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RESUMO
Caracteriza-se Doença Renal Crônica (DRC), a deterioração progressiva e irreversível da estrutura e função dos rins.A
hemodiálise constitui a terapia para substituir os rins, todavia tem sido descrita como um evento catabólico, predispondo
ao quadro  de  desnutrição.Pacientes  portadores  da doença  que são  bem dialisados e possuem uma boa  ingestão
alimentar apresentam melhora significativa no prognóstico. Assim, Objetivou-se implantar um planejamento dietoterápico
exclusivo para uma idosa portadora de DRC em tratamento de hemodiálise. Foi elaborado um estudo qualitativo, do tipo
estudo de caso,  cuja  coleta  de dados ocorreu na clínica de nutrição da Unicesumar na cidade de Maringá – PR,
utilizando-se os métodos de avaliação antropométrica, bioquímica e anamnese alimentar. De acordo com o diagnóstico
nutricional,  a  paciente  apresentou  quadro  anêmico,  risco  para  desnutrição  pela  classificação  doIMC  e  AMBce
desnutrição-energético-proteica.Foi proposto segundo às condutas dietoterápicas e necessidades nutricionais, um plano
alimentar, estipulado para consistência normal, volume diminuído e fracionamento com 6 refeições/dia, propondo dieta
normocalórica de 1810kclas/dia, normoglicídica, normolipídicae hiperproteica de 1,4g/kg/dia, restrição de sódio, potássio
e fósforoe  oferta de 200ml distribuídos nas refeições. Observou-se a influência da DRC ao quadro clínico da paciente,
indicando as alterações hormonais,  metabólicas,  hidroeletrolíticas e  o  déficit  nutricional.  Contudo,  a nutrição clínica
voltada à doença tem demonstrado a magnitude da importância da intervenção nutricional com uma dieta restrita e bem
estruturada, obtendo-se resultados positivos para proporcionar longevidade e assegurar estilo de vida mais saudável.

PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência renal; Hemodiálise;Planejamento dietoterápico.

1 INTRODUÇÃO

A redução de função renal se traduz pela anormalidade no meio interno do paciente com
característica de retenção de inúmeros solutos tóxicos no organismo, que podem ser  avaliados
indiretamente  pelas  dosagens  de  ácido  úrico,  uréia,  creatinina  plasmáticas  e  os  fluídos
hidroeletrolíticosque se elevam progressivamente, acarretando distúrbios nutricionais(MONTEIRO e
JUNIOR, 2007).

A hemodiálise (HD) constitui a terapia dialítica empregada para a substituição da função renal
quando ocorre a progressão irreversível dos rins, sendo possível, nesse processo, remover solutos
urêmicos, excesso de água e de eletrólitos que ficam acumulados no meio interno (CUPPARI et al.,
2014).  Todavia,  a  hemodiálise  tem  sido  descrita  como  um  evento  catabólico.  Os  pacientes
encontram-se em Balanço Nitrogenado (BN) negativo nos dias de diálise, a despeito do metabolismo
com perdas de proteínas, aminoácidos e vitaminas, e consequentemente, podendo levar ao estímulo
de inflamação crônica, e aumento da proteólise muscular que predispõe ao quadro de desnutrição
(PARDINI et al., 2003).

A relação entre Terapia Nutricional (TN) e rim também ocorre no contexto mais amplo das
medidas preventivas  e  monitorização do estado nutricional  dos pacientes  com DRC em terapia
hemodialítica.  Além da importância  clínica  do déficit  energético-proteico,  a  adequação de água,
vitaminas e minerais ingeridos pelos pacientes, são extremamente importantes, principalmente em
relação  ao sódio,  ferro,  cálcio,  potássio  e  fósforo  e  vitamina  D,  já  que são os  nutrientes  mais
relacionados às complicações (RIELLA e MARTINS, 2001).
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Riella e Martins (2001),  afirmam que, devido às múltiplas funções renais afetadas e altas
complicações com tratamento  de hemodiálise,  os  vários  distúrbios  metabólicos  e nutricionais,  a
frequente  desnutrição  energético-proteica,  a  alta  incidência  de  doenças  cardiovasculares,  e  a
possibilidade de adequação na dieta, indicam que o acompanhamento e monitoração nutricional é
um aspecto crucial do tratamento da DRC.

No estágio mais crítico da doença, impõem-se desafios clínicos diretamente ligados ao estado
nutricional. Conhecer e caracterizar adequadamente o estado nutricional, e introduzir a TN em uma
população  em  diálise,  tornam-se  essenciais  como  suporte  para  contribuição  da  melhoria  da
assistência  e  da  qualidade de vida  desses pacientes.  Todavia,  este  estudo teve como objetivo
estudar uma paciente idosa portadora de DRC em tratamento de hemodiálise, residente na cidade
na  cidade  de  Maringá-PR,  e  implantar  um  planejamento  dietético  segundo  as  condutas  e
necessidades nutricionaispara o tratamento desta patologia.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional descritivo,  com abordagem qualitativa. A pesquisa foi
procedida na clínica de Nutrição da instituição UniCesumar da cidade de Maringá-PR, no período de
estágio clínico supervisionado no ano de 2017.Para a possibilidade desse estudo, a pesquisa foi
encaminhada  ao  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  (CEP)  do  UniCesumar.Para  a  participação  da
pesquisa,  foi  selecionada  uma  paciente  idosa  com DRC  (com  diagnóstico  médico)  incluída  no
programa de Hemodiálise. Os critérios da pesquisa incluíram a aceitação espontânea da paciente
para participar do estudo, à qual a mesma recebeu para a assinatura o termo de consentimento livre
e esclarecido, em duas vias, uma disponível à ela e outra aos pesquisadores

A coleta de dados foi efetuada a partir de uma avaliação objetiva e por meio de pesquisa em
profundidade,  à  qual  apresentou um questionário  contendo:  dados pessoais,  sócio  econômicos,
história clínica, avaliação dietética (frequência alimentare recordatório 24 horas) exames bioquímicos
e avaliação antropométrica. (Índice de Massa Corporal, circunferência da cintura, circunferência do
braço, circunferência muscular do braço, área muscular do braço e prega cutâneatriciptal).

Para  avaliar  os  hábitos  alimentares  da  paciente,  foi  avaliado  e  calculado  a  ingestão  de
energia,  macronutrientes  e  micronutrientes  e  verificado  através  dos  resultados,  se  a  ingestão
alimentar  encontrava-se  dentro  dos  parâmetros  nutricionais,  variando  de  90  a  110%  para  a
normalidade, sendoo mesmo valor para a análise da proposta do plano alimentar.

Os macronutrientes,  micronutrientes e o valor energético foram calculados e ofertados de
acordo com as necessidades nutricionais após o diagnóstico da avaliação e condutas dietoterápicas
da DRC em terapia hemodialítica. 

2.1 CASUÍSTICA

Paciente N.L.O, negra, 73 anos, aposentada, residente em Maringá – PR de classe média,
hipertensa eportadora de Doença Renal Crônica (DRC), foi encaminhada por um Nefrologista para a
Clínica de Nutrição da UniCesumar afim de uma terapia e acompanhamento nutricional. Portadora
da doença há 4 anos com  causa secundária à Hipertensão Arterial, incluindo, também, antecedente
familiar de DRC. Realiza o tratamento em 3 sessões por semana e com duração de 4 horas cada.

Em seu diagnóstico nutricional indica risco para desnutrição para o IMC (com 23,21kg/m² de
acordo com o percentil para idoso), Área Muscular do Braço corrigida (AMBc) e desnutrição para
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Dobra Cutânea Triciptal (DCT). Incluindo também, a partir dos exames bioquímicos, os altos níveis
séricos de potássio  (5,5mmol/L)  e  substâncias  urêmicas (correlacionando com o diagnóstico  da
doença) e um quadro anêmico (9,50 g/DL do valor de hemoglobina e 29,6% de hematócrito).

2.2 PLANEJAMENTO DIETOTERÁPICO

O Recordatório 24horas da paciente mostra que são realizadas 4 refeições/dia, a paciente
declara  não ter  muito  apetite,  realizando poucas refeições e  com baixo consumo de alimentos,
caracterizandodieta hipocalórica com 584 kcals.Diante disso, foi proposto o peso ajustado de 60,2kg.
O Valor Energético Total (VET) foi estabelecido como normocalórico, utilizando-se fator atividade de
1,4, resultando assim em 1898,04 kcals.

Os macronutrientes foram estimados de acordo com a patologia, estipulando-se assim, como
normoglicídico com a oferta de 53,51%, normolipídico com 30% e hiperproteico com 16,49% ou
1,3g/kg/PA.Os alimentos ricos em fósforo,  potássio e sódio também, por  não serem excretados
adequadamente na hemodiálise, devem ser restritos na dieta.  Diante disso,foram recomendados
valores de sódio, potássio, fósforo (restritos na dieta) e cálcio, entre 1000 a 1500mg/dia, 1000 a
3000mg/dia, de 800 a 1000mg/dia, de 1400 a 1600mg/dia, respectivamente(CUPPARI etal., 2014).
Os demais micronutrientes foram ofertados segundo as DRI´s(Utilizando-se RDA).Para favorecer a
aceitação alimentar  foi  solicitado pela paciente os alimentos de sua preferência,  os quais foram
selecionados também frente às suas condições socioeconômicas e  necessidades nutricionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliando-se os resultados obtidos no Recordatório Habitual, percebe-se que a alimentação
feita pela paciente apresenta-se percentual de adequação quantitativamente inadequado quando
comparada às recomendações da dieta ideal para gramas/kgPI/ dia (quadro 1), caracterizando-se
como  dieta  Hipoprotéica,  Hipoglicídica,  Hipolipídica  e  Hipocalórica  onde  ingere  584  calorias
apresentando 30,4% de adequação encima do VET recomendado. 

Ainda  analisando-se  o  recordatório  habitual  domiciliar,  observou-se  uma  inadequação  no
consumo de alguns micronutrientes.  Dessa forma,apresentaram-se baixa ingestão deferro (15%)
cálcio (23%), fósforo (55%), zinco (32%), fibras (32%), sódio (55%) e potássio (37%).

Quadro 1 – Análise de Macronutrientesdo dia Alimentar Habitual

Nutrientes Recomendado
%

Recomendado
g/kg

Recomendado
g/dia

Dieta
%

Dieta
g/kg

Dieta
g/dia

Adeq.
%

(g/kg/dia)

Carboidratos 53,51 4,2 254 56 1,4 82 33%
Proteínas 16,49 1,3 78,26 22 0,5 32 38%
Lipídios 30 1,0 63,26 22 0,2 14 20%

A partir da avaliação dietética da paciente, observa-seodéficitnutricional e a correlação com a
Desnutrição-Energético-Proteico  (DEP)  averiguadano  perfil  nutricional  na  mesma.  A  DEP  é
compreendida por  múltiplos fatores no seu desenvolvimento,  tais como: redução espontânea do
consumo  alimentar  causada  por  anorexia  e/ou  anemia,  sintomas  urêmicos,aspectos
sociopsicológicos;  e  os  relacionados  ao  catabolismo  resultantes  da  inflamação,  do
hiperparatireoidismo secundário, da acidose metabólica e das perdas de nutrientes para o banho de
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diálise (CUPPARI et al.,2014). Constituindo entretanto,  como uma complicação fortementepreditora
à morbimortalidade. 

No entanto, foi ofertado à paciente umadietoterapia de consistência normal, volume diminuído
e  fracionado  com  6  refeições/dia,com  desfecho  de  uma  conduta   equilibrada  com  valores
energéticos e macronutrientes  (com exceção ao lipídio) dentro das adequações recomendadas,
como demonstra o quadro 2 e 2.1, respectivamente.

Quadro 2–Análise do VET da Proposta Alimentar

Calorias
Recomendado

(Previsto)
Proposto
(Dieta)

% de adequação

1898,04 kcals 1810 kcals 95

Quadro 2.1 –Análise de Macronutrientesda Proposta Alimentar

Nutrientes Recomendado
%

Recomendado
g/kg

Recomendado
g/dia

Proposto
%

Proposto
g/kg

Proposto
g/dia

% de adeq.

Carboidratos 53,51 4,2 253,9 56,6 4,2 256 105,7
Proteínas 16,49 1,3 78,26 18 1,4 82,7 109,1
Lipídios 30 1,0 63,26 25 0,8 50,4 83,3

Osmicronutrientes  principais  como  o  sódio,  potássio,  fósforoe  cálcio  foram  ofertados
respectivamente,  900mg/dia  (74%),  2884mg/dia(95%),  1.037mg/dia  (104%)  e  860mg/dia  (61%)
,considerando os limites recomendados.

Para  o  plano alimentar  foram excluídos alimentos  industrializados dentre  outros  ricos  em
sódio.Os cereais integrais, frutas (mamão, laranja, banana,etc) e algumas hortaliças (batata, batata-
doce, beterraba etc) também foram excluídos docardápio por serem fontes de Potássio, bem como
os alimentos que contém cafeína como o café, cacau, chá preto, guaraná dentre outros. Sendo
todos como medidas de controle  das variáveis  complicações como edema,  arritmias  cardíacas,
hipertensão arterial etc. (MONTEIRO e JUNIOR, 2007).

Em vista às necessidades nutricionais, preferência alimentar e condições socioeconômicas,
foram incluídos na dieta, alimentos como leite integral e derivados magros como o queijo ricota(baixo
teor  de  sódio)  cereais   como arroz  branco,  pão  branco;  frutas  como caqui  chocolate  e  maçã;
hortaliças como abobrinha, pepino sem casca, almeirão, vagem, couve-flor e cenoura (baixo teor de
potássio) e carne vermelha e magra (proteína de alto valor biológico). Os líquidos como chá de
camomila e leite integral foram ofertados no total de 200 ml.A carambola e seus subprodutos (suco,
geleia,  doce,  sorvete,  etc.)  foram excluídos  da  dieta  por  serem neurotóxicos  (CUPPARI  et  al.,
2014).Previamente, foi entregue à paciente uma lista de substituição de alimentos com as devidas
porções e medidas caseiras para que tenha noções das quantidades proporcionalmente devidas,
bem como orientações de técnicas de cocção para a redução do potássio no alimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se a influência da DRC ao quadro clínico da paciente, indicando alterações hormonais,
metabólicas e hidroeletrolíticas. Em vista disso, é  evidente o quanto a doença e dependência da
hemodiálise modifica o estado físico e nutricional do paciente submetido ao tratamento, mostrando
também que  pacientes portadores da doença que são bem dialisados e que possuem uma boa
ingestão  alimentar  com  acompanhamento  nutricional  adequado  e  individualizado, apresentam
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melhora  significativa  no prognóstico.Logo,  a  nutrição clínica  voltada à DRC tem demonstrado a
importância  de  uma  dieta  restrita  e  bem  estruturada,  com  exclusividade  para  cada  indivíduo,
enfatizandoportanto, os benefícios das condutas para proporcionar longevidade e assegurar estilo
de vida mais saudável.Assim sendo, este estudo, devido a todos os riscos nutricionais que a doença
provoca e a possibilidade de um plano dietoterápico, torna-se de extrema relevância à comunidade
científica e à própria população acometida por esta patologia. 

REFERÊNCIAS

CUPPARI, L.; AVESANI, C.M.; BUFARAH, M.N.; BAXMANN, A.C. Doenças renais. In: Cuppari, L. 
Guias de Medicina Ambulatorial e Hospitalar: Nutrição– Nutrição Clínica no adulto. 3.ed. Barueri: 
Manole, 2014. p.251-270..

MONTEIRO, J.P.; JUNIOR, J.S.C.Caminhos da nutrição e terapia nutricional.Rio de Janeiro, 
Guanabara Koogan, 2007. p.372- 389.

PARDINI, L.P.E.; FERREIRA, T.R.A.S.; LARA, E.M.L.P. Insuficiência Renal. In: Neto, F.T.Nutrição 
Clínica.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p. 337-347.

RIELLA, M.C.; MARTINS, C.Nutrição e o rim.1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,p. 342-349, 
2001.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

