo e o potássio, fazendo com que aumente os níveis 

séricos desses minerais gerando complicações para o 

organismo dos indivíduos. A recomendação de fósforo para 

DRC em tratamento dialítico varia de 600 a 1.000 mg/dia, sendo 

necessário o uso, em alguns casos, de quelante de fósforo. A 
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recomendação de potássio varia de 1.000 a 2.500 mg/dia para 

pacientes com volume urinário inferior a 1.000 mL/dia, caso o 

volume urinário apresente-se acima de 1.000 mL/dia, não se faz 

necessária a restrição. Para o consumo de sódio, recomenda-

se ingestão de 2 g/dia, que equivale a 5 g de cloreto de sódio. 

A ingestão de cálcio, provenientes do quelante de fósforo e da 

dieta, não deve exceder 2 g/dia (MORAES; OLIVEIRA, 2016). 

A DRC requer alterações nos hábitos alimentares, 

especialmente se o paciente apresentar outras comorbidades 

associadas, estando relacionadas, com maior ênfase, à 

restrição proteica, de fósforo, cálcio, potássio e sódio. A 

restrição proteica pode auxiliar na manutenção e melhora da 

função renal, diminuindo a excreção de albumina e reduzindo o 

declínio da TFG. O acúmulo de fósforo pode levar ao 

desenvolvimento do hiperparatireoidismo secundário, estando 

também associada à morbimortalidade por levar a 

complicações cardiovasculares, assim como a hipocalemia e a 

hipercalemia. A hipercalcemia também está associada ao 

aumento do risco de mortalidade em pacientes com DRC 

(MAGALHÃES; GOULART, 2015; BIRUETE et al., 2017). 

Em relação a alterações no apetite, Young et al (2016), 

ao avaliarem o apetite de pacientes em DP observaram que 

38,8% dos indivíduos relataram ter de pouco a pessímo apetite, 

sendo esse um dos principais responsáveis pelo consumo 

energético e proteico inadequado. Molfino et al. (2016), 

avaliaram o apetite de 221 pacientes em HD, dos quais 26% 

apresentaram falta de apetite devido sua ingestão alimentar ser 

menor que 50% do recomendado. 

Em estudo de coorte realizado por Grove et al. (2018), 

com 126 pacientes renais crônicos acompanhados durante um 

ano, observou que a falta de apetite prediz o aumento no risco 
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de mortalidade nesses pacientes e que a redução do apetite 

está associada ao declínio da função renal. Para pacientes 

transplantados, não foram observadas alterações significativas 

no apetite. 

 Alguns estudos relacionam a diminuição da ingestão de 

nutrientes à piora da função renal. Além de afetar o estado 

nutricional, a diminuição do consumo alimentar é uma 

característica comum na DRC avançada.  

A diálise inadequada também pode causar variações no 

apetite do paciente, uma vez que está associada a 

manifestações clínicas relacionadas com o aumento da 

concentração de compostos urêmicos no sangue. Pacientes 

urêmicos identificados como desnutridos apresentam baixas 

concentrações de proteínas séricas e somáticas, independente 

do seu peso (BORGES, 2017).  

Em estudo realizado com 31 pacientes japoneses, idosos e 

adultos, transplantados estáveis há mais de 10 anos foi encontrado 

média de consumo energético de 1.566 kcal/dia, sendo atingida a 

recomendação de 35 kcal/kg por 16 pacientes, 9 ficaram abaixo da 

recomendação e 6 ultrapassaram o recomendado, já a média do 

consumo proteico foi de 65,1g/dia, sendo atingida a recomendação 

de 0,8g/kg/dia por 87% dos pacientes (SASAKI et al., 2015).  

Um outro estudo realizado na Itália com pacientes pós-

transplantados renais tardio, ao avaliarem a ingestão dietética desses 

indivíduos encontraram consumo energético médio de 27,6 

kcal/kg/dia e proteico de 1,06 g/kg/dia (CALELLA et al., 2018).  

As recomendações nutricionais para pacientes 

transplantados propostas por Martins et al. (2004), diferem de 

acordo com a fase que o paciente se encontra. No pós-

transplante imediato ou rejeição aguda, recomenda-se o 

consumo de 30 a 35 kcal/kg/dia e 1,2 a 1,3 g de proteína/kg. 
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Para o pós-transplante tardio o recomendado é de 25 a 30 

kcal/kg ou o necessário para manter o peso ideal e 0,8 g de 

proteína/kg. Para ambas as fases recomenda-se a restrição de 

potássio na presença de hipercalcemia ou oligúria, com 

consumo de 1 a 3 g/dia, o consumo de fósforo deve ficar entre 

1.200 a 1.500 mg/dia. 

As diferentes recomendações se dão pelas 

características de cada fase. Na primeira fase há necessidade 

de uso de altas doses de corticóides, que levam a diversos 

efeitos colaterais, afetando principalmente o metabolismo de 

carboidratos, o que pode levar a hiperglicemia no paciente. Na 

segunda fase, o uso de imunossupressores está associado a 

algumas complicações metabólicas, como hipercatabolismo 

proteico, intolerância à glicose, obesidade, hipertensão, 

estando também associado à presença de problemas 

nutricionais (MARTINS et al., 2004). 

As recomendações dietéticas para pacientes 

transplantados devem levar em consideração as mudanças no 

estilo de vida devido o procedimento cirúrgico, tendo como 

objetivo a redução dos fatores de risco para desenvolvimento 

de complicações metabólicas, das comorbidades e deficiências 

nutricionais, de forma individualizada, atendendo as 

necessidades do indivíduo (FONG; MOORE, 2018).  

A tendência ao aumento de peso pós-transplante é um 

achado comum, principalmente nos primeiros meses, estando 

relacionado a diversos fatores como ao tratamento 

farmacológico, à reversão dos efeitos anoréxicos e à redução 

das restrições alimentares, levando ao aumento no consumo 

alimentar, esse ganho de peso também pode levar a  

complicações na saúde e sobrevida do enxerto, sendo 
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necessário a realização do acompanhamento nutricional 

desses indivíduos (MANTOVANI, 2019; SASAKI et al., 2015). 

Perfil nutricional 

Os principais métodos utilizados para avaliar pacientes 

com DRC na prática clínica incluem, a antropometria, a força da 

preensão palmar, a bioimpedância, os inquéritos alimentares, a 

avaliação subjetiva global (ASG), o índice e desnutrição e 

inflamação (MIS), além dos exames bioquímicos. A utilização 

de diversos métodos em conjunto permite uma melhor 

avaliação do paciente, uma vez que não há um método que 

possa dar um diagnóstico fidedigno do estado nutricional do 

indivíduo (MORAES; OLIVEIRA, 2016). 

Grande parte dos estudos utilizados avaliaram o estado 

nutricional dos idosos utilizando o IMC, isso pode se dar pelo 

baixo custo e praticidade quanto a sua aplicação. 

Estudo realizado por Alvarenga et al. (2017), a fim de 

comparar o estado nutricional de indivíduos em HD e DP, o IMC 

médio para DP foi de 24,7 kg/m² enquanto para HD foi de 25,2 

kg/m², com predominância de indivíduos eutróficos nos dois 

grupos. Em relação a circunferência muscular do braço e a área 

muscular do braço, foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos analisados, havendo uma melhor manutenção 

da massa muscular em indivíduos em DP quando comparado 

àqueles em HD. Esse resultado corrobora com o trazido na 

literatura, que mostra que indivíduos em DP têm maior 

tendência ao sobrepeso enquanto os indivíduos em HD 

apresentam maior prevalência de desnutrição. 

Ribeiro et al. (2015), ao avaliarem a desnutrição de 
pacientes em HD sob diferentes parâmetros, encontraram 
variação de 12,2% a 86,7% de indivíduos classificados como 
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desnutridos. O menor valor encontrado se deu pelo IMC 
enquanto o maior se deu pelo consumo energético diário, o que 
mostra a limitação do uso de apenas um método de avaliação 
para determinação do estado nutricional. 

Machado et al. (2014), ao avaliarem o estado nutricional 

de pacientes em HD através do IMC, utilizando a classificação 

da OPAS (2002) para idosos, observou que 31,3% desses 

pacientes apresentaram baixo peso (IMC < 23 kg/m²) enquanto 

43,7% apresentaram peso adequado (IMC 23 a 27,9 kg/m²) e 

12,5% apresentaram sobrepeso (IMC 28 a 29,9 kg/m²).  

Alvarenga et al. (2017), investigaram os parâmetros 

nutricionais de adultos e idosos em HD e encontraram IMC 

médio para idosos de 25,7 kg/m². Foram avaliadas também a 

área muscular do braço, circunferência do braço e dobra 

cutânea tricipital, que resultaram em depleção de tecido 

adiposo e de massa proteico somática e, em relação à 

circunferência da cintura, 44,4% dos indivíduos apresentaram 

risco elevado ou muito elevado para doença cardiovascular. 

 Günalay et al. (2018), analisaram adultos e idosos em 

HD e DP e encontraram IMC médio dos pacientes em HD de 

24,2 kg/m², estando 34% desses indivíduos sob risco de 

desnutrição e 20% desnutridos, enquanto para aqueles em DP, 

o IMC médio foi 25,5 kg/m², estando 30% sob risco de 

desnutrição e 10% desnutridos. A circunferência da cintura foi 

maior para o grupo DP com média de 98,7 cm, assim como a 

dobra cutânea tricipital, com média de 16,8 mm, o que 

representa um menor impacto nutricional nesses indivíduos que 

os pacientes em HD. 

Na população geral, maiores valores de IMC são 

relacionados ao surgimentos de diferentes patologias, porém, 

em pacientes renais crônicos há uma relação entre valores mais 
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altos de IMC e maior sobrevida. Entretanto, a obesidade não é 

recomendada, assim como não se deve avaliar o estado 

nutricional de um indivíduo apenas pelo IMC por não ser 

sensível na identificação de depleção proteica ou aumento da 

gordura visceral ou ser alterado na presença de edema, 

devendo ser associado a outras medidas (MORAES; 

OLIVEIRA, 2016).  

Com o prolongamento da HD há um declínio dos 

parâmetros nutricionais, sobretudo pela susceptibilidade à 

DEP, relacionada à diminuição do consumo alimentar, sendo 

um achado frequente também em pacientes em DP, afetando 

negativamente a qualidade de vida desses indivíduos. Porém, 

na DP o sobrepeso também é um achado comum devido à 

absorção da glicose do dialisato, levando ao aumento do peso 

corporal dos pacientes (ALVARENGA et al., 2017; GÜNALAY 

et al., 2018). 

Em estudo realizado por Rosa et al. (2018), com 

pacientes adultos e idosos em DP, foi observado que 68,6% dos 

pacientes apresentavam desnutrição, sendo os homens os 

mais acometidos, apresentando menor adequação do 

perímetro e da área muscular do braço quando comparado às 

mulheres. 

Franco et al. (2017), em estudo de coorte com 674 idosos 

em DP, ao utilizarem a  classificação do IMC segundo a OMS, 

observaram que grande parte dos idosos apresentavam eutrofia 

(48,8%), seguido de sobrepeso (31,8%), obesidade (11,1%) e, 

por último, baixo peso (8,3%). Também foi observado que os 

pacientes desnutridos eram mais velhos e apresentavam maior 

mortalidade, sendo o aumento do IMC um fator de proteção 

para esses indivíduos. 
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Ao comparar pacientes em DP e transplantados, Kaul et 

al. (2019) encontraram IMC de 22,17 kg/m² para TX e 21,64 

kg/m² para DP, porém, apesar de insignificante 

estatisticamente, é um fator preditor de sobrevida, ou seja, a 

melhora no estado nutricional pode melhorar a sobrevida de 

idosos em TX a curto e longo prazo. 

O estado nutricional do indivíduo à espera do TX 

influencia diretamento no seu defecho e sobrevida. A 

desnutrição aumenta o risco desses indivíduos à infecções, 

problemas na cicatrização, perda de enxerto, maior período de 

reabilitação pós-cirúrgico e redução da força muscular 

(MANTOVANI, 2019). Apesar disso, o IMC elevado (> 25 kg/m²) 

também está associado a um risco aumentado para algumas 

complicações associadas ao enxerto, como o retardo de suas 

funções, a feridas devido, principalmente, a infecções, além 

disso a obesidade pós-transplante pode levar à hipertensão 

arterial, diabetes e hiperlipidemia (SASAKI et al., 2015). 

Segundo as diretrizes de elegibilidade para transplante 

renal proposta por Stratta (2017), o IMC acima de 40 kg/m² é 

considerado como critério de exclusão para o TX, já idosos com 

IMC menor que 18 kg/m² ou maior que 35 kg/m² são 

considerados de risco ou com contraindicações para realização 

do TX. 

Ao analisar 521 indivíduos antes do transplante renal, 

Orlic et al. (2015), encontraram IMC médio de 24,5 kg/m², sendo 

50,9% dos indivíduos eutróficos, 26,9% com sobrepeso, 14,4% 

desnutridos e 7,9% obesos.  

Sasaki et al. (2015), ao avaliarem o perfil nutricional de 

adultos e idosos em pós-transplante tardio, encontraram IMC 

médio de 20,1 kg/m². Resultado encontrado por Calella et al. 

(2018), também com pacientes transplantados, foi observado 
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que 64% dos indivíduos se encontravam com sobrepeso (IMC 

> 25 kg/m²). 

Liese et al. (2017), buscaram avaliar a influência do IMC 

nos desfechos pós TX, com isso foi encontrado IMC médio de 

25,9 kg/m², porém, também observou-se que a associação 

entre a obesidade e um pior prognóstico pós TX, sendo o IMC 

> 30 kg/m² significativamente associado a ausência de função 

primária do rim, a função tardia e maior taxa de perda do 

enxerto. 

A presença de IMC elevado na fase inicial do pós-

transplante foi associada a diversas complicações, porém, 

pode-se utilizar outras medidas antropométricas para melhor 

predição de complicações, como a circunferência da cintura e a 

relação cintura-quadril. 

CONCLUSÕES  

Diante do atual cenário enfrentado pelos idosos em 

decorrência do próprio processo de envelhecimento e do 

aumento da incidência de DRC nesse grupo, vê-se a 

necessidade de adequação do sistema de saúde em relação à 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado a 

respeito dessa doença, assim como uma maior atenção à 

saúde do idoso, visando garantir melhor qualidade de vida e 

maior sobrevida para esses indivíduos.  

Os indivíduos do sexo masculino são os mais acometidos 

pelo estágio terminal da DRC, o que gera a necessidade de 

maior atenção para esses indivíduos, visando o retardamento 

da progressão da doença pela criação e implementação de 

politicas públicas de saúde voltadas para esse público em 

específico, assim como o incentivo ao cuidado à saúde. 
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A definição da TSR a ser utilizada é um passo de extrema 

importância, a qual deve levar em consideração, em primeiro 

lugar, a escolha do paciente, e deve ser realizada de forma 

individualizada, garantindo ao paciente qualidade além de 

prolongar a vida. 

Em relação ao estado nutricional, pode-se observar que 

os indivíduos em HD apresentam maior risco para DEP do que 

os indivíduos em DP, sendo o consumo energético e proteico 

abaixo do recomendado um achado frequente nesses 

indivíduos, principalmente pelas restrições alimentares 

impostas pelo próprio tratamento e pelas comorbidades 

associadas. 

Desse modo vê-se a necessidade e importância do 

acompanhamento nutricional na TSR, principalmente para 

pacientes em tratamento dialítico no qual há maiores restrições 

alimentares que podem levar ao comprometimento do estado 

nutricional e, consequentemente, num pior prognóstico para o 

paciente, mas também para os pacientes transplantados a fim 

de evitar a perda do enxerto. 

Há necessidade de mais estudos que avaliem o consumo 

alimentar de idosos transplantados renais, pois apesar desses 

indivíduos apresentam consumo alimentar próximo ao 

recomendado eles tendem a aumentar seu peso corporal 

devido ao aumento do apetite e ao tratamento medicamentoso 

recebido, podendo levar a complicações no enxerto. 

Faltam estudos na literatura que utilizem métodos de avaliação 

além do IMC para resultados mais fidedignos do estado 

nutricional, assim como a necessidade de avaliar idosos 

separadamente de adultos devido aos diferentes pontos de 

corte de acordo apresentado pelos diferentes parâmetros. 
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RESUMO: O câncer é uma doença degenerativa envolvendo 
crescimento celular anormal, tendo sua origem multifatorial. As 
neoplasias prevalentes na infância são leucemias, tumor do 
sistema nervoso central, do sistema linfático entre outros, 
responsável por mortalidade infantil. Cujos pacientes, 
predominantemente se encontram nutricionalmente 
comprometidos.  Objetivou-se avaliar o perfil nutricional de 
pacientes infantis do Instituto Paraibano de Combate ao Câncer 
(IPCCAN) em Campina Grande-PB, através de estudo 
descritivo com as crianças oncológicas e seus cuidadores, no 
período de outubro e novembro de 2018. Coletando-se os 
dados através dos questionários socioeconômico e a escala de 
conhecimento nutricional do National Health Interview Survey 
Cancer Epidemiology na versão português (Brasil). Por fim, 
foram aferidas medidas antropométricas para avaliação do 
estado nutricional. Dos 50 indivíduos avaliados, 25 eram 
pacientes oncológicos e seus respectivos responsáveis 
acompanhantes. Dentre os resultados observou-se que 72% 
dos responsáveis eram casados, 44% possuem casa própria, 
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60% possuem Ensino Fundamental Incompleto, 76% 
apresentaram renda em torno de 1 a 2 salários mínimos e que 
52% dos entrevistados possuíam baixo conhecimento 
nutricional. Quanto a avaliação nutricional verificou-se que as 
crianças estavam, segundo o escore Z de IMC/I e circunferência 
do braço, com 64% e 72%, respectivamente, de eutrofia.  A 
eutrofia foi o estado nutricional mais frequente nas crianças 
estudadas, mesmo diante de tal resultado a maioria dos pais 
possuíam baixo nível de conhecimento nutricional. 
Palavras-chave: Avaliação nutricional. Câncer. Pediatria. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma doença degenerativa que consiste em 

mais de 100 diferentes tipos, envolvendo crescimento celular 

anormal e desordenado, causando invasão dos tecidos 

vizinhos. Além disso, tem sua origem multifatorial que está 

associada a fatores genéticos e condições ambientais 

(GOMES, 2016). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA) existem vários tipos de 

cânceres com as mais diversas proporções de incidências, 

entre as diferentes regiões do Brasil. Na região Nordeste, há 

uma predominância para cânceres de próstata e de mama 

feminina, mas há uma certa significância dos cânceres do colo 

do útero e estômago (BRASIL, 2017). 

Em relação a oncologia pediátrica, ciência responsável 

pelos estudos e pesquisas da forma como o câncer se 

desenvolve em crianças, e a sua relação com o tratamento mais 

adequado, tem enfrentado um constante desafio. Os cânceres 

em crianças apresentam características histopatológicas que 

diferem dos adultos na enfermidade, possui curtos períodos de 
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latência, os tumores crescem com uma velocidade maior e são 

mais agressivos, entretanto, correspondem melhor ao 

tratamento se bem realizado (INCA, 2014). 

O desenvolvimento da doença na infância é pérfido 

desde o início, e os sintomas são indefinidos, na maioria das 

vezes, e só surgem quando a doença já está em estágio 

avançado, podendo assim dificultar o diagnóstico.  A 

descoberta precoce é um fator que determina o sucesso da 

terapia, facilitando a cura total, podendo ajudar no esquema do 

tratamento sendo imprescindível para definir a dimensão que a 

doença se encontra (LANZA; VALLE, 2014). 

Atualmente, o câncer é responsável pela segunda maior 

causa de morte no mundo e no Brasil, acarretando grande 

embate nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

Este problema está ligado diretamente com a adoção de hábitos 

não saudáveis como o tabagismo, obesidade, sedentarismo e 

alimentação irregular, como também as infecções sexualmente 

transmissíveis e a limitação de acesso à saúde pública para a 

descoberta precoce da doença. Essa anomalia é uma das 

principais causas de morte em crianças no Brasil, ficando atrás 

apenas de violências e acidentes externos.A maior incidência 

de câncer pediátrico é nas regiões Sudeste e Nordeste e com 

taxa de cura correspondente a 70% se for diagnosticada 

precocemente e receber tratamentos especializados 

(MIRANDA et al., 2016; ALVES et al., 2016). 

Os padrões epidemiológicos dos tumores na infância 

mudam consideravelmente. No Brasil, estima-se que entre os 

anos 2018 e 2019 ocorrerão cerca de 420 mil novos casos de 

cânceres infantis. As neoplasias mais prevalentes nessa fase 

da vida são as leucemias (26%), seguidos das demais como 
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tumores epiteliais (14%), linfomas (14%), sistema nervoso 

central (13%) dentre outras (BRASIL, 2017). 

Dentre os diversos tipos de câncer, a leucemia é um tipo 

de neoplasia que acomete o tecido que produz o sangue. As 

células sanguíneas se formam na medula óssea e quando não 

atingem sua maturidade transformam-se em células anormais, 

apresentando funcionamento inadequado, substituindo as 

células sadias da medula ocasionando a patologia 

(HOWLADER et al., 2017). 

Os tratamentos oncológicos são realizados para 

proporcionar a cura total, prolongamento da vida útil e melhora 

da qualidade de vida. São terapias complexas que incluem a 

cirurgia, quimioterapia e a radioterapia podendo ser executados 

isoladamente ou  de forma combinada (INCA,2017).  

 Sabe-se que os pacientes oncológicos apresentam 

alterações metabólicas, efeitos adversos dos medicamentos, 

distúrbios hormonais e inflamatórios, comprometimento 

funcional e mudanças na palatabilidade, com consequente 

diminuição da ingestão calórico-proteica. Os efeitos causados 

pela terapia justificam a baixa aceitação e ingestão dos 

alimentos, que vem a colaborar com a perda de peso durante 

toda a fase do tratamento. Tais efeitos podem ser amenizados 

com alguns fármacos e/ou aderindo a uma alimentação 

saudável e com boa apresentação na textura, sabor e odor, que 

contribui para uma melhor aceitação (YAZBECK et al, 2016; 

INCA, 2014; ICESP, 2016). 

Considerando o estado nutricional de vulnerabilidade 

dos portadores de câncer, observa-se um aumento na 

necessidade individual de proteína durante o período grave da 

doença e o estresse, onde o corpo precisa de quantidades 

adicionais para reparação e reconstrução dos tecidos agredidos 
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pelo tratamento, a fim de manter o sistema imunológico 

saudável. É recomendado ofertar quantidade de energia 

adequada, caso contrário a massa magra será utilizada como 

fonte energética (GRANT; HAMILTON, 2013). 

É apontado que a desnutrição em pacientes oncológicos 

é a maior causa de mortalidade e da diminuição da qualidade 

de vida que se correlaciona com o tempo de internação e o 

maior risco de adquirir infecções (INCA, 2016). 

A desnutrição nos pacientes oncológicos pediátricos está 

relacionada diretamente com o aumento do número de 

infecções, menor resposta ao tratamento, maiores chances de 

recidiva e redução da taxa de sobrevivência. Por isso, se faz 

necessário que a avaliação nutricional seja realizada logo após 

o diagnóstico, visando identificar precocemente determinados 

riscos nutricionais podendo facilitar a recuperação e melhora do 

prognostico. Em virtude das crianças se encontrarem em fase 

de crescimento, as necessidades energéticas são aumentadas 

durante toda essa fase, por isso é o grupo de pacientes 

considerado em maior risco de desnutrição. Ademais, 40% dos 

pacientes pediátricos oncológicos possuem alterações em seu 

crescimento levando ao avanço e progressão do câncer (INCA, 

2014; GAYNOR; SULLIVAN, 2015). 

A terapia nutricional deve ser indicada para todos os 

pacientes que se encontram em desnutrição ou que 

apresentem risco nutricional com o intuito de propiciar a 

melhora do estado nutricional, reduzir o catabolismo energético-

proteico e a perda nitrogenada. No período pré-operatório, a 

presença da neoplasia dificulta que a terapia nutricional seja 

capaz de controlar completamente a depleção proteica-

muscular. Com isso, a oferta de nutrientes adequados 

combinados com os cuidados metabólicos podem vim a 
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diminuir esses efeitos, devendo ser iniciado no momento da 

internação, desde que o paciente se apresente 

hemodinamicamente estável. No momento do pós-operatório, a 

terapia nutricional deve ser iniciada nas primeiras 48 horas, 

desde que o paciente se encontre estável (INCA, 2014). 

O tratamento nutricional em crianças submetidas a 

quimioterapia ou a radioterapia que se encontram em risco 

nutricional e de desnutrição tem como principal objetivo a oferta 

de energia, quantidades de fluidos e nutrientes adequadas para 

manter a homeostase, reduzindo os efeitos colaterais causados 

por tais tratamentos contribuindo para um balanço nitrogenado 

positivo, e assim, garantindo o seu crescimento e 

desenvolvimento adequado e a melhora na qualidade de vida 

(INCA, 2014). 

Um estudo realizado com pacientes oncológicos 

pediátricos sobre o consumo de antioxidantes, demostrou que 

as ingestas desses nutrientes eram insuficientes na maioria dos 

pacientes, principalmente aqueles que não contavam com o uso 

de suporte nutricional adicional, e que estava associado 

diretamente com a redução de reservas corporais 

(SLEGTENHORST et al., 2015). 

Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o 

perfil nutricional de crianças oncológicas assistidas em uma 

instituição no município de Campina Grande – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, por meio de uma 

abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa, planeado de 

acordo com as normas regulamentadoras e diretrizes 

envolvendo seres humanos no 466/12 CNS/MS, aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa da CESED, no do parecer 

2.964.975. 

  O estudo foi realizado no Instituto Paraibano de 

Combate ao Câncer (IPCCAN) localizado no município de 

Campina Grande - PB, onde é considerado uma casa de apoio 

as crianças oncológicas e seus familiares que vão a Campina 

Grande para realizar os tratamentos oncológicos. Em vista 

disso, a estadia na casa acaba sendo breve. Foram coletados 

os dados de 25 pacientes pediátricos oncológicos com 

diferentes tipos de cânceres, ambos os sexos, com idade entre 

5 a 10 anos que estavam acompanhados por seus pais e/ou 

responsáveis. A coleta de dados aconteceu entre os meses de 

outubro e novembro de 2018. 

  Para a coleta de dados, aplicou-se questionários 

elaborados pelos pesquisadores que abordavam as condições 

socioeconômicas com as variáveis (sexo, idade, moradia, 

estado civil, nível de escolaridade, renda familiar) e dados 

antropométricos como: peso, altura, índice de massa corpórea 

(IMC), circunferência do braço (CB) e diagnostico nutricional.  

Outro instrumento aplicado foi a escala de conhecimento 

nutricional do National Health Interview Survey Cancer 

Epidemiology na versão português (Brasil) (SCAGLIUSI, 2006). 

Esta escala é composta por 12 perguntas, contendo as quatro 

primeiras sobre a relação da alimentação e surgimento de 

doenças sendo duas sobre câncer, quatro perguntas sobre o 

conhecimento das fibras, três sobre a quantidade de gorduras 

nos alimentos e uma sobre conhecimento da quantidade de 

porções diárias de frutas e legumes. O questionário foi avaliado 

de acordo com pontuações totais; de zero a seis indicando 

baixo conhecimento nutricional, entre sete e dez indicando 
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moderado conhecimento nutricional e acima de dez indicou alto 

conhecimento. 

Para a avaliação antropométrica foi utilizada a balança 

mecânica da marca Welmy com capacidade de até 150 kg. Os 

pacientes foram orientados a ficar em pé, descalços e com o 

olhar em um ponto fixo do horizonte e as medidas foram 

registradas em quilogramas. Para aferição da estatura foi 

utilizado um estadiômetro da marca Balmak apresentando 

graduação em um milímetro. Os pacientes foram orientados a 

ficar de pé, descalços, plano de Frankfurt, com o calcanhar, 

glúteo, região dorsal e cabeça em contato com o aparelho e 

com os braços ao lado do corpo e estendido para baixo. A 

estatura coletada correspondeu à distância entre região plantar 

e o vértex, e foi registrado em centímetros e com duas casas 

decimais. Na verificação da circunferência do braço (CB) foi 

utilizada uma fita da marca Balmak com graduação em 

milímetros. O braço estava flexionado em direção ao córtex, 

formando um ângulo de 90°, para localizar o ponto médio entre 

o acrômio e olécrano. Após localização deste ponto, o paciente 

foi orientado a estender o braço e com a fita inextensível 

encontrou o ponto médio marcado. A medida foi registrada em 

centímetros com duas casas decimais. 

O método de classificação adotado para caracterização 

do estado nutricional foi indicado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em que o escore Z de IMC para idade (IMC/I), 

foram classificados em: magreza acentuada (escores-Z <-3); 

magreza (escores-Z >-3 e <-2); eutrofia (escores-Z >-2 e <1); 

sobrepeso (escores-Z > 1 e <2); obesidade (escores-Z >2 e < 

3); e obesidade grave (escores-Z > 3) (WHO, 2007). A 

circunferência do braço (CB) foi avaliada de acordo com a 



PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ONCOLÓGICAS ASSISTIDAS EM UMA 
INSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB 

892 
 

metodologia de Frisancho (1990), que indica que percentil < 5 

corresponde a baixo peso, > 5 a 95 – eutrofia e > 95; sobrepeso. 

Todos os dados coletados para a pesquisa foram digitados em 

bancos de dados previamente elaborados no programa 

Microsoft Excel® 2013, onde foram determinadas a média da 

idade e frequência relativa percentual das variáveis estudadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa avaliou 50 indivíduos sendo 25 crianças 

oncológicas e os respectivos pais ou responsáveis que estavam 

acompanhando os menores no IPCCAN. Destes, pais e/ou 

responsáveis 80% eram mulheres, pois houve prevalência das 

mães, isso se deu em decorrência, de fatores como 

necessidade de trabalho da figura paterna, preferência das 

crianças pela a figura materna durante o tratamento e 20% 

eram homens, a faixa etária variou entre 22 anos a 78 anos, 

sendo a média de idade 37 anos. Com relação ao perfil 

socioeconômico, verificou-se que 72% (n=18) dos participantes 

eram casados, 44% (n=11) possuem casa própria, 60% (n=15) 

possuem Ensino Fundamental Incompleto e 76% (n=19) dos 

entrevistados apresentaram como renda em torno de 1 a 2 

salários mínimos, isso demostrou que o baixo nível de 

escolaridade de fato, influencia drasticamente na relação da 

renda baixa dessas famílias (Tabela 1). 

Em relação ao nível de escolaridade e o tipo de moradia, 

logo após os dados desta pesquisa corroboram com o  estudo 

que foi realizado  com crianças e adolescentes portadoras de 

neoplasia malignas em dois centros hospitalares de Porto 

Alegre, que objetivou descrever o perfil socioeconômico dos 

pacientes atendidos nos referidos locais, em que a maioria dos 
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pais e/ou cuidadores, possuíam Ensino Fundamental 

incompleto, 39,2% das mães e 39,8% dos pais e que 63,7% 

possuem casa própria (VALENTINI, 2015).Outro estudo que 

corrobora com está pesquisa, foi realizado no Centro de Alta 

Complexidade em Oncologia Irmã Malvina (CACON) em Minas 

Gerais, onde foram entrevistados 27 cuidadores de crianças 

com câncer e constatou que 74,7% dos entrevistados eram do 

sexo feminino, 51,85% eram casados e que 40,74% possuem 

renda mínima de um salário mínimo. Porém foi observado que 

a maioria dos entrevistados pussuíam Ensino Médio Completo, 

dado esse que vai de desencontro com deste estudo (Paula et 

al. 2019).   

O estudo de Zortéa et al. (2018) realizado com 

cuidadores de crianças e adolescentes portadores de câncer 

observou achados semelhantes ao do presente estudo, onde 

sua amostra era composta  principalmente pelo sexo feminino 

(88,1%), sendo os cuidadores preferenciais as mães, seguidas 

dos pais (9,5%),com idade média variando de 19 a 58 anos. Em 

relação ao nível de escolaridade, 73,8% possuíam ensino 

médio incompleto. 

 

Tabela 1 - Características socioeconômica dos pais e/ou 

responsáveis das crianças. 

Variável  N % 

Sexo   

Masculino 5 20% 

Feminino 20 80% 

Estado Civil   

Solteiro 3 12% 

Casado 18 72% 

Divorciado 3 12% 
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Viúvo 1 4% 

Escolaridade   

Ensino fundamental           

incompleto 

15 60% 

Ensino fundamental 

completo 

3 12% 

Ensino médio incompleto 2 8% 

Ensino médio completo 4 16% 

Ensino superior 0 0 

Não alfabetizado 1 4% 

Renda Familiar   

Menos de 1 salário 

mínimo 

6 24% 

1 a 2 salários mínimos 19 76% 

3 a 4 salários mínimos 0 0 

5 ou mais salários 0 0 

Moradia    

Própria 11 44% 

Alugada 7 28% 

Cedida 7 28% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação a avaliação antropométrica, observou-se que 

dentre as 25 crianças estudadas, 8% (n=2) encontravam-se 

com baixo peso (magreza acentuada e magreza) segundo o 

IMC/I, 64% (n=16) estavam eutróficas e 28% (n=7) com 

excesso de peso o qual compreende o sobrepeso, a obesidade 

e a obesidade grave (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Estado nutricional das crianças segundo o escore Z 

de IMC/Idade. 

Estado Nutricional N       % 

Magreza Acentuada 1      4% 

Magreza 1      4% 

Eutrofia 16      64% 

Sobrepeso 3 12% 

Obesidade 3 12% 

Obesidade Grave 1      4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Um estudo realizado por Valentini (2015) observou maior 

incidência de pacientes eutróficos (59,8%) em relação às outras 

classificações do estado nutricional. Seis pacientes (5,9%) 

estavam desnutridos e oito (7,8%) classificados como em risco 

para baixo peso no momento da inclusão no estudo. 

Considerando os parâmetros de classificação da WHO para 

excesso de peso, observamos uma incidência de risco para 

sobrepeso em 10,8%, sobrepeso em 6,9% e obesidade em 

8,8% dos pacientes. 

Segundo o estudo de Barreto et al. (2014)  mostrou que 

o percentual de crianças oncológicas eutróficas 44% foi maior 

do que as crianças que se encontraram a abaixo do peso, 18% 

com sobrepeso e 12% com obesidade. 

O estudo de Mendes e Benedetti (2016) realizado com 

crianças e adolescentes, constatou quadro de eutrofia em 40% 

dos participantes, 2 (10%) casos de magreza, 7 (35%) de 

sobrepeso, 2 (10%) de obesidade e 1 (5%) de obesidade grave. 
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No estudo de Souza et al. (2016) realizado no município 

de São Luis (MA) avaliou 53 crianças oncológicas. De acordo 

com o IMC/I houve uma predominância de crianças eutróficas 

(66,0%) e observou-se um percentual expressivo (20,7%) de 

risco nutricional (baixo IMC/I). Esses achados corroboram com 

o deste estudo, onde obtiveram resultados semelhantes.     

Quanto a avaliação através da circunferência do braço 

verificou-se que a eutrofia (72%; n=18) manteve-se como 

estado nutricional mais frequente nas crianças avaliadas. Baixo 

peso e sobrepeso representaram 24% (n=6) e 4% (n=1) da 

amostra, respectivamente. (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Estado nutricional das crianças quanto a CB. 

Estado Nutricional N % 

Baixo peso 6 24% 

Eutrofia 18 72% 

Sobrepeso 1 4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A prevalência de adequação (61,1%) quanto a CB, 

também foi verificado na pesquisa com crianças oncológicas 

realizada na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte/MG. 

Desnutrição leve, obesidade, desnutrição moderada e 

sobrepeso apresentaram, respectivamente, 16,7%, 11,1%, 

5,6% e 5,6% (CALDEIRA et al. 2016). 

Em contrapartida, Pereira et al. (2017) ao avaliar 

crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, 

verificou através da CB que 48,8% estavam desnutridos, 37,9% 

eutróficos e 17,2% com sobrepeso/obesidade. 
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Quanto a localização do câncer, a maioria da amostra 

apresentava leucemia (84%; n=21), seguido de neuroblastoma 

(8%; n=2), linfoma (4%; n=1) e tumor de wilms (4%; n=1). 

Sabe-se que dependendo do tipo de tumor sua 

localização e o tipo de tratamento empregado podem interferir 

no estado nutricional dos pacientes. Quando o câncer está 

localizado no trato gastrointestinal apresentam importantes 

efeitos sobre o sistema digestivo. Alterações do trânsito 

intestinal, vômitos e saciedade precoce interferem diretamente 

no processo de digestão e absorção dos alimentos, podendo 

aumentar a suscetibilidade à desnutrição, impactar 

negativamente a qualidade de vida e acarretar pior prognóstico 

( FRUCHTENICHT et al., 2015; PRADO; CAMPOS, 2015; 

OLIVEIRA et al.,2015).    

 O fato de nenhum caso da amostra deste estudo 

apresentar câncer no trato gastrointestinal, provavelmente pode 

vir a justificar a prevalência de eutrofia (nos parâmetros 

antropométricos abordados) como estado nutricional, porém 

essa associação não foi comprovada estatisticamente.   

Em relação ao conhecimento nutricional dos pais e/ou 

responsáveis foi possível observar, conforme demostrado na 

Tabela 4, que a maioria possuía baixo conhecimento nutricional 

(52%; n=13), seguido de moderado conhecimento (40%; n=10) 

e alto conhecimento (8%; n=2). 
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Tabela 4 – Escala de conhecimento nutricional dos pais e/ou 

responsáveis 

Escala de 

Conhecimento 

Nutricional 

N % 

Baixo conhecimento 13 52% 

Moderado 

conhecimento 

10 40% 

Alto conhecimento 2 8% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Prates e Silva (2013) aplicaram o questionário de escala 

de conhecimento nutricional do National Health Interview 

Survey Cancer Epidemiology traduzido e adaptado para o 

Brasil, para avaliar o conhecimento nutricional e os hábitos 

alimentares de pacientes com doenças crônicas não 

transmissíveis e observaram que 82,5% da sua amostra 

estudada obteve conhecimento moderado. 

O mesmo pôde ser visto no estudo de Fukuda, 

Mendonça e Lopes (2014) onde aplicaram o questionário para 

comparação do conhecimento nutricional de pacientes 

portadores de doenças crônicas não transmissíveis de acordo 

com aspectos econômicos e foi observado que 69,72% 

apresentaram conhecimento moderado, seguido de 23,85% 

possuíam baixo conhecimento e apenas 6,42% possuíam alto 

conhecimento nutricional. Resultado semelhante  no estudo de 

Abreu et al. (2016) que avaliaram o conhecimento nutricional 

dos portadores de câncer no trato gastrointestinal atendidos no 

setor de nutrição da AMO-SE, pôde observar que 53,38% 

possuíam conhecimento moderado. 
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 Estes achados vão em desencontro com este estudo, uma vez 

que a maioria obteve baixo conhecimento. 

 

CONCLUSÕES  

 

Dada a realização do presente estudo, pôde-se observar 

que o perfil nutricional das crianças portadoras de oncologia  

mais frequente foi a eutrofia segundo os parâmetros 

antropométricos aplicados. No entanto, a antropometria 

isolada, não pode ser considerada um método totalmente 

fidedigno para a avaliação do estado nutricional, uma vez que 

não leva em consideração a composição de todos os 

compartimentos do corpo. Vale ressaltar que o tempo de 

acometimento patológico, o tipo de tratamento e a localização 

do câncer não foram abordados neste estudo e que se 

constituem como fatores que podem interferir e alterar o estado 

nutricional. Mesmo a eutrofia sendo o estado nutricional mais 

prevalente, faz-se necessário a intervenção nutricional precoce 

e individualizada, a fim de evitar a subnutrição e complicações 

ao quadro clinico. Quanto aos fatores socioeconômicos e a 

possível relação do conhecimento nutricional dos pais com o 

estado nutricional das crianças, torna-se importante a 

realização de mais estudos afim de explorar ainda mais essa 

temática. 
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RESUMO: O câncer é uma doença caracterizada pelo 
crescimento desordenado das células, invadindo os tecidos e 
órgãos, podendo apresentar consequências, como sintomas 
clínicos e esgotamento nutricional, associado a 
hipercatabolismo de depleção de massa muscular. O objetivo 
do presente estudo descrever sobre possíveis benefícios do β-
Hidroxi-β-Metilbutirato (HMB) em condições catabólicas 
musculares, como as que acometem pacientes oncológicos. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica, que foi realizada no 
período de novembro de 2018 à abril de 2019, a partir de bases 
dados científicas PUBMED, Scielo, Lillacs, Science, Nutrition, 
nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de 2010 
a 2019. O HMB vem sendo usado como suplemento nutricional 
para promover a força muscular e preservar a massa magra 
corporal. Efeitos fisiológicos do HMB incluem alterações da 
síntese protéica, supressão da proteólise, e efeitos anti-
inflamatórios, que mantêm o músculo em jovens e idosos. De 
fato, observou-se efeitos do HMB no treinamento muscular, 
hipertrofia muscular, recuperação dos danos musculares, 
prevençãode atrofia muscular in vivo e diminuição do conteúdo 

mailto:chriscarmenutri@gmail.com
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de gordura são conhecidos. Porém, a hipótese de que a 
administração de HMB pode atenuar a perda de massa  
muscular e a perda de peso corporal e levar a uma redução do 
crescimento do tumor, prevenindo assim a caquexia em 
pacientes com câncer, de forma específica, merece uma 
investigação mais aprofundada. 
Palavras-chave: Nutrição. Câncer. HMB. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Câncer é uma doença caracterizada pelo crescimento 

desordenado das células malignas, invadindo os tecidos e 

órgãos, podendo apresentar consequências, como sintomas 

clínicos associados ao esgotamento nutricional é uma das 

principais causas de óbito mundial (BARBOSA; FORTES; 

TOSCANO, 2017) . 

As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são 

as principais responsáveis pelo adoecimento e óbito da 

população no mundo. Estima-se que, em 2008, 36 milhões dos 

óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com 

destaque para as doenças cardiovasculares (48% das DANT) e 

o câncer (21%). Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a 

ocorrência de 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. 

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (cerca de 170 

mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer 

(INCA, 2017). 

As causas da doença são várias e podem ser extrínsecas 

e intrínsecas ao organismo, dentre as causas externas 

destacam-se: A questão do ambiente em geral, como a água e 

ar; ocupacionais, que são as indústrias químicas, o consumo de 

alimentos cancerígenos e medicamentos, e as causas sociais e 
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culturais: estilo de vida do indivíduo e seus hábitos alimentares. 

E como fatores internos a interação genética (INCA 2017). 

O tratamento oncológico além de trazer consequências 

nutricionais pode trazer repercussões pessoais, dados mostram 

que o câncer além de provocar sofrimentos e alterações no 

modo de vida do indivíduo, em decorrência da doença, também 

provoca efeitos físicos, psíquicos e sociais, sendo ocorrido mais 

comum a partir do diagnóstico, podendo ser prolongada durante 

todo o tratamento, marcado por efeitos colaterais intensos, 

causando dificuldades de aceitação na terapêutica 

(BATISTA,MATTOS,SILVA 2015). 

A síndrome da caquexia cancerígena pode ser 

observada em 80% dos pacientes oncológicos em estágios 

mais avançados, e esse quadro é uma das mais frequentes 

causas de mortalidade entre esses indivíduos. Nesses casos, 

há uma ingestão insuficiente de alimentos ricos em proteínas 

ou energéticos que ocorre em razão de um desequilíbrio entre 

a ingestão e as necessidades nutricionais desses pacientes 

(BORDIGNON, 2016). 

Assim, os fatores que contribuem para o aparecimento 

da caquexia são aumento do estado inflamatório e da proteólise 

muscular, deficiência de carboidratos e alterações no 

metabolismo de lipídeos e proteínas. Dessa forma, a caquexia 

é clinicamente relevante, uma vez que aumenta a morbidade e 

a mortalidade dos pacientes (RAVEL; PICHARD, 2010). 

Estudos sugerem um papel de suma importância da 

suplementação de diferentes óleos e aminoácidos em doenças 

inflamatórias crônicas, principalmente devido ao seu efeito 

modulador da síntese e secreção de citocinas (LIRA, et al., 

2012). Nos últimos anos, efeitos positivos foram descritos de 

hidroximetilbutirato em aumento de massa muscular e foram 
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atribuídos benefícios em condições patológicas; 

especificamente na área de nutrição clínica tem sido estudada 

como parte de uma suplementação, juntamente com outros 

nutrientes. Portanto, é muito importante conhecer o seu 

metabolismo, mecanismos de ação, doses administradas e 

seus efeitos como suplemento para possível implementação 

dentro da intervenção nutricional (GONZÁLES, 2018). 

O presente estudo tem como objetivo geral descrever 

sobre possíveis benefícios do β-Hidroxi-β-Metilbutirato (HMB) 

na supressão da proteólise muscular, como as que acometem 

pacientes oncológicos conferindo-lhes possíveis benefícios.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Pesquisa elaborada teve uma interface por uma estrutura 

exploratória, através de pesquisa bibliográfica, que foi 

elaborada com materiais alcançados, tais como artigos 

científicos, durante o período de novembro de 2018 à abril de 

2019, considerando a relevância do tema, buscando conhecer 

sob a perspectiva de alguns autores, sobre a ação do HMB na 

supressão da proteólise muscular, como a que acomete 

pacientes oncológicos. 

Os artigos científicos examinados para elaboração do 

trabalho foram esquadrinhados nos seguintes bancos de dados 

científicas, sendo utilizada a língua portuguesa e inglesa. 

Obtendo como base de dados os conseguintes descritores: 

Nutrição, Câncer, HMB; Caquexia nos períodos de 2010 à 

2019. Sendo excluídos da revisão artigos que não tivessem sido 

escritos nos idiomas selecionados, artigos sem resumo ou 

aqueles cujo título não estivesse relacionado aos objetivos da 

revisão. Os dados foram obtidos através de leitura exploratória, 
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resultante de uma leitura meticulosa do tema abordado, findo 

com a transcrição de elementos logrados como autores, ano, 

métodos, resultados e conclusões. A análise dos resultados, foi 

obtida através de leitura crítica, para a resolução da 

problemática do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A manutenção da massa muscular esquelética depende 

do equilíbrio dinâmico (perdas em jejum - ganhos alimentados) 

no turnover de proteína. De todos os nutrientes, o único 

aminoácido leucina (Leu) possui as características anabólicas 

mais marcantes em atuar como um elemento desencadeante 

para a iniciação de síntese proteica. Os mecanismos pelos 

quais Leu é "sentido" têm sido objeto de pesquisas. A tabela a 

seguir apresentam estudos que tratam sobre a correlação da 

ação do HMB e benefícios na resposta da reserva de massa 

muscular e força associada às perdas que ocorrem diante de 

patologias hipercatabólicas como as que acometem pacientes 

oncológicos e condições que promovam catabolismo muscular. 

 

Tabela 1 Ação do HMB na preservação da massa e força 
muscular  em condições hipercatabólicas.  

AUTOR/ANO OBJETIVO METODO RESULTADOS 

Effect of β-
hydroxy-β 
methylbutyrate 
on protein 
metabolism in 
bed-ridden 
elderly receiving 
tube feeding 

Os objetivos 
deste estudo 
foram 
investigar o 
efeito da 
suplementaç
ão de HMB 
por 14-28 

Um total de 84 
idosos 
acamados com 
sonda 
nasogástrica 
tubos de 
alimentação 
foram recrutados 

Os resultados 
após a 
suplementação 
de HMB por 28 
dias foram 
semelhantes 
aos do estudo 
de 14 dias. 
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(HSIEH, L-C., et 
al., 2010) 
 

dias na 
composição 
corporal e 
metabolismo 
protéico em 
lar de idosos 
hospitalizado
s 
residentes 
que recebem 
alimentação 
por sonda. 

em 3 casas, 
Tailândia. Todos 
os sujeitos foram 
acamados e 
recebeu 
alimentação por 
sonda exclusiva 
por pelo menos 6 
meses. O grupo 
HMB (n = 39, M / 
F: 18/21) 
receberam HMB 
(sal de cálcio 
2 g / dia, em 2 
doses iguais 
diariamente, 
sonda 
nasogástrica 
após o almoço e 
jantar pelos 
enfermeiros. 
O grupo controle 
(n = 40, M / F: 
25/15) manteve a 
padrões 
dietéticos 
regulares 
 

Peso corporal e 
IMC mostraram 
aumentos 
pequenos, mas 
significativos, 
após 28 dias no 
grupo HMB, 
mas 
permaneceram 
inalterados no 
controle 
grupo. No 
entanto, as 
magnitudes de 
mudança no 
peso corporal e 
IMC não foram 
significativame
nte diferentes 
entre 
os 2 grupos; 
Circunferência 
da cintura, 
quadril e 
panturrilha 
aumentou 
significativame
nte após 28 
dias no grupo 
HMB. 
No entanto, 
apenas as 
alterações na 
circunferência 
da cintura e da 
panturrilha 
foram 
significantes. 
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ß-hydroxy-ß-
methylbutyrate 
(HMB) attenuates 
muscle 
and body weight 
loss in 
experimental 
cancer cachexia 
(AVERSA et al.,, 
2011).  

Avaliar se o 
início 
administraçã
o de HMB 
sozinho pode 
exercer 
efeitos 
positivos em 
um 
modelo 
experimental 
de caquexia 
por câncer 
e investigar 
se o HMB 
interfere vias 
anabólicas 
dentro do 
músculo. 

O estudo foi 
realizado em 
ratos Wistar 
machos pesando 
~ 150 g. Eles 
foram alojados 
em um ciclo de 
luz escura 
regular (luz de 
8:00 às 20:00 
horas), com 
acesso livre a 
comida e água 
durante todo o 
período 
experimental e 
tratados em 
conformidade 
com as Diretrizes 
do Ministério da 
Saúde italiano 
(no.EEC) e o 
Guia NIH para o 
cuidado e uso de 
animais de 
laboratório (NIH, 
1996) 

O tratamento 
com HMB 
impediu 
significativame
nte a  
perda de peso 
em ratos 
portadores de 
tumor, como 
indicado pela 
diferença no 
peso entre o dia 
16 (peso 
corporal) e o 
dia 24 (carcaça 
peso, não 
incluindo 
ascite) (p = 
0,003), apesar 
da redução no 
consumo total 
de alimentos 
(dias 0 a 24). 
Ao controle 
ratos tratados 
com BLH 
mostraram uma 
redução 
pequena, mas 
significativa 
de peso 
corporal. 
Redução 
estatisticament
e significativa 
no crescimento 
do tumor foi 
observada 
em ratos 
portadores de 
tumor tratados 
com HMB. 
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Effects of leucine 
and its metabolite 
β-hydroxy-β-
methylbutyrate 
on human 
skeletal muscle 
protein 
metabolism 
(WILKINSON, et 
al., 2013) 

O objetivo foi 
medir o 
anabolismo 
de proteína 
muscular em 
resposta ao 
Leu e seu 
metabólito 
HMB. 

Foram 
estudados 
o efeito de HMB 
ou Leu  na MPS 
(por 
incorporação de 
marcadores em 
miofibrilas), e 
para 
HMB.Também 
medimos a 
proteólise 
muscular (por 
diluição 
arteriovenosa (A 
– V)). Homens 
jovens saudáveis 
(grupo de estudo 
HMB: n = 8, 
média de idade 
22 ± 1 anos, 
índice médio de 
massa corporal 
(IMC) 23 ± 1 kgm 
-2; 
Grupo estudo 
Leu: n = 7, idade 
média 21 ± 0,3 
anos, IMC 
25 ± 0,6 kgm − 
2), que eram 
recreativamente 
ativos, mas não 
envolvidos em 
um programa 
formal de 
treinamento, 
foram recrutados 
para participar do 
estudo. 
 

Oralmente 
consumido 3,42 
g ácido livre 
(FA-HMB) HMB 
(fornecendo 
2,42 g de HMB 
puro) 
apresentou 
rápida 
biodisponibilida
de em 
plasma e 
músculo e, 
similarmente a 
3,42 g de Leu, 
estimulou a 
síntese de 
proteína 
muscular 
(MPS; HMB 
+ 70% vs. Leu + 
110%). 
Enquanto HMB 
e Leu 
aumentaram a 
sinalização 
anabólica 
(mecanicista 
alvo de 
rapamicina; 
mTOR), isto foi 
mais 
pronunciado 
com Leu (isto é, 
sinalização 
p70S6K1 
≤ 90 min vs. ≤ 
30 min para 
HMB). O 
consumo de 
HMB também 
atenuou a 
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quebra de 
proteína 
muscular MPB; 
−57%) de 
maneira 
independente 
de insulina. 

Effect of calcium 
β-hydroxy-β-
methylbutyrate 
(CaHMB) with and 
without 
resistance 
training in men 
and women 65+ 
yrs: A 
randomized, 
double-blind pilot 
Trial.  
(STOUT, J. R., et 
al., 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo 
deste estudo 
foi avaliar os 
efeitos de 24 
semanas de 
suplementaç
ão com 
CaHMB e 
treinamento 
de 
resistência (3 
dias na 
semana) ou 
apenas 
suplementaç
ão  de 
CaHMB em 
idosos com 
idade ≥ 65 
anos. 

Estudo duplo-
cego, controlado 
por placebo, 
ocorreu em duas 
fases. Fase I: 
consistiu de dois 
grupos sem 
exercício: (a) 
placebo e (b) 3 g 
CaHMB 
consumidos 
duas vezes ao 
dia. Fase II 
consistia de dois 
grupos de 
exercícios 
resistidos: (a) 
placebo e 
exercícios 
resistidos e (b) 3 
g CaHMB 
consumidos 

Resultados: Às 
24 semanas da 
Fase I: a 
variação de 
LE60 (+ 8,8%) 
e MQ 
(qualidade 
muscular) 180 
(+ 20,8%) para 
o CaHMB foi 
significativame
nte (p b 0,05) 
maior que o 
grupo placebo. 
Além disso, 
apenas o 
CaHMB 
apresentou 
melhorias 
significativas (p 
b 0,05) no total 
de LM (massa 
magra total) 
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duas vezes ao 
dia e 
exercício de 
resistência (RE). 
A força e a 
funcionalidade 
foram avaliadas 
nas duas fases. 
 

(2,2%), perna 
LM (2,1%) e 
LE180 (+ 
17,3%), 
embora 
nenhum efeito 
de tratamento 
tenha sido 
observado.  
Fase II: 
demonstraram 
que a ER 
(exercício de 
resistência) 
melhorou 
significativame
nte o LM 
(massa magra) 
total (4,3%), o 
LE60 
(Extensão da 
perna em 
velocidade 
angulação 60º) 
(22,8%), o 
LE180 
(Extensão da 
perna em 
velocidade 
angulação 
180º) (21,4%), 
o HG (força de 
preensão) 
(9,8%) e o GUG 
(este get-up-
and-go)  
(10,2%) sem 
diferença entre 
os grupos de 
tratamento. Na 
semana 24, 
apenas o grupo 
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CaHMB 
melhorou 
significativame
nte FM(massa 
gorda) (-3,8%) 
e MQHG 
(qualidade 
muscular do 
braço) (7,3%);  

Effect of 
HMB/Arg/Gln on 
the Prevention of 
Radiation 
Dermatitis 
in Head and Neck 
Cancer Patients 
Treated with 
Concurrent 
Chemoradiothera
py. 
(IMAI,  T., et al., 
2014) 
 
 
 
 
 
 

Avaliar a 
efeito de um 
suplemento 
nutricional 
oral 
composto 
por beta-
hidroxi-beta 
metilbutirato, 
arginina e 
glutamina 
(beta-hidroxi-
beta-
metilbutirato / 
arginina / 
glutamina) 
na radiação 
dermatite em 
pacientes 
com câncer 
de cabeça e 
pescoço 

Estudo 
Prospectivo, 
randomizado em 
que quarenta 
pacientes com 
câncer de 
cabeça e 
pescoço 
histologicamente 
comprovado, 
tratados 
concomitanteme
nte 
quimiorradiotera
pia envolvendo 
cisplatina foram 
recrutados. Eles 
foram 
aleatoriamente 
designados para 
o grupo de 
tratamento com 
suplemento de 
beta-hidroxi-
beta-
metilbutirato / 
arginina / 
glutamina (Grupo 
A), ou o grupo de 
controle que não 
recebeu 
suplemento 
(Grupo B).  

A incidência de 
dermatite de 
grau 3 não 
diferiu entre os 
dois grupos. No 
entanto, como 
desfechos 
secundários 
deste estudo, a 
incidência de 
dermatite de 
grau 2 foi 
menor no grupo 
A do que B 
(62,6 vs. 
94,4%; P 
<0,05), e a 
duração da 
dermatite de 
grau 1 foi 
mais curto no 
Grupo A que B 
(44,8 vs. 
56,7%; P 
<0,01), assim 
como a 
duração da 
dermatite grau 
2 (16,5 vs 
26,5%; P, 
0,05). 
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β-Hydroxy-β-
methylbutyrate 
attenuates 
cytokine 
response during 
sustained military 
training.  
HOFFMANAN et 
al., (2016)  

Neste 
estudo, 
examinamos 
o 
efeito de 23 
dias de 
suplementaç
ão de HMB 
no sistema 
imune e 
resposta 
inflamatória e 
alterações na 
massa 
muscular em 
combate 
soldados 
durante o 
treinamento 
militar 
altamente 
intenso. 

Vinte e sete 
soldados 
masculinos de 
uma unidade de 
combate de elite 
do Forças de 
Defesa de Israel 
se ofereceram 
para participar 
estudo duplo-
cego, de projeto 
paralelo. Os 
participantes não 
foram 
permissão para 
usar qualquer 
suplemento 
dietético 
adicional. O 
procedimento de 
randomização 
envolveu a 
atribuição 
alternada de 
voluntários em 
um grupo 
suplementado 
com HMB (n = 
14; idade 20,1 ± 
0,6 anos; altura: 
1,75 ± 0,10 m; 
massa corporal: 
70,2 ± 8,5 kg) ou 
placebo (PL; n = 
13; idade 20,0 ± 
0,9 anos; 
estatura: 1,77 ± 
0,04 m; 
massa corporal: 
71,6. 

Alterações nas 
concentrações 
plasmáticas de 
HMB puderam 
ser 
observadas. 
Verificou-se 
interação 
significativa (F 
= 5,46, P = 
0,038) 
entre HMB e 
PL. 
Concentrações 
plasmáticas de 
HMB foram 
significativame
nte diferentes 
(P = 0,029) 
entre os 
grupos. 
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Effects of HMB 
Supplementation 
on Body 
Composition of 
Rats. (ARAÚJO, 
2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivou-se 
investigar os 
efeitos da 
suplementaç
ão de HMB 
no 
desempenho 
físico e na 
avaliação 
antropométri
ca 
parâmetros 
de ratos 
Wistar 
submetidos a 
oito semanas 
de 
treinamento 
concorrente. 

Foram utilizados 
22 ratos Wistar 
machos de 
aproximadament
e 60 dias de 
idade, e foram 
divididos em 
quatro grupos: 
controle (C), 
controle 
suplementado 
(SC), exercício 
(E) e exercício 
suplementado 
(SE). O o 
treinamento 
consistiu em 30 
minutos de 
natação com 
uma sobrecarga 
correspondente 
a 70% do limiar 
anaeróbio, um 
intervalo de um 
minuto, e quatro 
séries de dez 
saltos em água 
com um intervalo 
de um minuto 
entre séries e 
uma carga de 
50% do peso 
corporal.  

Ganho de peso 
progressivo foi 
monitorado 
o período de 
tratamento. 
Não houve 
diferenças 
significativas 
na massa 
corporal de 
animais em 
qualquer grupo 
até o quarto 
semana. No 
entanto, foi 
possível 
observar 
diferenças 
estatisticament
e significativas 
na massa 
corporal total 
os animais 
entre a quarta e 
a oitava 
semanas. O SC 
grupo 
apresentou 
maior ganho de 
massa durante 
o tratamento 
em 
comparação 
com os outros 
grupos; 
Foram 
observadas 
diferenças 
significativas no 
peso do 
gastrocnêmico, 
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sóleo, bíceps e 
tríceps 
entre o grupo 
SC e o grupo C. 
Observou-se 
que tanto o 
peso do fígado, 
renal e gordura 
usada como 
marcadores 
indiretos no 
corpo 
composição 
foram 
significativame
nte menores 
nos grupos SE 
e E do que os 
grupos C e SC . 

Efficacy of enteral 
nutrients 
containing 
𝛃-hydroxy-𝛃-
methylbutyrate, 
glutamine, and 
arginine 
for the patients 
with anastomotic 
leakage after 
gastrectomy: 
study protocol of 
a multicenter 
phase II clinical 
trial (KANDA et 
al., 2018.) 

Examinar a 
eficácia 
terapêutica 
de um 
suplemento 
de 
aminoácidos 
entéricos que 
consiste em 
arginina, 
glutamina e 
HMB em 
pacientes 
com 
vazamento 
anastomótico 
após 
gastrectomia
. 

Ensaio clínico 
multicêntrico de 
fase II para 
avaliar a eficácia 
terapêutica de 
um suplemento 
de aminoácidos 
entéricos 
composto por 
arginina, 
glutamina e HMB 
duas vezes por 
dia durante 2 
semanas. 
pacientes com 
vazamento 
anastomótico 
após 
gastrectomia. 
Pacientes que 
são 
diagnosticados 
com vazamento 

As estratégias 
padrão para 
tratar o 
vazamento 
anastomótico 
incluem 
drenagem 
adequada, 
descompressã
o do trato e 
controle da 
infecção 
local.Entretanto
, mesmo 
quando 
tratados 
adequadament
e, 
cirurgiões às 
vezes 
experimentam 
casos com 
vazamento 
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anastomótico 14 
dias após 
gastrectomia são 
elegíveis para 
este estudo e o 
tamanho da 
amostra alvo é 
20.  

persistente 
devido à 
cicatrização de 
feridase 
Verificou-se 
que o suporte 
nutricional 
eficaz, pode 
encurtar o 
período de 
tratamento do 
vazamento 
anastomótico 
após a 
gastrectomia. 
 

β-Hydroxy-β-
methylbutyrate 
Suppresses NF-
ĸB Activation 
and IL-6 
Production in TE-
1 Cancer Cells. 
(MIYAKE, S.; et 
al., 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo do 
este trabalho 
foi para 
investigar a 
capacidade 
de HMB para 
suprimir 
ativação do 
fator nuclear-
kappa B (NF-
ĸB) e 
produção 
da 
interleucina-
6 (IL-6) em 
uma célula 
escamosa 
esofágica 
humana linha 
celular de 
carcinoma 
(TE-1). 

A proliferação 
Célular 
foi medida 
usando a 
solução solúvel 
em 
água.tetrazolium
-1, enquanto 
fator de necrose 
tumoral alfa e 
A produção de 
IL-6 induzida por 
TNFα foi medida 
utilizando um 
Ensaio de 
imunoabsorção 
enzimática 
(ELISA). 
Translocação 
Nuclear 
de NF-ĸB foi 
detectada por 
imunofluorescên
cia 
coloração. 

O HMB não 
afetou a 
proliferação 
celular. 
No entanto, o 
HMB suprimiu o 
aumento 
induzido pelo 
TNFα em 
Produção de IL-
6 em células 
TE-1 por 
inibição da 
ativação de NF-
ĸB. O HMB não 
influenciou a 
proliferação de 
células TE-1, 
mas ativação 
inibida da 
produção de 
NF-ĸB e IL-6.  
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O estado nutricional dos pacientes com câncer tem um 

influência no prognóstico e qualidade de vida. Com a 

progressão do câncer, muitos pacientes experimentam perda 

de apetite e peso, caindo em um estado subnutrido. Estresse 

cirúrgico excessivo e complicações pós-operatórias pode 

causar uma tempestade de citocinas, que promove desnutrição, 

metástase tumoral, resultando em um mau prognóstico para 

pacientes com câncer. Além disso, quimioterapia e radioterapia 

ativa a sinalização NF-ĸB, o que pode contribuir para resistência 

terapêutica. A ativação constante de NF-ĸB foi relatada em 

muitos tumores humanos, onde participa em vários processos 

incluindo inflamação, imunidade, ciclo celular, apoptose e 

metástase (MIYAKE, S.; et al., 2019).  
Segundo Aversa, et al., (2011),  verificou que o b-hidroxi-

b-metilbutirato (HMB) está associado à atenuação da perda 

muscular num modelo experimental de caquexia do câncer. 

Preservação da massa muscular está associada ao aumento da 

fosforilação de moléculas anabólicas chave, sugerindo que a 

ação do HMB é mediada por anabolismo proteico melhorado no 

músculo.  

Em correlação com os efeitos do tratamento do câncer e 

a depleção nutricional, destaca-se a importância da terapia 

nutricional, em destaque para pacientes com câncer de cabeça 

e pescoço durante a quimio e radioterapia, a qual tem sido 

descrita na literatura. No estudo prospectivo de Imai, et al., 

(2014) foi observado a eficácia, segurança e facilidade de uso 

de suplementação de HMB / Arginina / Glutamina para a 

prevenção de dermatite por radiação em pacientes com câncer 

de cabeça e pescoço. Demonstrou que a composição de 24 g 

de HMB/Arg/Gln (HMB 1.2 g, Arginina 7 g e Glutamina 7g) foi 
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bem tolerado e seguro, além de ser fácil de administrar a 

pacientes submetidos a quimio e radioterapia.  

De acordo com Miyake, et al., (2019) ao investigar se o 

HMB poderia suprimir produção de IL 6 em resposta à 

estimulação do TNFα na linha de células de câncer de esôfago 

TE-1 através do controle via da ubiquitina-proteassoma; os 

dados mostraram uma óbvia supressão da translocação nuclear 

NF-ĸB com concentrações de HMB 0,5 mM (milimol) ou 

superior. Foi verificado que o HMB pode reduzir assim a 

produção de IL-6.  A partir desses resultados, o HMB induz um 

efeito anti-inflamatório reduzindo a ativação de NF-ĸB sem 

induzir a apoptose em células cancerosas. 

Quanto a resposta anti-inflamatória, estudo de Hoffman, 

et al,. (2016) fornece evidências de que a suplementação de 

HMB pode atenuar a resposta inflamatória no treinamento de 

alta intensidade de militares, e pode ter oferecido algum 

benefício para a manutenção da qualidade muscular. Como tal, 

a hipótese do estudo é a de que a suplementação de HMB pode 

atenuar a perda de massa muscular e resposta inflamatória;  

mas sugere que pesquisas adicionais são necessárias para 

substanciar os benefícios potenciais que a suplementação de 

HMB pode ter na redução da resposta inflamatória. 

Nesse contexto também foi verificado que o HMB 

estimula o aumento do pool de ácidos graxos TAG 

(triacilglicerol), que pode proteger músculo de outras espécies 

lipídicas bioativas conhecidas por estimular Espécies Reativas 

de Oxigênio (ERRO) e vias inflamatórias. HMB aumentou 

conteúdo mitocondrial e dinâmica do fosforilação oxidativa  

durante 8 semanas de reabilitação do treinamento resistido 

(RT) em comparação com o grupo controle placebo. 

Coletivamente, estas descobertas ajudam a explicar alguns dos 
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mecanismos para os benefícios do HMB na preservação da 

massa muscular e aumentar a força muscular durante a 

recuperação do exercício. Este estudo destaca um potencial 

novo mecanismo de ação para HMB em mitocôndrias do 

músculo esquelético quando combinado com o exercício. 

Investigações adicionais são necessárias para interrogar esses 

mecanismos (ROBERT A. STANDLEY, ET AL., 2017).  

Resultados experimentais semelhantes foram 

encontrados ao abordar o dano muscular e a recuperação após 

exercícios; Segundo Araújo, et al., (2017) observou-se que a 

suplementação com HMB foi capaz de aumentar a massa 

muscular, mas foi ineficaz em promover mudanças na 

capacidade aeróbica de ratos após oito semanas de 

treinamento concorrente. 

De acordo com Stout, et al., (2013), 24 semanas de 

treinamento resistido é uma intervenção eficaz para melhorar a 

massa muscular, força, movimento funcional e qualidade 

musculatura em homens e mulheres idosos. No entanto, 

considera que há três limitações potenciais: 1) baixa adesão 

programas de Exercícios Resistidos (ER) de alta intensidade, 2) 

descontinuidade exercício resistido resultará em perda rápida 

de benefícios, e 3) idosos frágeis, o exercício resistido pode não 

ser adequado para reverter a perda função muscular. Os 

resultados do estudo indicam que CaHMB sem ER aumenta a 

força e a qualidade muscular em homens e mulheres idosos, 

apoiando assim o seu potencial como intervenção nutricional 

para prevenir a sarcopenia e seu declínio funcional associado 

as pessoas à medida que envelhecem.  

A desnutrição e a perda muscular são comuns em idosos 

residentes em casas de repouso. A suplementação de β-

hidroxi-β-metilbutirato (HMB) mostrou prevenir a perda 
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muscular em várias condições catabólicas; De acordo com 

estudo de Hsieh et al., (2010), que buscou avaliar o efeito da 

suplementação de HMB sobre a composição corporal e o 

metabolismo proteico em idosos hospitalizados acamados que 

recebem alimentação por sonda, o estudo sugeriu que a 

suplementação de HMB sozinho por 2-4 semanas poderia 

reduzir o colapso em idosos frágeis residentes em casa de 

apoio recebendo alimentação por sonda; ainda segundo o autor 

, a suplementação de HMB pode melhorar qualidade de vida e 

reduzir os custos médicos que resultam complicações nestes 

sujeitos.  

A ingestão nutricional adequada é crucial para 

manutenção da massa muscular esquelética, destaca-se que 

períodos pós-absortivos são caracterizados por um negativo 

equilíbrio de proteínas, onde a quebra de proteína muscular 

(MPB) excede síntese protéica muscular (MPS), que só pode 

ser revertida pela ingestão de alimentos. Esta mudança 

anabólica para um positivo equilíbrio proteico é principalmente 

conduzido através de uma breve elevação pós-prandial 

substancial e que promove uma depressão MPB. O HMB 

exógeno induz anabolismo muscular agudo (aumento da MPS 

e redução da MPB). Consumo de pequenas quantidades (∼2–

3 g) de Leu ou do seu metabolito, o HMB, resultou no aumento 

agudo da MPS (WILKINSON, et al., 2013).   

O HMB é um metabolito de ocorrência natural do 

aminoácido essencial leucina para o qual foram relatadas 

múltiplas funções; Assim, o HMB pode trazer vários efeitos 

benéficos sem prejudicar indivíduos saudáveis ou doentes. A 

administração de HMB sozinho ou em combinação com outras 

drogas e / ou nutrientes pode representar uma maneira eficaz 

de prevenir a perda de massa corporal magra em caquexia do 



AÇÃO DO β-HIDROXI-β- METILBUTIRATO (HMB)  E SUPRESSÃO DA  

PROTEÓLISE MUSCULAR: BENEFÍCIOS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS? 

922 
 

câncer. No entanto, nem todos os estudos mostraram um 

resultado desejável e os mecanismos moleculares da função do 

HMB permanece incerto. De forma indireta, os resultados desta 

revisão revelam a utilidade do HMB em terapias contra o 

câncer, incluindo cirurgia, quimioterapia, e melhoria da 

qualidade de vida.  

 

CONCLUSÕES  

 

O HMB vem sendo usado como suplemento nutricional 

para promover a força muscular e preservar a massa magra 

corporal. Efeitos fisiológicos do HMB incluem alterações da 

síntese protéica, supressão da proteólise, e efeitos anti-

inflamatórios, que mantêm o músculo em jovens e idosos.  De 

fato, observou-se  efeitos do HMB no treinamento muscular, 

hipertrofia muscular, recuperação dos danos musculares, 

prevenção de atrofia muscular in vivo e diminuição do conteúdo 

de gordura são conhecidos. Porém, a hipótese de que a 

administração de HMB pode atenuar a perda de massa 

muscular e a perda de peso corporal e levar a uma redução do 

crescimento do tumor, prevenindo assim a caquexia em 

pacientes com câncer, de forma específica, merece uma 

investigação mais aprofundada.  
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