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RESUMO 

 

Objetivo: o objetivo do trabalho foi analisar o estado nutricional de um paciente atendido na 

Clínica de Nutrição da Unicesumar e propor um cardápio que atendesse suas necessidades 

nutricionais e que fosse adequado a sua patologia. Método: os dados para formulação da dieta 

e análise do estado nutricional foram coletados através de um questionário de anamnese e de 

uma avaliação antropométrica, com estes dados foi possível por meio de cálculos, classificar 

com base em tabelas presentes na literatura, o estado nutricional do paciente e estabelecer os 

critérios para a formulação da dieta. Resultados: após a análise dos dados e acompanhamento 

do paciente, constatou-se que o mesmo não apresentou efeitos colaterais à doença, portanto, 

foi mantida a conduta nutricional adotada e o segmento da dieta proposta.           

 

Palavras-chave: Acidemia metilmalônica. Avaliação nutricional. Terapia nutricional. 

 

 

METHYLMALONIC ACIDEMIA: A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

 

Objective: the objective of this study was to analyze the nutritional status of a patient 

attended at the Unicesumar nutrition clinic, and to posit a menu that would stick to his 

nutritional needs and would be suitable for his pathology. Method: data for the diet 

formulation and analysis of nutritional status was collected through an anamnesis 

questionnaire and an anthropometric evaluation, with the data, it was possible by calculations 

to classify, based on tables in the literature, the nutritional status of the patient and to establish 

the criteria for the diet formulation.Results: after analyzing the data and following up the 

patient, it was verified he did not present any adverse effects to the disease, so the nutritional 

management and the proposed diet segment were maintained. 

 

Keywords: Methylmalonic academia. Nutritional assessment. Nutritional therapy. 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

As acidemias orgânicas são consideradas doenças metabólicas hereditárias que 

envolvem as vias metabólicas que participam da degradação dos carboidratos, ácidos graxos e 

aminoácidos (AFFONSO, 2012). Segundo o referido autor, “a acidemia metilmalônica 

(AMM) é uma acidemia orgânica causada pela deficiência da enzima L-metilmalonil-CoA 

mutase ou de seu cofator, a cianocobalamina” (AFFONSO, 2012, p. 26). 

A AMM é uma doença autossômica recessiva, podendo se manifestar de forma aguda 

por um quadro de acidose metabólica com atingimento frequente do sistema nervoso central - 

“coma acidocetósico recorrente” - e de forma crônica com o atraso de desenvolvimento, 

lesões neurológicas focais sequelares (SCHWARTZ et al., 2008). 

As manifestações clínicas aparecem, geralmente, na primeira semana de vida e são, 

principalmente, de formas neurológicas. Os indivíduos afetados apresentam letargia, 

hipotonia, retardo mental e psicomotor, alterações comportamentais e neuropsiquiátricas 

(déficit de atenção, quadros de agressividade e comportamento autista), atrofia cerebral, 

apatia, coma, anormalidades no eletroencefalograma e convulsões, entre outros sintomas 

(PONT, 2011). 

Quando a patologia ocorre de forma tardia (entre 2-4 anos), encontra-se um 

prognóstico melhor, tanto do ponto de vista da morbidade quanto da mortalidade.  Neste caso, 

as alterações metabólicas são menos intensas do que aquelas de início precoce e variam desde 

ausência de comprometimento neurológico até cetoacidose leve e ataxia (PONT, 2011). 

Para Trintade et al. (2009, p. 29):  

 

O defeito bioquímico se localiza no metabolismo do propionato, na 

etapa de conversão de ácido metilmalônico a ácido succínico. Existem 

dois tipos de alterações básicas: o defeito na apoenzima (metilmalonil-

mutase) e o defeito de coenzimas (metil B-12 e 5-desoxiadenosil-

B12). A maioria dos pacientes tem um defeito na conversão de 

metilmalonil CoA a succinil CoA pelo defeito de apoenzima 

(metilmalonil-mutase). Esse grupo é o mais comum e não responde a 

administração de vitamina B12. No outro grupo, com defeito de 

coenzimas, a vitamina B12 (1mg/dia) reduz significativamente a 

excreção do ácido metilmalônico. 
 

De acordo com Brito et al. (1996), a metilmalonil-CoA mutase é uma enzima da via de 

degradação comum de quatro aminoácidos essenciais e do propionato. Este resulta ainda do 

catabolismo dos ácidos graxos de cadeia ímpar, do colesterol e do metabolismo da flora 

bacteriana intestinal. 
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A AMM é caracterizada bioquimicamente por grave acidose metabólica, 

hiperglicinemia e hiperamonemia, podendo desenvolver deficiências como: leucopenia, 

anemia, hipoglicemia, trombocitopenia, carnitina, acidemia láctica e algumas deficiências na 

síntese de ácidos graxos. Nesta doença, é o metabolito que se acumula predominantemente, 

porém, pode-se encontrar acúmulo de metabólicos secundários, como o ácido propionico, 3-

hidroxipropionico, n-hidroxibutírico, 2-metilcitroco e propionil-CoA (PONT, 2011).  

Para o diagnóstico da AMM realiza-se um exame de urina e no resultado é encontrado 

altas doses de ácido metilmalonico (concentrações de até 2,9mm no plasma), podendo ser 

confirmada por meio da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa. O 

tratamento para a acidemia é realizado através de dieta com uma redução da ingestão dos 

aminoácidos precursores do propionato em infantes ou restrição na ingestão proteica (0,5 a 

1,5 g/kg/dia), sendo complementada a utilização de um leite especial pobre em aminoácidos 

precursores do AMM (valina, isoleucina, leucina, metionina e treonina). Episódios de 

cetoacidose devem ser tratados por retirada total de proteína da dieta e administração 

parenteral de bicarbonato de sódio, bem como de glicose, necessária para evitar o catabolismo 

(AFFONSO, 2012; PONT, 2011). 

Com a restrição de proteínas ocorre uma diminuição do acúmulo de metabólitos 

tóxicos, apresentando resultados não favoráveis, pois os acúmulos de substratos 

intermediários continuam sendo formados mesmo com a introdução da dieta. Sabe-se que o 

tratamento deve ser realizado para a vida toda do paciente, mesmo quando o quadro está 

estabilizado (SCHWARTZ; SOUZA; GIUGLIANI, 2008). 

Por isso, o estudo teve como objetivo acompanhar e propor cardápio para um paciente 

portador de AMM a fim de manter o equilíbrio metabólico, evitando os efeitos colaterais da 

doença, proporcionando uma vida melhor e mais saudável. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Trata-se de um estudo observacional descritivo, no qual foram realizados três 

atendimentos na clínica de nutrição da Unicesumar, sendo o primeiro no dia 30/03/2017 a um 

paciente cujas iniciais são A.A.O., cadeirante, do sexo masculino, com 24 anos de idade, 

estudante, solteiro, residente com mais duas pessoas na cidade de Paiçandu/PR, com a renda 

familiar de aproximadamente R$ 2.000,00. 
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O paciente é portador da doença AMM, relata antecedentes familiares com 

hipercolesterolemia e faz o uso dos seguintes medicamentos: pregabalina 75 mg, baclofeno 10 

mg, clobazam 10 mg, diazepam, amitriptilina, hidroclorotiazida, citoneurin. Utiliza como 

suplementação nutricional: L-carnitina, XMTVI Maxamaid® e ácido fólico. Relatou ter 

hábito intestinal regular, tendo uma frequência de 3 a 4 vezes na semana, não sentindo 

nenhuma dor ou dificuldade na hora da evacuação e com consistência normal (formada). 

 O mesmo pratica musculação 4 vezes por semana com duração de 40 a 60 minutos, 

não costuma dormir durante o dia, somente a noite pelo período de 8 horas, assiste de 2 a 3 

horas diárias de televisão, inclusive enquanto almoça. As principais refeições tem duração de 

10 minutos, não costuma comer nos intervalos das refeições, que são preparadas pela mãe. O 

paciente tem a ingestão diária de 1,5 litros de água e tem como preferência alimentar batata 

frita. Nega o consumo de bebidas alcoólicas, o uso de cigarro e qualquer orientação 

nutricional feita anteriormente. 

O paciente relatou sua frequência alimentar de acordo com o dia alimentar habitual 

(em anexo, Tabela 1) e não um relatório de 24 horas do dia anterior, descrevendo então seu 

consumo alimentar, suas preferências e frequência alimentar. No decorrer da consulta, o 

mesmo relatou não gostar de milho, consume uma vez por dia fruta, leguminosas, arroz e 

cereais, carnes, fritura, leite e derivados. Apenas pães, bolachas e bolos que consome duas 

vezes ao dia, sendo raro o consumo de verduras e legumes crus ou cozidos, sucos de fruta 

natural, ovos, doces e refrigerantes.  

 Após a aplicação do questionário de anamnese, foi realizada uma avaliação 

antropométrica onde foram aferidas as variáveis: circunferência do braço (CB), estatura 

estimada (utilizou-se o método de extensão dos braços), peso, pregas cutâneas: triciptal 

(PCT), biciptal (PCB), subescapular (PCSE), supra-ilíaca (PCSI). As pregas cutâneas foram 

mensuradas com o auxílio de um adipômetro científico da marca Saehan. Para mensurar os 

perímetros utilizou-se uma fita inextensível e para obter o peso foi utilizada uma balança 

plataforma digital, sendo pesado o paciente juntamente com a cadeira e após subtraiu-se o 

peso da cadeira, obtendo-se o peso do paciente. 

 Com os dados obtidos através da avaliação antropométrica calculou-se o Índice de 

Massa Corporal (IMC), sendo esse classificado segundo os pontos de corte da OMS (1997) 

para adultos. O percentual de gordura foi calculado por meio da soma das quatro pregas 

cutâneas: PCT, PCB, PCSE, PCSI. Após a soma foi verificado o percentual de gordura na 

tabela de Durnin e Womersley (1974), e depois classificado conforme a tabela de Gallagher et 
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al (2000), de acordo com a idade do paciente e as porcentagens somadas, sendo diferenciada o 

valor por idade e sexo.  

A PCT e a CB foram classificadas de acordo com Frisancho (1990). A circunferência 

muscular do braço (CMB) foi obtida através da fórmula: CMB (cm) = (CB (cm) - π x (PCT 

(mm) ÷ 10), fórmula de Gurney e Jelliffe (1973), e classificada segundo Frisancho (1981). A 

área muscular do braço corrigida (AMBc) foi calculada a partir da fórmula: AMBc (cm²) = 

({CB (cm) - π X PCT (mm) ÷10 }²/4π) – 10, fórmula de Heymsfield et al (1999), e 

classificada segundo Frisancho (1990).  

 O cálculo do gasto energético basal (GEB) foi realizado através da fórmula de 

FAO/OMS (1995): 15,3 x P + 679. O valor encontrado foi multiplicado pelo fator atividade 

física 1,2 obtendo-se como resultado o gasto energético total (GET). 

Para a formulação do cardápio e análise da dieta atual utilizou-se do software 

Nutrilife®, que possibilitou avaliar a ingestão calórica de micronutrientes (Ferro, Cálcio, 

Fósforo, Zinco, Vitamina A, Vitamina C, Fibras, Sódio e Potássio) e macronutrientes 

(Carboidrato, Lipídeo e Proteína). 

 Após o prazo de sete dias o paciente retornou à clínica para retirar o cardápio, na qual 

também foi entregue uma lista de substituição e explicado como a mesma deveria ser utilizada 

e a importância da lista para auxiliar na aderência e segmento da dieta proposta. Como o 

trabalho trata-se de um Estudo de Caso envolvendo um indivíduo, foi necessário ser 

submetido ao comitê de ética (Plataforma Brasil), onde foi aprovado.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio dos dados coletados, foi possível concluir os resultados da avaliação 

antropométrica do paciente A.A.O. A tabela, a seguir, contém os dados antropométricos e 

suas respectivas classificações pertencentes a todo o período em que o paciente foi 

acompanhado. 
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Tabela 2 - Valores da avaliação antropométrica no paciente A.A.O 

Avaliação 

antropométrica 

30/03/17 Classificação 16/05/17 Classificação 20/06/17 Classificação 

Peso (kg) 60,2 - 57,00 - 57,10 - 

Estatura (m) 1,58 - 1,58 - 1,58 - 

CB (cm) 34,00 Excesso 32,00 Adequado 30,00 Adequado 

PCT (mm) 20,00 Excesso 15,00 Adequado 15,0 Adequado 

PCB(mm) 5,00 - 5,70 - 5,30 - 

PCSE (mm) 22,50 - 13,50 - 13,00 - 

PCSI (mm) 18,00 - 16,50 - 16,30 - 

IMC (kg/m2) 24,17 Adequado 22,89 Adequado 22,89 Adequado 

CMB (cm) 22,72 Adequado 27,29 Adequado 22,29 Adequado 

AMBc (cm2) 57,17 Normal 49,29 Normal 49,29 Normal 

Soma das 4 pregas 65,50 Pré-

obesidade 

50,70 Eutrófico 48,00 Eutrófico 

Fonte: os autores (2017). 

 

Com os valores encontrados na primeira consulta (30/03/17) foi possível analisar o 

percentual de adequação dos macro e micronutrientes encontrados no recordatório do 

paciente, para, na sequência, propor um cardápio (em anexo, Tabela 3) para o mesmo, de 

acordo com suas necessidades e com sua patologia.  
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Tabela 4 - Valores de macro e micronutrientes encontrados no recordatório habitual 

Nutrientes Proposto Recomendado 

(DRIs) 

% de 

adequação  

Energia (kcals) 830,52 1.866,00 44,50 % 

CHO (g) 109,70 256,57 52,81 % 

PTN (g) 22,20 10,69 10,69 % 

LIP (g) 33,70 62,20 36,5 % 

Cálcio (mg) 62,64 1.000,00 6,26 % 

Ferro (mg) 3,370 8,00 42,13 % 

Fósforo (mg) 158,12 700,00 22,59 % 

Zinco (mg) 0,60 11,00 5,45 % 

Vitamina A (mg) 270,48 900,00 30,05 % 

Vitamina C (mg) 1,94 90,00 2,16 % 

Fibras (g) 15,76 38,00 41,47 % 

Sódio (mg) 873,92 1.500,00 58,26 % 

Potássio (mg) 418,27 4.700,00 8,90 % 

Fonte: os autores (2017). 

Tabela 5 - Valores de macro e micronutrientes do cardápio proposto para o paciente 

Nutrientes Proposto Recomendado (DRIs) % de adequação  

Energia (kcals) 1.767,32 1.866,00 101,39 % 

CHO (g) 256,5 242,2 67,89 % 

PTN (g) 69,9 58,1 10,14 %  

LIP (g) 47,3 62,2 22,00 % 

Cálcio (mg) 463,9 1.000 32,00 % 

Ferro (mg) 10,16 8 158,00 % 

Fósforo (mg) 624,89 700 101,01 % 

Zinco (mg) 15,93 11 90,90 % 

Vitamina A (mg) 2.193,29 900 211,00 % 

Vitamina C (mg) 113,01 90 437,00 % 

Fibras (g) 16,82 38 73,00 % 

Sódio(mg) 1.353,07 1.500 76,00 % 

Potássio (mg) 2.535,07 4.700 65,00 % 

Fonte: os autores (2017). 
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Após analisar a porcentagem de adequação do cardápio proposto, verificou-se que 

todos os valores de macro e micronutrientes apresentavam-se alterados, porém nenhum 

ultrapassou o limite da UL (Tolerable Upper Intake Level), que é o limite máximo de ingestão 

diária segundo as recomendações nutricionais das DRI's (Dietary Reference Intakes). 

Mesmo com o valor do IMC encontrando-se adequado (eutrófico), foi realizado um 

cálculo de peso ajustado para a formulação da dieta proposta, já que um dos objetivos do 

paciente era perda de peso, então foi utilizada a fórmula: (peso ideal - peso atual) x 0,25 + 

peso atual. O valor encontrado no cálculo do peso ajustado foi utilizado para a formulação do 

cardápio proposto, visando a perda de peso do paciente de maneira saudável, ou seja, de 

maneira gradativa e que o peso desejado ainda estivesse classificado como eutrofia, segundo 

os pontos de corte do IMC.  

Foi observado no recordatório que o paciente consumia carne todos os dias, lembrando 

que a patologia apresentada não consegue metabolizar os aminoácidos leucina, valina, 

isoleucina, metionina e treonina que estão presentes nas proteínas (carne bovina, suína, aves e 

peixes). De acordo com os dados obtidos foi elaborado um cardápio com valor baixo de 

proteína. Isso porque, segundo Affonso (2012), é recomendado para esses pacientes uma 

ingestão restrita de proteína, entre 0,5 a 1,5 g/kg/dia, como o paciente não relatou apresentar 

cetoacidose não foi necessário a restrição total da proteína do seu cardápio, pois segundo Pont 

(2011) apenas em casos de cetoacidose devem ser retiradas as proteínas totais da dieta com a 

administração parenteral de bicarbonato de sódio, bem como de glicose, necessária para evitar 

o catabolismo.  

No recordatório habitual, o paciente relatou o consumo do suplemento XMTVI 

Maxamaid®, qual foi mantido no cardápio proposto juntamente com o leite. É importante 

salientar que o leite também apresenta os aminoácidos presentes nos produtos de origem 

animal, como nas carnes bovina, suína, aves e peixes. Como não foram encontrados estudos 

que falassem as recomendações da ingestão de aminoácidos específicos para essa patologia, 

optou-se por oferecer 1,01g/kg de proteína.   

Após uma primeira consulta, elaborou-se um cardápio no qual foi retirado quase que 

totalmente os alimentos que continham proteína animal, exceto o leite que era utilizado na 

dissolução do suplemento XMTVI Maxamaid®. Na consulta de retorno, o paciente relatou 

dificuldade em seguir a restrição proteica, continuando a consumir carne, então o mesmo foi 

questionado em relação aos desconfortos causados pela ingestão de proteína, onde foi relatada 
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a ausência desses desconfortos, sendo assim, optou-se por manter meia porção de carne no 

almoço.  

Sobre a suplementação utilizada verificou-se que o paciente já fazia o uso de: L-

carnitina, XMTVI Maxamaid®, ácido fólico (Vitamina B9). A suplementação com a L-

carnitina é benéfica para o tratamento de várias acidemias orgânicas, visto que os metabólitos 

tóxicos que se acumulam no organismo provenientes da doença se ligam à carnitina para 

serem excretados, ocasionando uma falta da carnitina, que é de extrema importância para o 

transporte de ácidos graxos para o interior da mitocôndria. Portanto, a falta de carnitina no 

organismo resulta em uma diminuição da produção de energia, principalmente no músculo e 

também diminui a excreção dos metabólitos tóxicos, provenientes da doença (VARGAS; 

WAJNER, 2001). 

XMTVI Maxamaid® é um suplemento em pó para dietas com restrição de metionina, 

treonina, valina e isoleucina, utilizado na terapia a longo prazo, tem o objetivo de 

complementar o aporte proteico, mas sem os aminoácidos pertencentes à rota metabólica da 

doença (VARGAS; WAJNER, 2001). A respeito do ácido fólico (Vitamina B9) suplementado 

pelo paciente, não foi encontrado estudos que justificassem a utilização específica da mesma, 

somente retratando a utilização de vitaminas como cofatores de enzimas que participam de 

várias rotas metabólicas (SCHWARTZ; SOUZA; GIUGLIANI, 2008). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se, que o estudo em questão teve resultados positivos, tendo sucesso no 

cumprimento dos objetivos, tanto do paciente estudado em questão quanto dos pesquisadores. 

Ao longo de três atendimentos o paciente não relatou sentir efeitos colaterais da doença, bem 

como pode ser observado a perda de peso, que era o objetivo do paciente. É importante 

salientar que mesmo com a perda de peso o paciente encontra-se em um estado nutricional 

adequado.           

Cabe agora ao paciente continuar com a dieta e o acompanhamento nutricional para 

que o mesmo continue obtendo melhores resultados e não tenha nenhum efeito adverso com a 

alimentação, devido às condições da sua patologia. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PRIMEIRA CONSULTA – Adulto 
 
 

Nome:___________________________________________ Data: ________/________/_________ 

Data de Nasc.:______/______/______     Idade: _______________  Sexo: (    )M/F     Cor: (   ) B/P/N        

Diagnóstico Clínico: _________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________ Bairro: _____________________________ 

Telefone: _________________ Queixa: _________________________________________________ 

 
Dados Socioeconômicos  
 
1. Estado civil  

(   ) solteiro/não consensual    (   ) casado   (    ) desquitado ou separado judicialmente  (   ) divorciado  

(   ) viúvo    

 

2. Escolaridade 

Sabe ler e escrever? 

(   ) Sim    (    ) Não         Qual a última série estudada: _________________  

 

3.Ocupação: ___________________ 

 

4. Renda Familiar: __________ Número de pessoas que moram na residência: ______________ 

 
Dados Clínicos e Nutricionais 
 
1. Exames Laboratoriais: 

 

Descrição __/__/__ 
Valor 
Referência __/__/__ 

Valor 
Referência __/__/__ 

Valor 
Referência  
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2. História Clínica (patologias, internações, cirurgias, outros).  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
3. Antecedentes Familiares: (   ) Diabetes     (   ) Hipercolesterolemia   (   )  Hipertensão Arterial      (   ) 
Outros:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
4. Medicamentos Utilizados: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
5. Suplementação Nutricional:   ferro (    )      polivitamínico (    )     Qual: _______________________  
 
 
6. Hábito Intestinal: 

Freqüência: ___________________________    Dor ou Dificuldade : (    ) Sim (    ) Não 

Consistência: (    ) líquida          (    ) amolecida             (    ) formada               (    ) endurecida 

 

7. Hábitos de vida 

Atividade Física: (   ) Sim (    ) Não     Qual: ______________________________________________ 

Frequência: _________________________ Duração: ______________________________________ 

Quantas horas de sono / dia: _______________________ Noite: _____________________________ 

Quantas horas assiste TV / dia: _______________________________________________________ 

Tabagista: (   ) S/N Quantidade/dia: __________________ Já foi fumante? (   ) S/N  

Com quantos anos iniciou? _______________ Com quantos anos parou? ______________ 

Etilista (   ) S/N Quantidade: _____________ Qual bebida: _________ Frequência: _______________ 

Orientação Nutricional Anterior: (   ) S/N    Por quem? _______________Qual? __________________ 

Come nos intervalos: (    ) S/N O que? ________Come vendo TV: (    ) S/N    O que come? ________ 

 

8. Intolerâncias/Alergias alimentares: 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Anamnese Alimentar 

Quem prepara as refeições: 

_________________________________________________________________________________ 

Duração das refeições: _____________________  Qual o consumo de líquidos/dia:______________ 

Qual o consumo mensal na casa de: Sal _____________ Açúcar ___________ Óleo _____________ 
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Dia Alimentar Habitual 
 

Refeição Horário Alimentos Medidas Caseiras 

  
   

  
 
   

        

    

  
 
 
   

        

        

        

 
Preferências Alimentares_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
                                                                Frequência Alimentar 
 

Alimentos Nº 
vezes/dia 

Nº 
vezes/semana 

Nº 
vezes/mês 

Raramente/nunca Quantidade 

Frutas      

Sucos de fruta natural      

Leguminosas (feijão, 
grão de bico, ervilha) 

     

Verduras cruas e 
cozidas 

     

Arroz, cereais, massas      

Pães, bolachas, bolos      

Carnes      

Ovos      

Leite e derivados      

Doces      

Refrigerantes      

Frituras      
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10. Determinação de Calorias, Macronutrientes e Micronutrientes 
 
IMC atual: __________ 

IMC desejado:_________ 

Peso desejado: ____________ 

Fator Atividade:__________ 

CALORIAS: 

GEB:______________ 

GET:______________ 

 
Análise do Dia Alimentar Habitual 
 

 
 
 
Macronutrientes 

Nutrientes 
Recomendado 
(Previsto) % 

Recomendado 
(Previsto) g  

Ingerido   
(Dieta) % 

Ingerido     
(Dieta) g 

Ingerido          
(Dieta)  Kcal 

CHO 55 a 65      

LIP 25 a 30      

PTN 12 a 15      

 
Micronutrientes 

Nutrientes Recomendado (DRI) Ingerido (Dieta) % de adequação 

Ferro    

Cálcio    

Fósforo    

Zinco    

Vitamina A    

Vitamina C    

Fibras    

Sódio    

Potássio    

 
Análise da Proposta Alimentar 
 

 
Proposto              
(Dieta) 

Recomendado 
(Previsto) 

% de adequação 

Calorias    

 
Macronutrientes 

Nutrientes 
 

Recomendado  
(Previsto) % 

Recomendado 
(Previsto) g 

Proposto 
(Dieta) % 

Proposto  
(Dieta) g  

Recomendado 
(Previsto) Kcal 

CHO 55 a 65 %     

LIP 25 a 30 %     

PTN 12 a 15 %     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingerido               
(Dieta) 

Recomendado 
(Previsto) 

% de adequação 

Calorias    
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Micronutrientes 

Nutrientes Recomendado (DRI) Proposto (Dieta) % de adequação 

Ferro    

Cálcio    

Fósforo    

Zinco    

Vitamina A    

Vitamina C    

Fibras    

Sódio    

Potássio    

 

11. Diagnóstico Nutricional: 

(    ) baixo peso (    ) adequado (    ) pré obesidade  (    ) obesidade classe I  (    ) obesidade classe II   

(   ) obesidade classe III 

 

12. Problema nutricional: 

(    ) horários irregulares 

(    ) inadequação energética:   (    ) baixa    (    ) alta 

(    ) excesso de carboidratos 

(    ) baixo consumo de leite e derivados 

(    ) excesso de proteínas 

(    ) excesso de lipídeos 

(    ) baixo consumo de fibras 

 

Outros: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Conduta Nutricional: (especificar as orientações, alterações, informações passadas ao paciente). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Retorno: _____________________________________ 

 

Estagiário: _______________________________________ 
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ANEXO 

 

Tabela 1 - Recordatório do consumo habitual do paciente A.A.O 

Refeição  Horário  Alimentos  Medidas caseiras  

Café da manhã  09:00 Pão caseiro 

Manteiga  

Café 

2 fatias 

4 espátulas 

½ copo  

Almoço  11:30 / 12:00 Arroz  

Feijão  

Carne/ linguiça/ 

frango 

Alface e tomate 

2 col. de servir 

1 concha  

1 pedaço pequeno 

 

À vontade 

Café da tarde  15:00 / 16:00 Pão caseiro 

Manteiga  

Café 

2 fatias 

4 espátulas 

½ copo 

Ceia  -  Maça ou abacaxi  1 unidade ou 2 

fatias  

 

 

Tabela 3 - Cardápio proposto para o paciente A.A.O 

Refeição Horário Alimentos Medidas caseiras 

Café da manhã De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Pão caseiro 

Manteiga 

Café 

Açúcar 

1 fatias 

½ col de sopa 

1 xícara 

2 col. de chá 

Lanche da manhã De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Mamão formosa 

Granola 

1 fatia 

2 col. de sopa 
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Almoço De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Macarrão cozido 

Carne moída 

Cenoura cozida 

Beterraba cozida 

Alface 

Tomate 

Azeite de Oliva 

Laranja 

5 ½ col. de sopa 

3 col. de sopa 

1 col. de servir 

3 fatias 

À vontade 

4 fatias 

2 col. de chá 

1 unidade 

Café da tarde De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Pão caseiro 

Geleia 

Caqui 

1 fatias 

2 col. de sob. 

1 unidade 

Janta De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Purê de batata doce 

Pepino 

Tomate 

Azeite de Oliva 

3 col. de servir 

4 col. de sopa 

4 fatias 

2 col. de chá 

Ceia De acordo com a 

rotina do paciente, 

respeitando o limite 

de 3 em 3 horas. 

Leite desnatado 

Suplemento 

(XMTVI) 

1 copo 

2 scoop do 

suplemento 

 

 

Tabela 6 - Valores dos macronutrientes referente ao cardápio proposto para paciente 

Nutrientes g/kg g/dia Kcals % 

Carboidrato 4,02 242,2 968,8 54,94 

Proteína 1,01 58,1 232,4 13,17 

Lipídio 0,82 47,3 425,7 24,14 

 Qa\ 


