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ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM 
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM 
HEMODIÁLISE NOS SERVIÇOS MÉDICOS 
INTEGRADOS EM NEFROLOGIA, CAMPO 
GRANDE-MS 

 

RESUMO 

Objetivo: avaliar o estado nutricional de pacientes com insuficiência renal 
crônica em hemodiálise (HD) do Serviço Médico Integrados em Nefrologia, 
no município de Campo Grande – MS. Métodos: Avaliados 80 pacientes, por 
meio da antropometria e exames bioquímicos. Resultados: 69% com idade 
entre 41 a 59 anos, 30% fazem HD de 13 a 36 meses e 33% com hipertensão 
arterial. A média de IMC 24,3 ± 3,7 (sexo masculino) e feminino 26,9 ± 7,1. De 
acordo com IMC 3% estão desnutridos, 53% eutróficos, 29% sobrepeso e 16% 
obesos, na avaliação do %PCT, a média para os homens foi de 168,5 ± 77,4 e 
mulheres 122,3 ± 48,9, no %CMB 56% estão desnutridos, 35% eutróficos, 4% 
sobrepeso e 5% obesos, apresentando diferença significativa entre sexos, 
média 81,9 ± 8,4 para os homens e 98,7 ± 12,7 para as mulheres. Quantos aos 
dados bioquímicos a média albumina 4,11 ± 0,41, apresentando diferença 
significativa entre os sexos; homens com 4,2 ± 0,37 e mulheres 4,01 ± 0,43. 
Conclusão: Os pacientes em sua maioria estão eutróficos no que se refere à 
IMC, desnutridos no %CMB, obeso no %PCT, albumina na maioria dos 
indivíduos mostrou-se dentro dos padrões de normalidade média 4,11 ± 
0,41. 

Palavras-Chave: unidades hospitalares de hemodiálise, estado nutricional, 
desnutrição e obesidade. 

ABSTRACT 

Objective: to evaluate the nutritional condition of patients suffering from 
chronic kidney failure attending hemodialysis (HD) at Serviços Médicos 
Integrados em Nefrologia in the city of Campo Grande – MS – Brazil. 
Methods: Eighty patients were evaluated on anthropometry and 
biochemical exams. Results: Sixty nine per cent are 41 up to 59 years old, 30% 
attend HD from 13 to 36 months and 33% have high blood pressure. The 
average BMI for males was 24,3 ± 3,7 and for females was 26,9 ± 7,1, 
according to the BMI, 3% are malnourished, 53% are eutrophic, 29% are 
overweight and 16% are obese. When the TSF was evaluated, the average for 
men was 168,5 ± 77,4 and for women was 122,3 ± 48,9. When the midarm 
muscle circumference (MAMC) was evaluated, 56% malnourished, 35% 
eutrophic, 4% overweight and 5% obese. As of the biochemical data, the 
albumin average was 4,11 ± 0,41, showing a significant difference among 
gender; for the men was of 4,2 ± 0,37 and for the women was of 4,01 ± 0,43. 
Conclusion: evaluated patients are at their majority eutrophic when it comes 
to the BMI, malnourished at the MAMC and obese at the TSF. On the 
majority of the population, albumin was standard with an average of 4,11 ± 
0,41. 

Keywords: Hemodialysis Units, Hospital, Nutritional Status, malnutrition e 
obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) consiste na perda progressiva e irreversível da função 

renal (CALADO et al., 2007) (glomerular, tubular e endócrina), de tal forma que em suas 

fases mais avançadas, os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno 

do paciente (MAFRA; BURRINE, 2001). Estudos (MARREIRO et al., 2007; LEAL; JUNIOR; 

MAFRA, 2008) mostram que pacientes com IRC apresentam alterações orgânicas 

significativas, resultando em distúrbios no metabolismo de todos o nutrientes. Nestas 

condições, os pacientes apresentam comprometimento do estado nutricional (MAFRA; 

BURRINE, 2001).  

Dependendo do estágio da doença em que o paciente se encontra, pode-se 

encontrar fatores catabólicos distintos, mas algumas caracteristicas são comuns a todos: 1) 

tedência a acidose (MAFRA; BURRINE, 2001), 2) anormalidades nos níveis de 

aminoácidos corporais (LEAL; JUNIOR; MAFRA, 2008), 3) distúrbios endócrino e 

gastrintestinais, 4) risco de doença cardiovascular (MARREIRO et al., 2007), 5) alterações 

no metabolismo cálcio e fósforo (PETERS; JORGETTI; MARTINI, 2006), 6) presença de 

inflamação (KAMIMURA et al., 2008), infecção e anemia, 7) efeitos colaterais dos 

medicamentos utilizados, 8) ingestão alimentar deficiente (VALENZUELA et al., 2003).  

Todas essas alterações associadas a fatores socias e psicológicos, favorecem o 

surgimento das complicações nutricionais, comprometendo o estado nutricional do 

paciente. A importância da classificação do estado nutricional em que o paciente inicia a 

hemodiálise é preditor do estado nutrional e da evolução clínica, pois é alta a incidência 

de desnutrição em pacientes que iniciam a diálise. Portanto as evidências indicam que a 

desnutrição se instala em pacientes com IRC em hemodiálise antes da fase terminal 

(RIELLA; MARTINS, 2001).  

Dos pacientes submetidos à hemodiálise, de 10 a 70% apresentam desnutrição 

com ampla variação, pois existem diferenças nos critérios usados nas avaliações 

nutricionais e nas populações estudadas (MARREIRO et al., 2007; KOPPLE, 1999). Avaliar 

corretamente o estado nutricional e fazer diagnóstico nutricional é de fundamental 

importância (ZAMBON et al., 2001; KAMIMURA et al., 2004), pois a desnutrição 

energético-protéica na hemodiálise é um fator de risco de morbi-mortalidade 

(ACCHIARDO; MOORE; LATOUR, 1983). Desta forma, cabe ao nutricionista o 

monitoramento por meio da avaliação e da triagem nutricional, obtendo-se assim um 

controle sobre o seu estado nutricinal. 
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A ingestão dietética insuficiente nesta população é considerada uma das maiores 

causas da desnutrição energético-protéica, levando a uma redução das reservas de 

gordura e massa magra corporal bem como de distúrbios no metabolismo de aminoácidos 

(MAFRA; BURRINE, 2001; BATISTA; VIEIRA; AZEVEDO, 2004; SANTOS et al., 2004). O 

fornecimento adequado de nutrientes nos diversos estágios do tratamento é fundamental 

para manutenção e recuperação do estado nutricional (KOPPLE; MASSRY, 2006). A 

uremia, os processos inflamatórios e infecciosos freqüentes também comprometem o 

estado clínico e nutricional, refletindo na perda de peso seco (LEAL; JUNIOR; MAFRA, 

2008). 

Dentre os parâmetros de classificação do estado nutricional, tem-se: avaliação do 

consumo alimentar, antropometria, avaliação subjetiva global, métodos que estimam 

gasto energético e composição corporal , Kt/V e avaliação bioquimica (albumina, 

transferina, pré-albumina, contagem de linfócitos etc.) (CARDOZO; VIEIRA; 

CAMPANELLA, 2006). Nestes, a antropometria apresenta algumas vantagens, pois não é 

invasiva, tem baixo custo e permite diagnóstico precoce (ZAMBON et al., 2001). Quando o 

diagnóstico é rápido, permite o suporte nutricional, beneficiando clinicamente o paciente 

(VALENZUELA et al., 2003).  

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o estado nutricional de 

pacientes de ambos os sexos, na faixa etária entre 18 a 59 anos com insuficiência renal 

crônica em hemodiálise (HD) do Serviço Médico Integrados em Nefrologia, no município 

de Campo Grande – MS. 

2. MÉTODOS 

O presente trabalho se trata de um estudo transversal que teve como objetivo avaliar o 

estado nutricional de pacientes submetidos à hemodiálise. Foram selecionados 80 

pacientes dos 180 atendidos em uma clínica de terapia renal substitutiva SIN – Serviços 

Médicos Integrados em Nefrologia, situada em Campo Grande/ MS, formada por uma 

equipe multidisciplinar, nefrologistas, enfermeiros, nefrologistas, nutricionistas, assistente 

social, psicóloga, técnicos de enfermagem e quadro administrativo.  

Estes 80 pacientes foram selecionados, homens (42) e mulheres (38) por meio de 

alguns critérios: pacientes entre 18 a 59 anos, que são atendidos pela equipe 

multidisciplinar e que realizam o tratamento de hemodiálise há pelo menos 3 meses e que 

não apresentam sinais clínicos intercorrentes, foram excluídos pacientes que 

apresentavam doenças malignas, usando corticóides, com infecções recentes (< 3 meses), 



54 Estado nutricional de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise nos Serviços Médicos Integrados em Nefrologia, Campo Grande-MS 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 1, Ano 2010 • p. 51-63 

tuberculose em tratamento, doenças intestinais, alcoolismo crônico, HIV, insuficiência 

cardíaca e pulmonar grave, insucessos de transplante renal nos últimos seis meses e não 

ter assinado o formulário de consentimento livre e esclarecido, conforme preconizado 

pela resolução do Conselho Nacional de Saúde, resolução 196/96. 

No que se refere aos aspectos éticos, as avaliação não tinham nenhum dado que 

identificasse o indivíduo e que lhe causasse constrangimento ao responder. Além disso, 

foram incluídos no estudo os adultos que aceitaram participar voluntariamente, após 

obtenção de consentimento verbal dos participantes e autorização por escrito (TCLE). 

Dessa forma, os princípios éticos contidos na declaração de Helsinki e na resolução no 196 

de outubro de 1996 do conselho Nacional de Saúde foram respeitados em todo o processo 

de realização desta pesquisa. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 

Universidade Anhanguera – Uniderp, projeto n° 010/2009. A direção da clínica e a médica 

responsável autorizaram a pesquisa mediante assinatura de uma declaração.  

A coleta de dados foi realizada no mês de agosto de 2009. Para avaliação do peso 

utilizou-se uma balança eletrônica da marca toledo com graduação de 50g, e capacidade 

de 150kg, onde os participantes pesaram com o mínimo de roupa possível. A altura 

mensurada pelo estadiometro portátil da marca Sanny, com graduação de cm e 

capacidade de 2 metros, onde os participantes ficavam de pé com os calcanhares juntos, 

pernas e costas retas e os braços estendidos ao lado do corpo e assim medir. Para aferir a 

circunferência do braço utilizou-se fita métrica da marca Sanny com graduação de cm e de 

capacidade para medir 2 metros, o braço avaliado flexionado em direção ao tórax, 

formando um ângulo de 90o, traçando o ponto médio entre acrômio e olécrano, depois 

estendido ao longo do corpo com a palma da mão voltada para coxa, assim feito a 

aferição. O adipômetro científico da marca Sanny utilizado para medir a prega cutânea 

tricispital, no mesmo ponto utilizado para a circunferência do braço, separando levemente 

a prega do braço, desprendendo do tecido muscular, e aplicando adipômetro 3 vezes 

consecutivas e assim obtendo uma média, com o braço relaxado e solto ao lado do corpo 

(LOHMAN et al., 1991), sendo o braço das avaliações aquele sem fístula ativa. Para 

avaliação da circunferência muscular do braço foi utilizado a fórmula CMB (cm) = CB 

(cm) – π x (PCT (mm) ÷ 10) . As medidas CB, CMB e PTC, foram avaliadas comparando-as 

com percentil 50 de acordo com a tabela de Frisancho (1990). A avaliação 

sóciodemográficos foi realizada no momento da avaliação antropométrica, por meio de 

perguntas, e aquelas que não foram respondidas, os dados foram coletados do prontuário 

do participante, com autorização do mesmo, perante o termo de consentimento e 

autorização da clínica.  
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Para análise nutricional e bioquímica foram utilizados os resultados dos exames 

de rotina do mês de agosto dos pacientes, disponbilizados pela clínica e laboratório com 

autorização da médica responsável pela Clínica Dra. Tânia Mara S. Bertoloto, sendo 

avaliado: albumina sérica, uréia-pré, hemoglobina, hematócrito, Kt/V e PTH. Foi coletado 

a doença de base dos participantes, por meio de perguntas e análise de prontuário. 

A análise dos dados foi por meio da estatística descritiva (tabelas de freqüência, 

média e desvio padrão). Foi usado o teste binomial para comparar as variáveis 

sociodemográficas e doenças de base. O teste U – Mann Whitney para verificar a diferença 

entre os sexos nas variáveis antropométricas e bioquímicas. O teste da Correlação de 

Spearman para verificar a correlação entre as variáveis bioquímicas e antropométricas. O 

nível de significância utilizado foi de p ≤ 0,05 e o programa estatístico foi o BioEstat 5.0. 

3. RESULTADOS 

Participaram do estudo 80 indivíduos de ambos os sexos com IRC em programa de 

hemodiálise, sendo 42 do sexo masculino e 38 do sexo feminino. Na análise das 

características demográficas e clínicas, observa-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos na variável faixa etária com predomínio de indivíduos de 

ambos os sexos, com idades entre 41 e 59 anos, renda mensal entre 1 e 3 salários. As 

variáveis escolaridade, tempo de diálise e doenças de bases, não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas, onde predomina em relação à escolaridade 2º Grau 

Completo, tempo de diálise do sexo masculino 13 a 36 meses e as mulheres ≤ 12 meses e 

as doenças de base predomina em ambos os sexos a hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

como demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Características demográficas e clínicas de pacientes em hemodiálise (n=80). 

  Masculino 
n (%) 

Feminino 
n (%) 

Total 
n (%) 

Idade (p<0,05)     

18 – 40 12 (29%) 13 (34%) 25 (31%) 

41 – 59 * 30 (71%) 25 (66%) 55 (69%) 

Escolaridade (ns)    

Analfabetismo 1 (2%) 1 (3%) 2 (2%) 

1º Grau Incompleto 11 (26%) 11 (29%) 22 (27%) 

1º Grau Completo 7 (17%) 5 (13%) 12 (15%) 

2º Grau Incompleto 2 (5%) 1 (3%) 3 (4%) 

2º Grau Completo 15 (36%) 12 (32%) 27 (34%) 

3º Grau Completo 6 (14%) 8 (20%) 14 (18%) 
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  Masculino 
n (%) 

Feminino 
n (%) 

Total 
n (%) 

Renda (p<0,05) (p<0,05)    

1 a 3 salários mínimos * 29 (69%) 27 (71%) 56 (70%) 

4 a 6 salários mínimos 4 (10%) 5 (13%) 9 (11%) 

> 6 salários mínimos 3 (7%) 4 (11%) 7 (9%) 

Não informou 6 (14%) 2 (5%) 8 (10%) 

Tempo de diálise (ns)    

≤ 12 meses 8 (19%) 11 (29%) 19 (24%) 

13 a 36 meses 15 (36%) 9 (25%) 24 (30%) 

37 a 60 meses 6 (14%) 8 (21%) 14 (18%) 

≥ 61 meses 13 (31%) 9 (25%) 22 (28%) 

Doenças de base (ns)    

DM 10 (24%) 6 (16%) 16 (20%) 

HAS 17 (40%) 9 (24%) 26 (33%) 

GNC 7 (17%) 9 (24%) 16 (20%) 

LES 0 (0%) 4 (12%) 16 (5%) 

OUTROS 8 (19%) 9 (24%) 17 (22%) 
* p < 0.05 – Diferença significativa - Teste Binomial para proporções. (DM – diabetes melitus; HAS – hipertensão arterial sistêmica;  

GNC – glomerulonefrites crônica; LES – Lupus Eritematoso Sistêmico). (ns = não significativo). 

Observam-se na Tabela 2, diferenças estatisticamente significativas entre os 

sexos, nas variáveis do % CB e % CMB, onde a amostra feminina apresenta valores 

superiores ao sexo masculino e menor que o sexo masculino na variável do %PCT. O IMC 

é a única variável sem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos. 

Tabela 2. Parâmetros antropométricos de pacientes em hemodiálise estratificado por sexo (n=80). 

  x ± s 
Valor 
Máximo 

Valor 
Mínimo 

Probabilidade de 
significância 

IMC 
Masculino 24,3 ± 3,7 32 18,4 

ns 
Feminino 26,9 ± 7,1 55,1 17,4 
Total 25,6 ± 5,7 55,1 17,4   

% CB 
Masculino 90 ± 12 117,7 67,1 

0,0020* 
Feminino 103,6 ± 20 153,7 73,4 
Total 96,5 ± 17,6 153,7 67,1   

% PCT 
Masculino 168,5 ± 77,4 369,6 45 

0,0037* 
Feminino 122,3 ± 48,9 245,3 24,9 
Total 146,5 ± 69,1 369,6 24,9   

% CMB 
Masculino 81,9 ± 8,4 99,6 66,9 

< 0.0001* 
Feminino 98,7 ± 12,7 124,2 78 
Total 89,9 ± 13,6 124,2 66,9   

* p < 0.05 - Diferença significativa - Teste de U Mann-Whitney. (IMC – índice de massa corporal; CB – circunferência dos braços;  
PCT – prega cutânea triciptal; CMB –circunferência muscular dos braços). (x ± s = media ± desvio-padrão; ns = não significativo). 
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Na análise do estado nutricional, a maioria da amostra em ambos os sexos, 

classificam-se como eutróficos em relação ao IMC. Já no percentual de CB 50% dos 

homens apresentam desnutrição e 34% das mulheres eutrofia, no %PCT predomina na 

amostra total classificação como obeso e no %CMB 81% dos homens estão desnutridos, 

53% das mulheres eutróficas e 56% da amostra total com desnutrição, como observado na 

Tabela 3.  

Tabela 3. Classificação do estado nutricional de pacientes em hemodiálise no  
grupo todo e estratificado por sexo. 

   Desnutrição
n (%) 

Eutrofia 
n (%) 

Sobrepeso 
n (%) 

Obesidade 
n (%) 

Probabilidade 
de significância 

IMC 
Masculino 1 (2%) 24 (57%) 13 (31%) 4 (10%) < 0,05* 
Feminino 1 (3%) 18 (47%) 10 (26%) 9 (24%) < 0,05* 
Total 2 (3%) 42 (53%) 23 (29%) 13 (16%) < 0,05* 

% CB 
Masculino 21 (50%) 19 (45%) 2 (5%) 0 (0%) > 0,05 
Feminino 11 (29%) 13 (34%) 6 (16%) 8 (21%) > 0,05 
Total 32 (40%) 32 (40%) 8 (10%) 8 (10%) > 0,05 

% PCT 
Masculino 6 (14%) 1 (2%) 1 (2%) 34 (81%) < 0,05* 
Feminino 9 (24%) 5 (13%) 7 (18%) 17 (45%) < 0,05* 
Total 15 (19%) 6 (8%) 8 (10%) 51 (64%) < 0,05* 

* p < 0.05 - Diferença significativa - Teste binomial. (IMC – índice de massa corporal; CB – circunferência dos braços;  
PCT – prega cutânea triciptal). (n=numero; % = porcentagem; ns = não significativo). 

A amostra masculina tem valores maiores nos exames de uréia, hematócrito, 

hemoglobina e PTH que a amostra feminina, nos valores de Kt/V a amostra feminina tem 

valores maiores, mas essas diferenças não são significativas. Já em relação à albumina a 

amostra masculina tem valores significativamente maiores que a feminina (p<0,05), no 

entanto os valores de albumina estão adequados para ambos os sexos, como demonstrado 

na Tabela 4. 

Tabela 4. Parâmetros bioquímicos de pacientes em hemodiálise total e estratificado por sexo. 

    x ± s Máximo Mínimo Valor p 

Uréia 
Masculino 199,8 ± 49,6 305 102 

ns 
Feminino 189,4 ± 46,8 303 100 
Total 194,9 ± 48,3 305 100  

Kt/V 
Masculino 1,31 ± 0,3 2,03 0,82 

ns 
Feminino 1,39 ± 0,35 2,17 0,64 
Total 1,35 ± 0,32 2,17 0,64   

Hematócrito 
Masculino 32,49 ± 5,12 43,4 22,5 

ns 
Feminino 31,81 ± 5,26 42,7 21,7 
Total 32,17 ± 5,17 43,4 21,7  

Hemoglobina 
Masculino 10,63 ± 1,75 14 6,9 

ns 
Feminino 10,23 ± 1,74 14 6,9 
Total 10,44 ± 1,74 14 6,9   



58 Estado nutricional de pacientes com insuficiência renal crônica em hemodiálise nos Serviços Médicos Integrados em Nefrologia, Campo Grande-MS 

Ensaios e Ciência: C. Biológicas, Agrárias e da Saúde • Vol. 14, Nº. 1, Ano 2010 • p. 51-63 

    x ± s Máximo Mínimo Valor p 

Albumina 
Masculino 4,2 ± 0,37 5,05 3,25 

0,0323* 
Feminino 4,01 ± 0,43 4,73 2,89 
Total 4,11 ± 0,41 5,05 2,89   

PTH 
Masculino 547,5 ± 722,2 4620 68 

ns 
Feminino 457,9 ± 436,8 1697 5 
Total 504,9 ± 601,7 4620 5   

* p < 0.05 - Diferença significativa - Teste U Mann – Whitney. (Ktv = qualidade de diálise; PTH =paratormônio).  
(x ± s = media ± desvio-padrão; ns = não significativo). 

Observa-se na Tabela 5 que há correlação significativa entre o IMC da amostra 

total e as variáveis: % CB, % PCT e % CMB (p<0,001), isso também ocorre quando 

separamos a amostra por sexo (p<0,001). Não há correlação entre o IMC e o exame de 

uréia dos indivíduos (p>0,05).  

Tabela 5. Correlação entre o IMC e os parâmetros antropométricos de pacientes em hemodiálise. 

    Coeficiente (r) Valor p 

IMC x % CB Amostra total  0.9402 < 0.001* 

IMC x % PCT Amostra total  0.6851 < 0.001* 

IMC x % CMB Amostra total  0.8426 < 0.001* 

IMC x Uréia Amostra total  -0.0665 ns 

IMC x Albumina Amostra total  -0.1681 ns 
* p < 0.05 - Diferença significativa – Correlação linear de Spearman. (IMC – índice de massa corporal; CB – circunferência dos braços;  

PCT – prega cutânea triciptal; CMB –circunferência muscular dos braços). (ns = não significativo). 

4. DISCUSSÃO 

Na análise das características demográficas e clínicas, dos presentes amostrados, os sexos 

não apresentam diferenças estatisticamente significativas na escolaridade (predomina 2º 

grau), tempo de diálise (masculino 13 a 36 meses e as mulheres ≤ 12 meses) e doenças de 

bases (HAS), já demonstrando diferenças estatisticamente significativas na variável faixa 

etária com predomínio de indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 41 e 59 anos, 

renda mensal entre 1 e 3 salários.  

Cardoso et al. (2006), em seu estudo viu que a média de idade dos pacientes 

estudados estava entre 51±15,63 anos, o tempo de diálise variou 5 a 413 meses, à doença 

de base mais prevalente foi a HAS (24,32%, n=36), seguida de DM (22,97%, n= 34) e GNC 

(19,59%, n=29), resultados muito semelhantes ao estudo atual. Outro trabalho avaliou 165 

pacientes em HD, a média de idade foi 44,9±15,0, o tempo de diálise variou 3 a 127 meses 

sendo a média 33,7±25,6, e a doença de base mais prevalente foi GNC com 45,5% (75), 

seguida de HAS 19,4% (32) e DM 15,8% (26) (VALENZUELA et al., 2003). Calado et al. 

(2007) ao avaliar 64 pacientes em hemodiálise observou que 29,7% dos pacientes tinham 
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idade entre 46 a 60 anos, a doença de base mas prevalente foi GNC com 37,5% seguido de 

HAS com 28,1%, DM com 9,4%, e na escolaridade 37,5% apresentavam primeiro grau 

completo e ensino médio incompleto. Pode-se observar que vem aumentando o número 

de pacientes HAS e DM em hemodiálise.  

Avaliação da composição corporal de pacientes em programa de hemodiálise é 

indispensável, pois proporciona uma conduta clínica e nutricional adequada e contribui 

para redução de morbidade e mortalidade presente esta população (KAMIMURA et al., 

2004; KOPPLE; MASSRY, 2006; CUPPARI, 2002).  

A amostra feminina demonstrou valores maiores de % CB e %CMB do que a 

amostra masculina. Pode-se dizer que as mulheres apresentam reservas musculares mais 

preservadas que os homens, e que talvez isso possa estar associado ao IMC, que no grupo 

feminino apresentou-se maior quando comparado com os homens, ou seja, IMC maiores 

podem estar associado a menor depleção de tecido muscular, talvez o IMC possa atuar 

como protetor na depleção do tecido muscular, perfazendo assim variáveis inversamente 

proporcionais. É comum pacientes que fazem hemodiálise apresentarem redução de 

reservas musculares, devido às disfunções metabólicas que a IRC causa no organismo, e a 

característica de doença catabólica. Outro achado importante é que os homens apresentam 

%PCT significativamente maior que as mulheres (p<0,05), e a média de IMC (x=24,3) do 

grupo masculino mostrou-se menor que a do grupo feminino (x=26,9), assim IMC 

menores nem sempre indicam menores reservas de tecido adiposo.  

Cardoso et al. (2006) em sua pesquisa achou que a média de IMC nos homens foi 

24,62±4,51 e mulheres 24,28±4,38, também verificou pequeno percentual de desnutridos 

4,73% e um elevado índice de sobrepeso grau I 28,38% e grau I 10,14%. Outro estudo, 

revelou que a média de IMC de paciente em hemodiálise no sexo feminino 23,1±3,8 e 

masculino 23,4±3,1 (VALENZUELA et al., 2003). Calado et al. (2007) ao avaliar pacientes 

em programa de hemodiálise de acordo com IMC observou que 15,9% estavam 

desnutridos, 68,2% eutróficos, 15,9% como sobrepeso/obesidade. Batista; Vieira; Azevedo 

(2004) mostrou resultado muito semelhantes ao do presente estudo com 51% (n=28) 

sobrepeso, 47% (n=26) eutrófico e 2% (n=1) desnutrido. De acordo com IMC, valores 

indicativos de sobrepeso e obesidade estão presentes em cerca de 40 a 60% dos pacientes 

em diálise peritoneal e 20 a 30% em paciente em hemodiálise, apesar de vários 

pesquisadores (KRAMER; SARANATHAN; LUKE, 2006) sugerirem que a obesidade é 

favorável em pacientes com DRC, a estudos controversos (CUPPARI; KAMIMURA, 2009; 

McDONALD; COLLINS; JOHNSON, 2003).  
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Cuppari et al. (1989) também relataram diminuição de massa muscular mais 

importante no sexo masculino. Já na avaliação do %PCT os homens apresentaram valores 

significativamente maiores 168,5±77,4, quando comparado as mulheres %PCT 122,3 ± 

48,9, porém ambos com as médias >120, mostrando alta incidência de obesidade, estes 

resultados se diferem de outros estudos recentes (MARREIRO et al., 2007; VALENZUELA 

et al., 2003). Analisando toda população do estudo 64% apresentam obesidade no que se 

refere a %PCT, 56% apresentam desnutrição de acordo com %CMB, observa-se que na 

avaliação de CMB grande parte dos pacientes apresenta-se desnutrido (CALADO et al., 

2007; VALENZUELA et al., 2003). Marreiro et al. (2007) observaram em seu estudo que a 

média de %CMB foi 92,8± 12,04 no sexo masculino e 90,44± 12,29 no sexo feminino, e 

%PCT 63,82± 28,76 nos homens e 76,74± 30,07 nas mulheres, resultados diferentes quando 

comparados ao presente estudo. Os estudos mostram que a desnutrição energética 

protéica está presente em 23 a 76% dos pacientes em hemodiálise (KOPPLE, 1999). Morais 

et al. (2005) avaliou pacientes (n=44) em programas de hemodiálise por meio subjetivo e 

objetivo. Na avaliação objetiva 6,8% estavam bem nutridos, 61,4% com grau leve de 

desnutrição, 29,6% desnutrição moderada e 2,3% desnutrição severa, mostrando assim a 

grande prevalência da desnutrição em sua população. Acchiardo, Moore e Latour (1983) 

ressaltam que a desnutrição é o principal fator de rico para morbidade e mortalidade em 

pacientes hemodiálise e fatores como o estado inflamatório (hiperparatireoídismo 

secundário, acidose metabólica, resistência a insulina, uremia) tem se mostrado como 

influenciador na condição nutricional de pacientes em hemodiálise, pois contribuem para 

o aumento do catabolismo protéico (RIELLA; MARTINS, 2001; LEAL; JUNIOR; MAFRA, 

2008; KAMIMURA et al., 2008).  

Na avaliação laboratorial tem-se a albumina como um bom marcador do estado 

nutricional em pacientes que fazem hemodiálise quando associados a outros parâmetros 

de avaliação (SANTOS et al., 2005). Como já demonstrado em vários estudos (MARREIRO 

et al., 2007; SANTOS et al., 2005; CARDOZO; VIEIRA; CAMPANELLA, 2006) a albumina 

é o preditor de morte mais potente em pacientes tanto em HD como em CAPD. Observa-

se no presente estudo que a média de albumina na população geral foi de 4,11±0,41, 

apresentando uma diferença significativa entre os sexos, onde os homens apresentam 

valores maiores, no entanto em ambos os sexo os valores encontram-se dentro do 

desejável para está população. 

Em pacientes renais crônicos, a determinação seriada dos níveis de uréia é 

bastante útil para avaliação e monitoramento da ingestão protéica atual (RIELLA; 

MARTINS, 2001; LEAL; JUNIOR; MAFRA, 2008; KOPPLE; MASSRY, 2001). Em pacientes 

em HD sem função residual as concentrações ideais de uréia sérica pré-sessão são de 150-
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200mg/dL (RIELLA; MARTINS, 2001). Observa-se neste estudo que a média de uréia 

sérica pré-sessão foi 194,9±48,3, não apresentando diferenças significativas entre os sexos. 

Vários estudos demonstram correlação entre estado nutricional e eficiência de 

diálise (Kt/V) (GOTCH; SARGENT, 1985) no presente estudo não se observou correlação 

entre Kt/V e IMC, e a média de Kt/V esteve 1,35±5,26 valores dentro do recomendado, 

não apresentando diferenças significativas entre os sexos, ambos com média maiores de 

1,2. A média de Ht foi 32,39±5,12 nos homens e de 31,81 nas mulheres, Valenzuela et al. 

(2003), acharam em seu estudo a média de Kt/V 1,2±0,4, Ht 32,7± 5,4, Hb 10,9 ±1,8, 

resultados semelhantes ao presente trabalho. Na população estudada encontrou-se 

elevada freqüência de PTH acima de 300pg/mg, que provavelmente está associada 

doenças ósseas e hiperparatireoídismo secundário. O PTH pode estar relacionado com 

desnutrição, quando relativamente baixo ou muito elevado, e PTH muito altos também 

indicam sua ação catabólica, podendo contribuir para indiretamente para desnutrição 

(MAFRA; BURINI, 2001; VALENZUELA et al., 2003; PETERS; JORGETTI; MARTINI, 

2006; SCHOR, 2005).  

Observa-se que há correlação significativa entre o IMC da amostra total e as 

variáveis: % CB, % PCT e % CMB. Outro estudo observou que pacientes com sobrepeso 

no IMC apresentaram números significantes de normalidade e excesso de CMB, já os 

eutróficos não demonstraram nenhuma representação quanto ao excesso de massa 

muscular, assim a depleção deste tecido está associado com a redução de IMC (BATISTA; 

VIEIRA; AZEVEDO, 2004). No estudo atual não ocorreu correlação entre o IMC e o exame 

de uréia dos indivíduos (p>0,05). Ocorreu correlação linear significativa e inversamente 

proporcional entre IMC e albumina no grupo dos homens (p=0,001). Diferente do 

presente estudo Valenzuela et al. (2003), não encontrou correlação entre os níveis de 

albumina e os parâmetros antropométricos. 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que dos 80 participantes da pesquisa de ambos os sexos com IRC em programa 

de hemodiálise, prevalece o sexo masculino, idade entre 41 e 59 anos, renda mensal entre 

1 e 3 salários mínimos, escolaridade 2º Grau Completo, tempo de diálise do sexo 

masculino 13 a 36 meses e as mulheres ≤ 12 meses e as doenças de base predomina em 

ambos os sexos a hipertensão arterial sistêmica (HAS). No estado nutricional pela 

classificação do IMC a população estudada encontra-se eutrófica, seguido de sobrepeso, 

obesidade e de acordo com este parâmetro de avaliação pode-se dizer que a população 

analisada encontra-se em um bom estado nutricional.  
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Além da antropometria a avaliação bioquímica faz-se necessária na avaliação do 

estado nutricional, tem-se como base a albumina que em valores inferiores a de 2,5g/dL 

associam-se com risco de morte 20 vezes maiores quando comprados a valores de 

referencia de 4,0 a 4,5g/dL. Valores como de uréia pré-sessão que indica à ingestão 

protéica, Kt/V a qualidade de hemodiálise, PTH processos inflamatórios e doenças 

ósseas, uma vez que estes estão alterados influenciam significativamente no estado clínico 

e nutricional deste pacientes, lançando mão para os profissionais de alternativa para 

melhorias no tratamento. 
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