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RESUMO 

 

GIMENES, Janaina Perez Novas. Avaliação da percepção do paladar em 

pacientes com doença renal crônica. 2019. 65f. Dissertação (Mestrado em 

Investigação Biomédica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é reconhecida como um problema 

global de saúde pública. De acordo com o estadiamento da DRC é 

determinado o tipo de tratamento: conservador ou terapia renal substitutiva. 

Vários estudos na literatura sugerem que pacientes com DRC apresentam 

alteração de paladar para um ou mais dos cinco sabores básicos (doce, 

salgado, amargo, azedo e umami) quando comparados com indivíduos 

saudáveis. Assim, esclarecer a percepção do paladar e sua relação com o 

estado nutricional na doença renal crônica pode possibilitar novas estratégias 

de intervenção nutricional, visando a recuperação do estado nutricional neste 

grupo. Objetivo: Avaliar as percepções do paladar em pacientes com Doença 

Renal Crônica e sua relação com ingestão alimentar e estado nutricional. 

Métodos: Estudo de caráter observacional transversal com pacientes de idade 

entre 18 a 60 anos, ambos os sexos, em tratamento conservador, hemodiálise 

ou diálise peritoneal e um grupo controle saudável. Todos passaram por 

avaliação antropométrica, de composição corporal e funcionalidade muscular. 

Realizaram também um teste de percepção do paladar para os cinco sabores 

básicos. Para os pacientes com DRC, foram analisados os exames 

bioquímicos. Resultados: Os indivíduos com DRC apresentam capacidade 

reduzida no reconhecimento de todos os sabores quando comparados a 

pessoas sem a doença. Os sabores mais prejudicados no reconhecimento 

foram azedo, amargo e umami. Não houve diferença na percepção de paladar 

nos diferentes tipos de tratamento da DRC. Todos os pacientes com DRC 

apresentam sinais e sintomas que interferem na ingestão alimentar, sendo que 

aqueles que realizavam hemodiálise evitavam com maior frequência a ingestão 

de alguns alimentos. Em relação ao estado nutricional, a maioria dos pacientes 

apresentou Índice de Massa Corporal de eutrofia, entretanto 69% 

apresentavam aumento de circunferência da cintura indicando acúmulo de 



 
 

gordura na região abdominal. Isso se confirma na análise da bioimpedância, 

onde todos os grupos com DRC apresentavam maiores taxas de Massa Livre 

de Gordura e menores índices de Massa Gorda. Não houve correlação entre o 

estado nutricional e o paladar. Conclusão: Os pacientes com DRC apresentam 

diferenças na percepção do paladar quando comparados com pessoas sem a 

doença. Apresentam também maiores taxas de gordura corporal quando 

comparados com indivíduos saudáveis. Não houve correlação do estado 

nutricional com a percepção de paladar. 

 

Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Paladar. Estado nutricional. 

Composição corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GIMENES, Janaina Perez Novas. Assessment of taste perception in chronic 

kidney disease patients. 2019. Dissertation (Master’s Degree) – Ribeirão 

Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Introduction: Chronic Kidney Disease (CKD) is recognized as a global public 

health problem. Depending on the stage of CKD, the type of treatment is 

determined: conservative or renal replacement therapy. Several studies in the 

literature suggest that patients with CKD present a change in taste for one or 

more of the five basic flavors (sweet, salty, sour and umami) when compared to 

healthy individuals. Thus, to clarify the taste perception and the relationship with 

nutritional status in chronic kidney disease will permit new strategies for 

nutritional intervention, aiming to recovery of nutritional status in this group. 

Objective: To evaluate taste perception in patients with Chronic Kidney Disease 

and the relationship with food intake and nutritional status. Methods: 

Observational cross-section study with patients aged 18 to 60 years, both 

sexes, under conservative treatment, hemodialysis or peritoneal dialysis and a 

health control group. All underwent anthropometric assessment, body 

composition and muscle functionality. They also conducted a taste perception 

test for the five basic flavors. For patients with CKD, biochemical exams were 

analyzed. Results: Individuals with CKD have reduced ability to recognize all 

flavors when compared to people without the disease. The most impaired flavor 

in the recognition were sour, bitter and umami. There was no difference on the 

taste perception in different types of CKD treatment. All patients with CKD show 

signs and symptoms that influence with fodd intake, and those underwent 

hemodialysis avoided the intake of some foods more frequently. Regarding 

nutritional status, most patients had eutrophic Body Mass Index, however 69% 

had increased waist circumference indicating accumulation of fat in the 

abdominal region. This is confirmed in the bioimpedance analysis, where all 

groups with CKD had higher Fat Free Mass rates and lower Fat Mass rates. 

There was no correlation between nutritional status and taste. Conclusion: 

CKD patients have differences in taste perception when compared to people 

without the disease. They also have higher rates of body fat when compared to 



 
 

healthy individuals. There was no correlation between nutritional status and 

perception of taste. 

 

Key-words: Chronic Kidney Disease. Taste. Nutritional status. Body 

Composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Doença Renal Crônica é reconhecida como um problema global de 

saúde pública. Nos últimos anos, o número de casos vem aumentando em 

diferentes contextos associados ao envelhecimento e à transição demográfica 

da população, melhora na expectativa de vida e ao rápido processo de 

urbanização (MARINHO et al., 2017). Nos países desenvolvidos, estima-se a 

prevalência de 10 a 13% na população adulta. Já nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, os dados para essa estimativa são limitados e 

heterogêneos (VASCONCELOS et al., 2018). 

 A Doença Renal Crônica é definida como uma anormalidade estrutural 

ou funcional, consistindo em dano renal por um período superior a 3 meses, 

com implicações na saúde. Sua evolução, causas, gravidade e taxa de 

progressão tem apresentações variáveis (KDIGO, 2013). 

 Diabetes e hipertensão são as principais causas da Doença Renal 

Crônica em todo o mundo, decorrentes de hábitos e estilos de vida ruins 

provocados pela rápida urbanização e globalização (JHA et al., 2013). Outras 

causas incluem glomerulonefrite crônica, pielonefrite, processos renais 

obstrutivos crônicos, lúpus eritematoso sistêmico, rins policísticos, síndrome de 

Alport e uso abusivo de antiinflamatórios. (KDOQI, 2002). 

Para efeitos clínicos e epidemiológicos, a DRC é classificada em cinco 

estágios de acordo com o grau de função renal estimado pela Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG) (KDIGO, 2013). No estágio G1 o indivíduo apresenta TFG 

≥90 ml/min/1,73m², considerada normal, porém apresenta fatores de risco, 

como hipertensão e diabetes (ROMÃO JÚNIOR, 2004). O estágio G2 é 

caracterizado por uma TFG de 60-89 ml/min/1,73m², classificada como leve 

redução da função renal. Nos estágios G1 e G2 o indivíduo apresenta baixo 

risco e, se não houver alteração em outros marcadores bioquímicos de função 

renal, ainda não é chamada de doente renal (KDIGO, 2013). O Estágio G3 é 

subdivido em 3A, com TFG de 45-59 ml/min/1,73m² e perda moderada da 

função renal, e 3B, onde apresenta redução moderada a grave com TFG de 

30-44 ml/min/1,73m². Nesses dois estágios, o indivíduo começa a apresentar 

os primeiros sinais e sintomas da doença renal, como alterações em exames 

de ureia e creatinina (ROMÃO JÚNIOR, 2004). No estágio G4 a TFG é de 15-
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29 ml/min/1,73m² caracterizando uma redução severa da função renal e no 

estágio G5, onde a TFG é <15 ml/min/1,73m², já ocorre a perda da função 

renal, sendo necessário o uso de terapia renal substitutiva (ROMÃO JÚNIOR, 

2004; KDIGO, 2013). 

De acordo com o estadiamento da DRC é determinado o tipo de 

tratamento: tratamento conservador ou terapia renal substitutiva (hemodiálise, 

diálise peritoneal e transplante renal). A seleção do tipo de tratamento é 

influenciada por uma série de considerações, como disponibilidade, 

conveniência, comorbidades e fatores socioeconômicos.  (DRAIBE et al., 2014; 

MOUSAVI et al., 2015).  

O tratamento conservador consiste em um conjunto de medidas 

(controle da pressão arterial, do diabetes e de dislipidemias, regulação na 

ingestão de proteína e fósforo, prevenção de perdas da função renal 

decorrentes de intercorrências) adotadas com pacientes que se encontram até 

o estágio G4 visando evitar a progressão da falência renal e postergar a 

necessidade de terapia renal substitutiva (DRAIBE et al., 2014).  

Estudos comparando a qualidade de vida através de questionários de 

autoavaliação em pacientes com doença renal crônica em tratamento 

conservador ou em diálise mostrou que os pacientes em tratamento 

conservador apresentaram melhores índices com relação à saúde mental e a 

saúde de modo geral (SILVA-GANE et al, 2012; OCONNOR; KUMAR, 2012; 

TSAI et al., 2017). Isso indica que esse tipo de tratamento pode ser uma 

alternativa capaz de oferecer uma taxa de sobrevida comparável à diálise, sem 

sacrificar a qualidade de vida dessas pessoas (TSAI et al., 2017). 

Dentre as opções de terapia renal substitutiva a mais adotada é a 

hemodiálise: processo mecânico e extracorpóreo para remoção de substâncias 

tóxicas, principalmente ureia, e do excesso de líquido do organismo. 

Geralmente esse processo é realizado em unidades hospitalares ou clínicas 

especializadas, com duração de 3 a 4 horas e frequência de três vezes por 

semana, em dias alternados (COSTA, COUTINHO, SANTANA, 2014). 

Apesar dos avanços tecnológicos, uma das dificuldades encontradas 

nesse tipo de terapia é a manutenção hidroeletrolítica no intervalo do final de 

semana. Além disso, essa modalidade ainda se associa a muitas complicações 

agudas e crônicas provocando altas taxas de hospitalização e mortalidade 
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(MATOS, LOPES, 2009). Para os pacientes, esse tratamento é encarado como 

algo doloroso, sofrido, angustiante, como limitações físicas, sociais e 

nutricionais que dificultam a interação e o convívio deles com a família e a 

sociedade (HIGA et al., 2008). 

Outra opção de terapia renal substitutiva é a diálise peritoneal, processo 

no qual o peritônio do próprio paciente é utilizado como membrana permeável 

que permitindo trocas de solutos e água acumulada entre o banho de diálise 

(dialisato) e o plasma urêmico do paciente (CUPPARI et al., 2006). Esta técnica 

proporciona maior liberdade e autonomia de cuidado, já que o próprio paciente 

realiza as trocas necessárias (DEMIRCI et al., 2010). Apesar disso, nos países 

em desenvolvimento como o Brasil, o número de indivíduos realizando diálise 

peritoneal é bem menor do que aqueles que realizam hemodiálise, 

possivelmente pelo fato de a diálise peritoneal ser associada a alto custo de 

equipamentos e soluções (JUST et al., 2008; JAIN et al., 2012). 

A melhor opção terapêutica para a doença renal crônica é o transplante 

renal. Essa modalidade é indicada para pacientes com doença em estágio 

avançado que não possuem comorbidades que contraindiquem a cirurgia e o 

tratamento imunossupressor em longo prazo (DOLGOS et al., 2011). Com esse 

tipo de tratamento, ocorre a melhora da maioria das características 

fisiopatológicas relacionadas ao acúmulo de ureia e outros compostos tóxicos 

(OFLAZ et al., 2006). 

Com a perda da função renal, o indivíduo pode apresentar sinais e 

sintomas decorrentes do acúmulo de metabólitos tóxicos que seriam 

eliminados após a filtração do sangue. Nas fases iniciais da doença renal 

crônica ocorre adaptação do organismo e muitas vezes o paciente apresenta-

se assintomático. Porém, com o avanço da doença os sinais e sintomas ficam 

mais intensos e evidentes, sendo que estes tendem a reduzir após o início da 

terapia de substituição renal (RIELLA, 2003). Essas alterações recebem o 

nome de síndrome urêmica e comumente o indivíduo queixa-se de fraqueza, 

fadiga, confusão mental, cefaleia, prurido, edema, hálito de amônia (“hálito 

urêmico”), náusea, vômito, anorexia, entre outros (SMELTZER et al, 2008). 

Frequentemente as alterações provocadas pela síndrome urêmica interferem 

na ingestão alimentar devido às mudanças na percepção dos sabores (DONG, 

2010).  
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Vários estudos na literatura sugerem que pacientes com doença renal 

crônica apresentam alteração de paladar para um ou mais dos cinco sabores 

básicos (doce, salgado, amargo, azedo, umami) quando comparados com 

indivíduos saudáveis (ATKIN-THOR et al., 1978; FORNARI, AVRAM, 1978; 

BURGE et al., 1979; MIDDLETON, ALLMAN-FARINELLI, 1999; KUSABA et al., 

2009; MANLEY, HARYONO & KEAST, 2012; MCMAHON, CAMPBELL, 

BAUER, 2014). Entretanto, a maioria desses estudos é realizado com 

pacientes em diálise e poucos avaliaram as alterações em outros estágios da 

DRC, a exemplo do tratamento conservador (BOLTONG, CAMPBELL, 2013). 

Possíveis mecanismos foram propostos para explicar a alteração de 

paladar na DRC. Segundo os achados, o acúmulo de ureia, que é o principal 

metabólito associado à doença renal crônica, e de outras toxinas não 

eliminadas pelo rim, pode ser excretado na saliva, provocando as mudanças no 

paladar. Com a remoção dessas toxinas, a percepção voltaria aos padrões 

normais (FORNARI, AVRAM, 1978; MAHAJAN et al., 1980; SHEPHERD, 

FARLEIGH, PRYOR, 1986; FERNSTRÖM, HYLANDER, RÖSSNER 1996; 

MIDDLETON, ALLMAN-FARINELLI, 1999).  

A deficiência de zinco e sua reposição na doença renal crônica é uma 

área bastante pesquisada na literatura com relação às alterações de paladar 

(ATKIN-THOR et al. 1978; MAHAJAN et al. 1980; Sprenger et al. 1983; 

MAFRA, COZZOLINO, 2004). Segundo MELLO E COELHO (2011) os métodos 

mais utilizados para a avaliação de zinco (concentração plasmática de zinco, 

concentração de metalotioneína, zinco leucocitário e zinco plaquetário) 

apresentam limitações quanto ao custo, dificuldade metodológica e alcance 

para refletir o estado nutricional. Sendo assim, ainda não há um método ouro 

de avaliação do estado individual de zinco. Além disso, uma revisão sobre as 

intervenções utilizadas no manejo dos distúrbios de paladar concluiu que ainda 

há poucas evidências que suportem o uso de suplementos de zinco para o 

tratamento de alterações de paladar secundárias à doença renal crônica 

(NAGRAJ et al., 2014). 

Durante muito tempo, a percepção gustativa foi associada a setores na 

língua, e testes foram desenvolvidos utilizando o princípio de que determinados 

sabores eram identificados em uma região específica da língua (FABER, 2006). 

Na verdade, a percepção dos sabores ocorre através de botões gustativos que 
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estão espalhados por toda a superfície da língua e também podem ser 

encontrados no palato, epiglote, faringe e laringe (PAULA et al., 2008; 

FARMER, RADDIN, ROBERTS, 2009). 

A percepção dos gostos ocorre através da interação entre as 

substâncias responsáveis pela sensação gustativa e moléculas presentes nas 

microvilosidades dos receptores, o que provoca modificações elétricas a nível 

celular, gerando sinais químicos e impulsos elétricos que alcançam o sistema 

nervoso. Há diversas substâncias que desencadeia e excitam a célula 

receptora durante a percepção dos gostos, sendo íon de hidrogênio (H+) para 

o gosto azedo; íons de sódio (Na+), potássio (K+) e cálcio (Ca+) para o 

salgado; sacarose, sacarina e aspartame para o doce; alcaloides como quinina 

e cafeína para o amargo e alguns aminoácidos, como o ácido glutâmico, para o 

umami (DOUGLAS, 2006). 

Existem diversas metodologias para avaliar o paladar, utilizando 

soluções líquidas (KRARUP, 1958; HENKIN et al., 1963; HENKIN, 

CHRISTIANSEN, 1967), pastilhas ou bolachas comestíveis (HUMMEL et al. 

1997; AHNE et al., 2000) ou ainda o teste das “fitas gustativas”, no qual são 

utilizadas fitas saborizadas para identificação dos sabores (MUELLER et al., 

2003; LANDIS et al., 2009). Apesar de ser um dos testes mais utilizados nas 

pesquisas, ele avalia apenas os quatro sabores básicos (doce, salgado, 

amargo e azedo), excluindo o sabor umami. Já na metodologia proposta e 

padronizada pela INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION (ISO 3972:2011 – Sensory analysis – Methodology - 

Method of investigating sensitivity of taste) são utilizadas soluções aquosas 

para avaliação da percepção do paladar para os quatro sabores básico e 

também para o sabor umami.  

Estima-se que 31 a 81% dos pacientes submetidos à diálise apresentem 

mudanças na percepção dos sabores básicos e isso interfere diretamente na 

ingestão alimentar e no estado nutricional dessa população, que muitas vezes 

apresenta ingestão de nutrientes abaixo das recomendações, levando a um 

déficit no estado nutricional e a desnutrição proteico-energética (BOLTONG, 

CAMPBELL, 2013; RIELLA, MARTINS, 2013). 

A desnutrição possui fisiopatologia complexa e na doença renal crônica, 

ela pode ter relação com a doença e o tratamento, que favorecem a redução da 
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ingestão energético-proteica e aumento do catabolismo proteico (FREITAS, 

2013; OLIVEIRA et al., 2010). Para idosos com doença renal crônica, além 

desses fatores, soma-se ainda o fato de que, com o avançar da idade, as 

modificações fisiológicas como alteração do fluxo salivar, atrofia da mucosa 

oral, redução das papilas gustativas e a presença de comorbidades também 

contribuem para redução na ingestão alimentar podendo, consequentemente, 

provocar a desnutrição (PAULA et al., 2008) 

É frequentemente observado que a desnutrição proteico-energética já 

está presente na fase pré-dialítica, ficando evidente que fatores não 

relacionados ao tratamento, como fatores inflamatórios e doenças 

cardiovasculares presentes na maioria desses pacientes, também podem 

contribuir para a deterioração do estado nutricional (PECOITS-FILHO et al., 

2002). KOPPLE et al. (2000), avaliando pacientes em estágio moderado e 

avançado de falência renal, observaram que conforme ocorre diminuição da 

taxa de filtração glomerular, há uma redução progressiva na ingestão 

energético-proteica assim como nas medidas antropométricas. 

Por sua vez, essa depleção do estado nutricional pode trazer como 

consequências deficiência imunológica, anemia, desordens no metabolismo 

hidroeletrolítico, acidobásico, de lipídeos, carboidratos e proteínas, além de 

aumentar consideravelmente a taxa de morbimortalidade dessa população 

(FAVALESSA et al., 2009). 

Sabendo que a desnutrição proteico-energética pode ser causada pela 

má ingestão de alimentos, é preciso utilizar medidas laboratoriais e 

antropométricas para sua avaliação clínica (STENVINKEL et al., 2000). 

A antropometria é amplamente utilizada por ser um método simples, 

prático, não-invasivo e por ser uma medida válida e clinicamente útil para 

avaliar o estado nutricional de pacientes renais crônicos. Ela inclui medidas 

como peso corporal, estatura, Índice de Massa Corporal (IMC) e medidas como 

as circunferências e dobras cutâneas para estimativa da composição corporal, 

os quais auxiliam na classificação do estado nutricional (OLIVEIRA et al., 

2010). O IMC, apesar de ser uma medida muito utilizada na avaliação 

nutricional, pode apresentar valores superestimados de peso, já que muitas 

vezes os pacientes com doença renal crônica apresentam alterações no estado 
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de hidratação, fazendo com que muitos pacientes em risco nutricional não 

recebam o cuidado adequado (DAVIES; DAVENPORT, 2014). 

Além disso, sabe-se que muitas vezes esses pacientes podem 

apresentar também alterações na composição corporal do tecido adiposo e 

massa muscular, sendo necessário o uso de ferramentas capazes de avaliar 

esses tecidos, bem como a sua funcionalidade (STENVINKEL et al., 2000).  

Existem diversas técnicas para avaliar a composição corporal com 

precisão, como o uso de isótopos radioativos, hidrodensitometria, 

absorciometria de dupla emissão de raios-X (DEXA), ressonância magnética, 

entre outras, porém elas dependem da colaboração do paciente e possuem 

altos custo, o que inviabiliza o seu uso rotineiro (NESCOLARDE et al., 2004). 

A bioimpedância elétrica multifrequencial por espectroscopia (BIS) 

realizada com o Monitor de Composição Corporal (BCM, Fresenius Medical 

Care, Alemanha), por sua vez, é um método seguro, simples e relativamente 

barato para avaliar os compartimentos corporais e também o estado de 

hidratação de pacientes nefrológicos, sendo por isso uma técnica válida para 

aplicação nessa população (MOISSL et al., 2007; WABEL et al., 2009; 

BREITSAMETER, 2015). Seu grande diferencial é o uso de correntes de 

multifrequências (variando de 5 a 1000 KHz) que medem a impedância ao 

longo de todo o espectro de frequências, em vez de se limitar a apenas uma, 

fornecendo uma medida mais direta e individualizada da composição corporal 

dos tecidos adiposo e muscular, água intracelular (AI) e extracelular (AE) 

comparado a outras bioimpedâncias (EARTHMAN et al., 2007; ONOFRIESCU, 

2012; BREITSAMETER, 2015). 

 Além da BIS, outro método que vem sendo amplamente utilizado 

em paciente com doenças renais é a força de preensão manual, avaliada com 

o auxílio de um dinamômetro. Estudos tem sugerido essa medida como 

instrumento de avaliação funcional, pela sua concordância com métodos mais 

complexos de avaliação nutricional (HEIMBÜRGER et al, 2000).  Além disso, 

baixos valores de dinamometria podem estar associados com mortalidade, 

maior tempo de internação hospitalar e limitações da função física 

(BOHANNON, 2015). Assim, a força de preensão manual mostra-se como um 

parâmetro de avaliação nutricional de baixo custo, confiável e de fácil 

realização. Pode ser considerado um bom indicador de desnutrição proteico-
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energética, visto que nesses pacientes o comprometimento da força muscular 

geralmente ocorre devido a menores estoques de energia e proteína e possui 

uma relação direta e positiva com a quantidade de massa livre de gordura 

(STENVINKEL et al., 2000; LEAL et al., 2011; PEREIRA et al., 2013; DANTAS, 

2014). 

Segundo os dados disponíveis na literatura científica, nota-se que os 

indivíduos com doença renal crônica podem apresentar alterações de paladar 

que, por sua vez, interferem na ingestão alimentar com implicações no estado 

nutricional e consequentemente no prognóstico do tratamento. Porém, os 

estudos com essa população são escassos e poucos deles avaliam os 

diferentes tipos de tratamento da doença renal, por exemplo, o tratamento 

conservador, limitando-se a comparações entre as terapias renais substitutivas. 

Além disso, poucos trabalhos trazem dados sobre a percepção e 

reconhecimento do gosto umami. Assim, tanto a avaliação da percepção do 

paladar como suas alterações e a relação com o estado nutricional ainda não 

estão bem determinados. 

Dessa maneira, esclarecer a percepção do paladar e suas alterações e a 

relação disso com o estado nutricional na doença renal crônica pode 

possibilitar novas estratégias de intervenção nutricional, visando a manutenção 

ou recuperação do estado nutricional neste grupo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar as percepções do paladar em pacientes com Doença Renal 

Crônica e sua relação com ingestão alimentar e estado nutricional. 

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 - Caracterizar e comparar a percepção de paladar em pacientes com 

Doença Renal Crônica, segundo tipos de tratamento (conservador, hemodiálise 

e diálise peritoneal); 

 - Comparar a percepção de paladar entre os pacientes com Doença 

Renal Crônica e o grupo controle; 

          -Caracterizar e comparar a percepção de paladar em pacientes com 

Doença Renal Crônica, segundo estado nutricional. 
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3. MÉTODOS 

 

 3.1. INDIVÍDUOS 

 

 Participaram deste estudo, pacientes com Doença Renal Crônica nos 

estágios 3, 4 e 5 atendidos pelos ambulatórios de nefrologia e pelo serviço de 

hemodiálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo. Os indivíduos foram separados em grupos 

conforme o tipo de tratamento que realizavam, formando 3 grupos de estudo: 

tratamento conservador, hemodiálise e diálise peritoneal. 

 Os participantes do estudo realizaram teste para avaliação do paladar 

compreendendo os cinco sabores básicos (doce, salgado, amargo, azedo e 

umami), avaliação antropométrica (peso, estatura, IMC, circunferências do 

braço, panturrilha e cintura e dobra cutânea tricipital) avaliação da 

funcionalidade muscular (Força de Preensão Manual) e avaliação da 

composição corporal (bioimpedância por espectroscopia). 

 Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos, com idade 

entre 18 e 60 anos, com Doença Renal Crônica nos estágios 3, 4 e 5 da DRC. 

Para os pacientes que realizavam algum tipo de terapia renal substitutiva, foi 

estabelecido um período de pelo menos 3 meses na modalidade de tratamento 

e, no caso daqueles que realizavam diálise peritoneal, ausência de peritonite 

nos últimos 30 dias anteriores à coleta. 

 Foram excluídos do trabalho tabagistas e etilistas ativos, grávidas, 

aqueles que apresentavam história pregressa de neoplasia bucal, amputações 

ou presença de objetos metálicos no corpo como próteses ou marca passo, 

entre outros fatores que poderiam interferir nos resultados do teste de 

palatabilidade e de composição corporal. 

 Para o cálculo do tamanho amostral foi utilizado um coeficiente de 

confiança de 95% e precisão absoluta de 0,03. O tamanho amostral foi 

determinado a partir de uma amostragem estratificada proporcional dos 

pacientes atendidos nos ambulatórios de nefrologia do HCFMRP-USP, onde se 

utilizou como referência as modalidades de tratamento da doença renal 

crônica, sendo que cada uma delas foi considerada como estratos, cada qual 

com sua limitação máxima (total de pessoas que atendiam os critérios de 
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inclusão). Além disso, levou-se em consideração limitações éticas, de tempo e 

custo. Assim, obteve-se um tamanho amostral de 157 indivíduos, sendo 19 

pacientes em diálise peritoneal, 53 pacientes em hemodiálise e 85 pacientes 

em tratamento conservador.   

 Além dos pacientes com Doença Renal Crônica, o estudo teve um grupo 

controle de voluntários saudáveis, sem história pregressa de doença renal e 

que atendiam o mesmo critério de inclusão no que diz respeito a idade e os de 

exclusão assim como dos grupos de pacientes, a fim de comparar os dados da 

avaliação nutricional, de composição corporal e do teste de palatabilidade. 

Estes foram determinados por conveniência e recrutados entre 

acompanhantes, funcionários e alunos que frequentam o complexo HCFMRP-

USP. 

 Esta pesquisa teve caráter observacional transversal e foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP sob o parecer 

nº 2.185.563 (ANEXO A). Todos os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B) e, ao final das 

avaliações, receberam uma devolutiva com o resultado e uma explicação 

verbal e por escrito dos achados relacionados a avaliação nutricional e de 

composição corporal (APÊNDICE A). 

 

 3.2. TESTE DE PALADAR 

 

O teste para avaliação de paladar compreendeu os cinco sabores 

básicos e foi realizado de acordo com a metodologia proposta e padronizada 

pela ISO 3972:2011 – Sensory analysis – Methodology - Method of 

investigating sensitivity of taste (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION1, 2011).  

Foram preparadas soluções aquosas para cada sabor, sendo utilizada 

água deionizada e as seguintes substâncias conforme o sabor: doce 

(sacarose), salgado (cloreto de sódio), amargo (cafeína), azedo (ácido cítrico) e 

umami (glutamato monossódico). 

                                                 
1
 Alguns elementos sobre a metodologia não foram expostos no presente trabalho, pois estão 

sujeitos aos direitos de patente. 
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Os indivíduos foram levados a uma sala tranquila com o mínimo de 

distração visual onde receberam orientações verbais para a realização do teste 

de paladar. Eles receberam 10 ml de cada solução, em ordem aleatória, 

devendo mantê-la na boca por 5 a 10 segundos e em seguida expectoravam a 

solução. Após provar cada sabor, o paciente foi questionado sobre o gosto 

identificado (respostas possíveis: doce, salgado, amargo, azedo ou nenhum). 

Em seguida, classificava a intensidade do sabor numa escala hedônica de 7 

pontos que variou de “desgostei muito” a “gostei muito”. Entre cada amostra 

era oferecido ao participante água deionizada em temperatura ambiente para 

limpeza da cavidade bucal, devendo essa água ser também desprezada. 

Antes da realização do teste de paladar os participantes foram 

orientados a não utilizar gomas de mascar, balas, enxaguantes bucais e não 

ingerir alimentos por pelo menos 1 hora, já que isso poderia interferir na 

percepção do paladar. 

 

 3.3. ANTROPOMETRIA 

 

 Para a avaliação do estado nutricional foram coletados dados 

antropométricos de peso atual e estatura e com esses dados foi calculado o 

Índice de Massa Corporal (IMC). Além disso, realizou-se medidas de 

circunferências de braço, cintura e panturrilha e a dobra cutânea tricipital. 

 

  3.3.1. PESO 

 

 Foi aferido seguindo os critérios propostos por HEYMSFIELD (1990) em 

balança eletrônica do tipo plataforma com capacidade máxima de 150kg e 

precisão de 10g. Para a medida de peso, o indivíduo estava em jejum e foi 

posicionado na balança em posição ereta, descalço e vestindo roupas leves. O 

peso era mensurado duas vezes. Foi aceita uma variação 0,10 kgs entre as 

medidas e a média dos valores foi utilizada para computo do valor final. 
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  3.3.2. ESTATURA 

  

 Foi aferida com o auxílio de estadiômetro portátil de 2 metros com 1,0cm 

de precisão. Durante a medição o indivíduo foi posicionado em posição 

ortostática de costas para o equipamento, com membros superiores pendentes 

ao lado do corpo, descalço e com o pescoço e cabeça no mesmo alinhamento 

do tronco (HEYMSFIELD, 1990). Foi aferida duas vezes, sendo aceito uma 

variação de 0,5 cm de diferença entre as medidas. A média dos valores foi 

utilizada para computo do valor final. 

 

  3.3.3. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 

 

 O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado por meio da divisão do 

peso corporal (Kg) pelo quadrado da altura (m²). Para a classificação do estado 

nutricional, foram utilizados os pontos de corte propostos pela World Health 

Organization (WHO, 1995) para adultos. 

 

  3.3.4. CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO (CB) 

 

 Para a medição, localizou-se o ponto médio entre o processo acromial 

da escápula e a parte mais distal do olecrano, com o baço direito flexionado em 

ângulo de 90º em direção ao tórax. Após marcação do ponto médio, foi 

solicitado ao voluntario estender o braço relaxado ao longo do corpo. No ponto 

marcado, com o auxílio de fita métrica inextensível e evitando-se a compressão 

da pele, realizou-se a medida da circunferência em centímetros (LOHMAN et 

al., 1988). 

 

  3.3.5. CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC) 

 

 Para a medição da circunferência da cintura, foi solicitado ao participante 

retirar blusas ou camisetas. Ele foi posicionado na posição ereta, com os 

braços relaxados ao longo do corpo e as pernas fechadas. A fita foi posicionada 

no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, circundando o paciente, 

sem comprimir a pele ou deixar folgas. A medida foi aferida após a expiração 
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do voluntário (LOHMAN et al., 1988). Os valores obtidos foram classificados de 

acordo com os critérios estabelecidos pela World Health Organization (WHO, 

2000) para adultos. 

 

  3.3.4. CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA (CP) 

 

 A medida de circunferência da panturrilha foi realizada no lado esquerdo, 

com o indivíduo sentado, pés apoiados no chão e joelho flexionado formando 

um ângulo de 90º. A medida foi realizada com o auxílio fita métrica inextensível 

no local de maior circunferência da panturrilha, tomando-se cuidado para não 

comprimir a pele ou deixar folgas (LOHMAN et al., 1988). Tomou-se como 

ponto de corte valor ≤ 31cm, conforme proposto pela OMS (1995). 

 

  3.3.6. DOBRA CUTÂNEA TRICIPTAL 

 

 A Dobra Cutânea Tricipital foi realizada no mesmo ponto médio 

localizado para a medida de circunferência do braço. O indivíduo foi 

posicionado em pé, com o braço relaxado ao lado do corpo. A dobra cutânea 

tricipital foi tracionada com o dedo polegar e indicador da mão esquerda 

aproximadamente 1cm acima do nível marcado e o adipômetro, segurado pela 

mão direita foi posicionado no ponto marcado. Coletou-se o valor imediato após 

a medição (LOHMAN et al., 1988). 

 

 3.4. AVALIAÇÃO DE FUNCIONALIDADE MUSCULAR 

 

 A avaliação da funcionalidade muscular foi avaliada através da 

dinamometria com o auxílio de um dinamômetro digital no membro superior 

dominante ou no membro não dominante, caso o paciente apresentasse 

acesso vascular. Para essa avaliação o indivíduo ficou sentado em cadeira sem 

apoio para os braços, com os pés apoiados no chão e joelhos flexionados a 

90º. Com o braço flexionado formando um ângulo de 90º com o antebraço, 

foram realizadas 3 medições, sendo usada aquela de maior valor (PEREIRA et 

al., 2013). Como ponto de corte para avaliação de adequação dessa medida, 

foi utilizado o valor estabelecido no trabalho de LAURETANI et al. (2003), onde 
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valores <30Kg e <20Kg foram considerados inadequados para homens e 

mulheres, respectivamente. 

 

 3.5. AVALIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 Para análise da composição corporal, foi realizado o exame de 

impedância bioelétrica multifrequencial utilizando o equipamento Body 

Composition Monitor, marca Fresenius Medical Care®, com frequências de 5 à 

1000kHz, no qual foram obtidos os parâmetros bioelétricos de resistência, 

reactância e ângulo de fase, dados de composição corporal, como Massa Livre 

de Gordura (MLG), Massa Gorda (MG), Massa Celular Corporal (MCC), Massa 

de Tecido Adiposo (MTA) e informações sobre o estado de hidratação do 

paciente, como Água Corporal Total (ACT), Águas Intracelular (AIC) e 

Extraceclular (AEC) e Sobrecarga Hídrica (SH). Todos esses parâmetros são 

gerados pelo próprio aparelho. No exame o voluntário ficou deitado em posição 

supina, sem portar objetos ou adornos metálicos e foram colocados um par de 

eletrodos na mão direita e outro par no pé direito. Para a realização do exame 

o indivíduo foi orientado a realizar jejum de pelo menos 4 horas, não realizar 

atividade física no dia anterior ao exame, vestir roupas leves e esvaziar a 

bexiga 30 minutos antes do início da mensuração. Após a realização do exame, 

com duração de 5 a 10 minutos, os dados gerados pelo equipamento foram 

anotados em planilha desenvolvida pelo pesquisador e ao final da coleta os 

indivíduos puderam ter acesso aos seus resultados sobre a avaliação de 

composição corporal e estado de hidratação. As dúvidas e os questionamentos 

que surgiram foram esclarecidos pela pesquisadora responsável. 

 

 3.6. EXAMES BIOQÚIMICOS 

 

 Foram coletados nos prontuários dos pacientes dados de exames 

bioquímicos que fazem parte da rotina doa ambulatórios de nefrologia do 

HCFMRP-USP. São eles: Hematócrito, Hemoglobina, Leucócitos totais, Ferro, 

Ferritina, Saturação da Transferrina, Glicemia, Cálcio, Fósforo, Potássio, Ureia, 

Creatinina e Albumina. 
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Utilizando-se o valor do exame de Creatinina e as informações sobre idade, 

gênero e raça dos pacientes com doença renal crônica, foi realizada a 

estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eTFG) através da fórmula CKD-EPI 

(LEVEY et al, 2009). 

 Os exames bioquímicos não foram incluídos nos indivíduos do grupo 

controle, pois esses exames foram obtidos dos prontuários dos pacientes 

atendidos pelo HCFMRP-USP, visto que são exames solicitados na rotina de 

atendimento desses pacientes nos ambulatórios. 

 

 3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados de caracterização são apresentados em média (�̅�), desvio 

padrão (SD) e porcentagens. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para 

comparação das variáveis e análise post-hoc entre pares apontou as 

diferenças entre os grupos. 

 A identificação dos sabores pelos grupos foi apresentada em 

porcentagens. Foi atribuída uma pontuação geral (variando de 0 a 5) para as 

identificações corretas. Utilizou-se também o teste de Kruskall-Wallis e análise 

post-hoc entre pares para comparação entre os grupos. Já na avaliação 

individual dos sabores, foi aplicado o teste de qui-quadrado. 

 A preferência pelos sabores, medida pela escala hedônica de 7 pontos, 

foi representada pela média em cada grupo. O teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para analisar as diferenças nas preferencias de cada sabor, e a 

análise post-hoc serviu para apontar essas diferenças. 

 Os sintomas e alterações na ingestão alimentar dos pacientes com 

doença renal foram expressos em porcentagens e a comparação entre grupos 

foi realizada através do teste qui-quadrado. 

 Os dados de caracterização do estado nutricional e composição corporal 

foram expressos em média e desvio-padrão. As adequações dos parâmetros 

avaliados foram expressas em porcentagens por grupo. As diferenças entre os 

grupos foram analisadas através da Análise de Variância (ANOVA) e o teste 

post-hoc te Tukey foi utilizado para mostrar quais grupos diferiram entre si. 
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 A Correlação de Spearman foi utilizada para medir a associação entre as 

variáveis na identificação dos sabores com o estado nutricional e composição 

corporal e também com os exames bioquímicos dos doentes renais. 

 Os exames bioquímicos foram expressos em média (�̅�), desvio padrão 

(SD) e porcentagens de inadequação. 

 Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do programa 

IBM SPSS Statistics versão 20. Para todas elas foi estabelecida uma 

significância estatística de p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

 Durante o período de coleta, que se estendeu janeiro de 2018 a março 

de 2019, foram avaliados através de prontuário eletrônico possíveis voluntários 

com doença renal crônica atendidos pelos ambulatórios de nefrologia do 

HCFMRP – USP, conforme demostrado abaixo: 

  

 Assim, foi analisado um total de 807 prontuários e desses, 284 foram 

excluídos por não atenderem o critério de idade. Além disso, outros 

participantes foram excluídos devido aos outros critérios de exclusão ou recusa 

em participar da pesquisa. Portanto, o trabalho contou com um total de 104 

participantes com doença renal crônica, sendo que estes ficaram divididos nos 

grupos de tratamento da seguinte forma: peritoneal, n=16; conservador, n=35; 

hemodiálise, n=53. 

 Além dos participantes com doença renal crônica, o trabalho contou com 

a participação de 40 voluntários saudáveis, para comparação dos dados. 

 Na Tabela 1 estão descritos as características epidemiológicas de idade 

e sexo da população estudada e, para os grupos com doença renal, a 

estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eTFG). Observa-se que houve 

predomínio do sexo feminino nos grupos peritoneal e hemodiálise. Observou-

se diferença estatística quanto à idade, sendo o que o grupo controle 

Ambulatório de Diálise 
Peritoneal 

75 pacientes atendidos 

32 pacientes 
selecionados por idade 

16 participantes 

Ambulatório de 
Tratamento Conservador 

616 pacientes atendidos 

185 pacientes 
selecionados por idade 

35 participantes 

Ambulatório de 
Hemodiálise 

116 pacientes 
atendidos 

67 pacientes 
selecionados por idade 

53 participantes 
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apresentou-se mais jovem que os grupos hemodiálise e conservador e não 

houve diferença dele com o grupo peritoneal. 

 Com relação à eTFG, verificou-se que os grupos hemodiálise e diálise 

peritoneal apresentaram as menores médias, havendo diferença significativa 

destes com o grupo conservador. Não houve diferenças entres os grupos que 

realizavam terapia renal substitutiva. 

 

Tabela 1 – Dados de caracterização da amostra total e estratificada por grupos 

de tratamento 

 Total Peritoneal Conservador Hemodiálise Controle 

N 144 16 35 53 40 

Idade (anos)*  44,46±10,57 42,1±12,8 47,3±10,6 45,8±11,2 41,1±7,7 

Sexo masculino 68 (47%) 7 (44%) 20 (57%) 20(38%) 21 (53%) 

Sexo feminino 76 (53%) 9 (56%) 15 (43%) 33 (62%) 19 (48%) 

eTFG* - 7,36±2,95 16,77±6,46 5,69±3,28 - 

Valores apresentados em �̅� ± DP e %. n= número de pessoas; eTFG= Taxa de Filtração 

Glomerular estimada através da Fórmula CKD-EPI. * p<0,05, teste de Kruskal-Wallis. 

 

 A etiologia da doença renal mais prevalente entre os pacientes foi 

hipertensão e/ou diabetes (14%), seguida pelas glomerulonefrites (12%), 

doença de Berger (9%) e rim policístico (9%). 

  O Gráfico 1 mostra a porcentagem de respostas corretas para 

cada sabor divididas por grupos. Nota-se que os sabores com maiores 

porcentagens de acertos em todos os grupos foram os sabores salgado e doce. 

A maior porcentagem de erros de identificação foi com o sabor amargo, sendo 

que o grupo peritoneal foi aquele que mais errou esse sabor. Com relação aos 

sabores azedo e umami, houve grande diferença na percepção entre os grupos 

com doença renal e o grupo controle. Observa-se ainda que o grupo controle 

apresentou as maiores porcentagens de acertos para todos os sabores quando 

comparado aos demais, com significância estatística para todos eles, sendo 

mais expressiva na comparação com o grupo hemodiálise (p<0,001). Não 

houve diferenças na comparação da percepção de paladar entre os grupos 

com doença renal. 
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 Foi realizada análise individual dos sabores em busca de diferenças na 

capacidade de reconhecimento de cada um deles entre os grupos com doença 

renal. Observou-se apenas significância para a identificação do sabor doce 

pelo grupo conservador, mostrando que esse grupo teve maior capacidade 

para reconhecer esse sabor quando comparado aos demais. 

 

Gráfico 1 – Porcentagens de acertos para os sabores segundo grupos de 

tratamento. 

 

Fonte: Gimenes (2019) 

 

 Com relação às respostas erradas para cada sabor, investigou-se com 

qual sabor houve mais engano. Assim, dentre todos os participantes do estudo, 

para aqueles que responderam errado para o sabor amargo (n=89), 91% não 

identificaram nenhum sabor, 4% confundiram com o sabor doce, 3% com o 

sabor azedo e 1% com o sabor salgado. Já para os erros do sabor umami 

(n=64), as confusões foram com os sabores amargo (38%), salgado (27%), 

nenhum sabor (25%), azedo (8%) e doce (3%). Quanto aos enganos para o 

sabor azedo (n=42), 50% foram com o sabor amargo, 24% com o sabor 

salgado e 21% não identificaram nenhum sabor. Os sabores menos 

confundidos foram os sabores salgado e doce. Ainda assim, houveram 

equívocos do sabor salgado (n=15) com o sabor amargo (67%), azedo (13%), 
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doce (13%) e nenhum sabor (7%). Já o sabor doce, foi confundido por 12 

indivíduos com nenhum sabor (42%), sabores amargo (42%) e azedo (17%). 

 Os participantes classificaram, através de escala hedônica de 7 pontos 

que varia de “desgostei muito” a “gostei muito” as preferências pelos sabores. 

Os dados estão apresentados no Gráfico 2. Houve diferença estatística apenas 

para o sabor doce, onde as classificações atribuídas pelos grupos com doença 

renal foram diferentes daquelas atribuídas pelo grupo controle, sendo as 

maiores divergências entre o grupo controle e os grupos peritoneal e 

hemodiálise (p<0,001). 

 

Gráfico 2 – Pontuações na escala hedônica para os sabores divididos por 

grupos 

 

Fonte: Gimenes (2019) 

 

 Os participantes com doença renal responderam ainda um questionário 

sobre sintomas e alterações na ingestão alimentar. Os dados são apresentados 

como frequências de resposta e estão na Tabela 2.  O sintoma mais comum em 

todos os grupos foi boca seca, sendo mais prevalente no grupo peritoneal, 

seguido de grupo conservador e grupo hemodiálise. A redução no apetite foi 

uma queixa mais frequente nos grupos conservador e hemodiálise, sendo que 

apenas nesses mesmos grupos houve ainda queixas de falta de apetite. Os 
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participantes responderam ainda sobre aversões alimentares relacionadas aos 

sintomas apresentados, sendo que o grupo hemodiálise foi aquele que 

apresentou maior aversão e, consequentemente, evitava mais alimentos. 

Dentre os alimentos evitados, os mais citados foram as carnes vermelha e de 

frango. O teste qui quadrado foi realizado para avaliar a associação entre os 

tipos de tratamento e sintomas, porém não foi encontrada significância 

estatística (p>0,05). 

 

Tabela 2 – Sintomas e alterações de ingestão alimentar distribuídos por grupos 

com doença renal 

 Peritoneal Conservador Hemodiálise 

n 16 35 53 

Boca seca 44% 40% 36% 

Gosto metálico 25% 26% 21% 

Perda de paladar 19% 20% 11% 

Redução no apetite 19% 34% 28% 

Falta de apetite 0% 9% 4% 

Aversão à comida 13% 14% 26% 

Você evita algum alimento 

por conta desses sintomas? 
19% 17% 28% 

Valores apresentados em %. n= número de pessoas 

 

 A Tabela 3 traz dados de caracterização do estado nutricional 

estratificada por grupos.  De acordo com os dados de IMC, entre os voluntários 

com doença renal crônica, a maior prevalência foi de eutrofia, sendo de 56%, 

29% e 42% respectivamente nos grupos peritoneal, conservador e hemodiálise. 

Apesar disso, 69% de dos participantes apresentavam valores aumentados 

para circunferência da cintura, mostrando um acúmulo de gordura na região 

abdominal. O grupo conservador foi aquele que apresentou a maior média 

dessa circunferência. Quanto aos valores de circunferência da panturrilha, a 

menor média foi observada no grupo hemodiálise, que também apresentou a 

maior taxa de inadequação (19%), seguido pelo grupo peritoneal (6%) e 

conservador (3%). Nenhum dos participantes do grupo controle apresentou CP 

inadequada. 
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 Foram observadas diferenças estatísticas nos grupos de tratamento com 

relação às circunferências do braço (CB), panturrilha (CP) e cintura (CC). Para 

a CB obteve-se que o grupo peritoneal foi diferente do grupo conservador, já 

que eles apresentavam os menores e maiores valores, respectivamente, mas 

não foi diferente dos grupos hemodiálise e controle. Quanto a CP, houve 

diferença do grupo hemodiálise para os grupos controle e conservador. O 

grupo hemodiálise apresentou os menores valores dessa variável e não 

apresentou diferença quando comparado ao grupo peritoneal. Para a CC 

observou-se diferenças na comparação do grupo conservador com os grupos 

peritoneal e controle, visto que esses dois últimos apresentaram 

respectivamente as menores médias e o conservador a maior. 

 A funcionalidade muscular dos voluntários foi avaliada através da 

dinamometria. Na população estudada, 78% apresentavam força de preensão 

palmar adequada, mas quando olhado individualmente dentro dos grupos, 

observa-se que o grupo controle detém a maior porcentagem de adequação 

(98%), enquanto há um declínio nos grupos com doença renal passando de 

77% no grupo conservador, para 75% no grupo peritoneal até chegar em 66% 

no grupo hemodiálise. Apesar disso, não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes. 

 

Tabela 3 – Caracterização do estado nutricional estratificada por grupos. 

 Total Peritoneal Conservador Hemodiálise Controle 

N 144 16 35 53 40 

Peso (kg) 71,3±16,1 66,4±15,1 78,4±18,4 77,5±18,4 74,9±15,1 

IMC (Kg/m²) 26,0±5,1 24,6±3,7 28,9±6,6 24,8±4,8 25,6±3,5 

CB (cm)* 31,3±4,9 29,4±3,7 33,3±5,6 30,2±4,8 31,9±4,1 

CP (cm)* 36,6±4,0 36,3±2,9 38,7±4,5 34,3±3,2 38,2±3,1 

CC (cm)* 95,4±13,6 94,1±10,6 102,3±16,2 95,4±12,5 88,8±9,6 

DCT (mm) 22,4±11,9 20,1±7,4 25,3±16,3 21,9±12,5 21,5±7,3 

Dinamometria 32,5±12,4 31,2±13,2 31,1±11,0 27,6±9,4 40,7±12,9 

Valores apresentados em �̅� ± DP. IMC = Índice de Massa Corporal; CB = Circunferência do 

Braço; CC = Circunferência da Cintura; CP = Circunferência da Panturrilha, DCT = Dobra 

Cutânea Tricipital * p<0,05, ANOVA. 
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 Na Tabela 4 são apresentados os dados de composição corporal dos 

grupos avaliados pela bioimpedância por espectroscopia (BIS). Apesar de 

nenhum dos grupos apresentarem valores médios indicativos de sobrecarga 

hídrica (SH), todos eles tinham casos com excesso de líquido no corpo, 

principalmente os grupos com doença renal, onde 31% dos indivíduos no grupo 

peritoneal, 21% no hemodiálise e 17% no controle, apresentaram valores de 

SH acima de 1,1L. No grupo controle, apenas 4 pessoas apresentavam esse 

acúmulo de líquido. Quando observado a Água Corporal Total (ACT), nota-se 

que o grupo controle apresentou maior média, possivelmente indicando 

maiores taxas de músculo no corpo que os demais grupos, já que esse tecido é 

rico em água. Ao observar as porcentagens de Massa Livre de Gordura (MLG) 

e Massa Gorda (MG), isso se comprova, já que o grupo controle obteve, 

respectivamente, médias maiores e menores, seguido pelos grupos peritoneal, 

conservador e hemodiálise nas duas variáveis. Quanto a Massa de Tecido 

Adiposo (MTA), o grupo conservador foi aquele que apresentou maior média, 

seguido pelos grupos hemodiálise, peritoneal e controle. Com relação a Massa 

Celular Corporal (MCC) e ângulo de fase (AF), as médias mais altas foram 

observadas no grupo controle e houve redução nos grupos com doença renal, 

respectivamente, conservador, peritoneal e hemodiálise.  

 A Análise de Variância (ANOVA) mostrou que houve efeito dos grupos 

para Sobrecarga Hídrica (SH), Massa Livre de Gordura (MLG), Massa Gorda 

(MG) e Ângulo de Fase (AF). Em média, a SH do grupo hemodiálise foi 

diferente apenas do grupo peritoneal, já que esse grupo apresentou as maiores 

proporções de indivíduos com excesso de líquidos, e não dos demais grupos. 

Já para a MLG e MG, o grupo hemodiálise apresentou média de diferença 

apenas com o controle, não havendo diferenças quando comparados com os 

demais tratamentos de doença renal. O grupo hemodiálise foi o qual 

apresentou os maiores e menores valores de MLG e MG, respectivamente, e 

isso foi inversamente proporcional no grupo controle. Quanto ao AF, não houve 

diferenças entre as médias dos grupos controle e conservador, já que elas 

foram bem próximas. Porém foram observadas diferenças do controle para 

hemodiálise e peritoneal, sendo que ambos apresentaram as menores taxas 

para essa variável.   
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Tabela 4 – Dados de composição corporal dos grupos avaliados pela BIS. 

 Total Peritoneal Conservador Hemodiálise Controle 

N 144 16 35 53 40 

SH (L) -0,04±1,40 0,76±1,03 0,25±1,56 -0,47±1,60 -0,03±0,81 

SH (%)* -1,16±9,18 4,53±6,60 0,12±8,53 -4,51±11,47 -0,11±4,69 

ACT (L) 35,53±8,79 33,88±7,93 38,03±8,14 31,26±6,75 39,67±9,55 

MLG (Kg) 41,27±12,79 38,93±10,62 42,59±10,54 35,78±10,74 48,33±14,50 

MLG (%)* 58,54±15,24 58,74±10,48 56,49±16,49 55,62±16,68 64,13±12,41 

MG (Kg) 22,33±10,30 19,66±7,03 26,09±12,39 22,65±10,96 19,69±7,29 

MG (%)* 30,46±11,14 29,54±7,59 31,82±11,80 32,87±12,39 26,46±8,95 

MTA (Kg) 30,10±13,58 26,76±9,56 35,51±16,87 30,04±13,75 26,79±9,93 

MCC (Kg) 23,35±8,51 21,94±6,68 24,51±7,20 19,46±6,91 28,04±9,70 

AF (º)* 6,12±1,08 5,78±0,94 6,19±0,92 5,81±1,17 6,59±0,98 

Valores apresentados em �̅� ± DP.  SH = Sobrecarga Hídrica; ACT = Água Corporal Total; MLG 

= Massa Livre de Gordura, MG = Massa Gorda; MTA = Massa de Tecido Adiposo; MCC = 

Massa Celular Corporal; AF = Ângulo de Fase. * p<0,05, ANOVA. 

 

 Na Tabela 5 estão descritos os valores de exames bioquímicos da rotina 

clínica dos pacientes com doença renal e as frequências de inadequação para 

cada um deles. Como já era esperado, visto a condição clínica dos pacientes, 

todos os grupos apresentaram inadequação nos exames de ureia e creatinina. 

Outro fator esperado eram os altos índices de inadequação de Hemoglobina, 

pela deficiência na produção de eritropoetina desses pacientes. As reservas de 

ferro dessas pessoas, medida através da dosagem de ferritina também se 

encontra baixa, apesar desses pacientes fazerem reposição de ferro. Com 

relação aos minerais, as maiores taxas de inadequação estavam presentes no 

grupo hemodiálise. Neste grupo também se encontrou maior valor de 

inadequação para glicemia, seguido pelo grupo conservador e ambos 

continham quase a totalidade de diabéticos do presente trabalho. 

 A análise estatística dos dados mostrou que houve efeito dos tipos de 

tratamento sobre os valores de Glóbulos Brancos (GB), Ferritina, Creatinina 

(Cr), Fósforo (P), Potássio (K) e albumina. Com relação aos Glóbulos brancos, 

o grupo hemodiálise, que apresentou a menor média, foi diferente do grupo 

conservador e do grupo peritoneal. Não houve diferença estatisticamente 
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significante entre os grupos conservador e peritoneal. Quanto aos minerais, 

para o fósforo observou-se diferença apenas entre os grupos conservador e 

hemodiálise, já que se tratava dos grupos com menor e maior médias, 

respectivamente. Enquanto isso, para o potássio houve diferença nos grupos 

hemodiálise e peritoneal, sendo que o primeiro apresentou as maiores taxas de 

inadequação e o último, a menor inadequação. Para Albumina e Creatinina 

observou-se uma diferença entre o grupo conservador e os grupos de terapia 

substitutiva, sendo que essa diferença teve alta significância para os valores de 

creatinina (p<0,001), o que se justifica pelo fato desse grupo apresentar maior 

controle desses marcadores. 

 

Tabela 5 – Exames bioquímicos dos pacientes com doença renal. 

 Peritoneal Conservador Hemodiálise 

N 16 35 53 

Hb (g/dL) 11,6±1,3 (87%) 12,4±1,8 (77%) 11,0±2,6 (95%) 

Ht (%) 35,6±4,6 (60%) 37,3±5,4 (60%) 34,0±8,6 (65%) 

GB (10³/µL)* 8,3±2,5 (7%) 7,7±1,5 (0%) 6,6±1,9 (10%) 

Ferro (µL/dL) 76.2±32,2 (21%) 74,5±31,2 (25%) 63,0±26,1 (31%) 

Ferritina (µg/ml)* 240,4±162,3 (47%) 220,4±104,3 (46%) 593,2±361,0 (85%) 

Glicemia (mg/dL) 85,4±7,4 (7%) 121,9±103,4 (31%) 90,1±27,7 (50%) 

Cr (mg/dL)* 8,2±2,3 (100%) 4,3±1,7 (100%) 10,2±3,5 (100%) 

Ur (mg/dL) 110±20,4 (100%) 118,5±49,6 (100%) 131,5±58,3 (89%) 

P (mg/dL)* 5,1±1,2 (33%) 4,5±1,2 (18%) 5,7±1,9 (63%) 

Ca total (mg/dL)* 9,2±1,0 (20%) 9,8±0,6 (15%) 10,0±0,8 (25%) 

Na (mmol/L) 138,9±2,0 (0%) 139,4±3,6 (14%) 138,2±1,9 (11%) 

K (mmol/L)* 4,3±0,6 (27%) 4,8±0,6 (34%) 5,2±0,7 (61%) 

Albumina (g/dL)* 3,8±0,3 (7%) 4,7±0,9 (22%) 4,1±0,3 (0%) 

Valores apresentados em �̅� ± DP e % de inadequação. Hb = Hemoglobina; Ht = Hematócrito; 

GB = Glóbulos Brancos; Cr = Creatinina; Ur = Ureia, P = Fósforo; Ca total= Cálcio total; Na = 

Sódio; K = Potássio. * p<0,05, teste de Kruskal-Wallis. 

 

 Foram realizadas correlações entre as identificações dos sabores, com 

os dados antropométricos (Peso e Índice de Massa Corporal) e também com 

dados de composição corporal (Massa Livre de Gordura e Massa Gorda), não 
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havendo correlação entre essas variáveis (P>0,05). Já quando realizada a 

correlação para os exames bioquímicos (Creatinina, Ureia, Glicemia, Fósforo, 

Potássio e Albumina) nos grupos com doença renal, encontrou-se correlação 

negativa moderada entre a identificação dos sabores e os valores de creatinina 

no grupo hemodiálise (ρ=-0,447). Assim, quanto maior o valor de creatinina 

nesses pacientes, menos eles conseguiam identificar os sabores. O Gráfico 3 

ilustra essa correlação. 

 

Gráfico 3 – Dispersão de dados de Creatinina conforme identificações corretas 

no grupo hemodiálise. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A Doença Renal Crônica (DRC) vem crescendo mundialmente e afeta 

cerca de 11% a 13% da população mundial (HILL et al., 2016). No Brasil, 

segundo dados do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (Elsa – Brasil) a 

prevalência geral é de 8,9% entre pessoas de 35 a 75 anos, não havendo 

diferenças entre os sexos masculino e feminino (BARRETO et al., 2015). Já o 

estudo de CARRERO et al. (2018), encontrou maiores casos da DRC em 

mulheres, sendo que elas encontravam-se por mais tempo no tratamento 

conservador, enquanto os homens iniciavam mais cedo as terapias de 

substituição renal. Os dados levantados pela pesquisa Saúde Brasil (2018) que 

avaliou os pacientes em diálise no país, também mostram maior prevalência de 

homens em hemodiálise ou diálise peritoneal. Com relação à idade, todos os 

estudos nacionais concordam que a DRC é mais frequente conforme o 

aumento de idade (BARRETO et al., 2015; CARRERO et al., 2018). Isso ocorre 

devido ao fato do aumento de idosos na população brasileira que, 

consequentemente, levam a maiores cargas de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 Os achados do nosso trabalho diferem dos dados encontrados na 

literatura quanto a prevalência da Doença Renal Crônica entre os sexos 

feminino e masculino, pois houve maior proporção de mulheres realizando 

hemodiálise e diálise peritoneal. Por outro lado, apoiam os dados quanto a 

ocorrência da doença renal em pessoas mais velhas, visto que muitos 

pacientes foram excluídos do estudo por não atenderem ao limite de idade 

proposto. Além disso, os pacientes que faziam parte dos grupos conservador e 

hemodiálise apresentaram-se mais velhos que o grupo controle.  Como já era 

esperado, houve redução na Taxa de Filtração Glomerular entre os indivíduos 

em tratamento conservador e aqueles que realizavam diálise peritoneal ou 

hemodiálise, afinal em indivíduos que apresentam TFG <15 ml/min/1,73m², já 

há perda da função renal com indicação de terapias de substituição renal 

(ROMÃO JÚNIOR, 2004; KDIGO, 2013). 

 Nota-se ainda que o presente trabalho contou com uma baixa 

disponibilidade de pacientes em tratamento de diálise peritoneal, frente ao 

maior volume de pessoas em hemodiálise. Segundo dados da literatura, a 
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maioria dos pacientes realizando terapias de substituição renal no Brasil, 

utiliza-se do tratamento por hemodiálise (SESSO et al., 2014; BARRETO et al., 

2015; CARRERO et al., 2018; THOMÉ et al., 2019). Alguns autores apontam 

como justificativa para essa discrepância nas formas de tratamento o baixo 

retorno financeiro da diálise peritoneal para as clínicas de diálise, o fato do 

paciente não receber informações suficientes sobre as opções de tratamento 

ou ainda as condições inadequadas dos lares desses pacientes para o 

armazenamento dos equipamentos (CHERCHIGLIA, 2010; ABENSUR, 2014; 

ROCHA, 2014; TAVARES et al., 2015). 

 As principais causas da doença renal neste estudo foram hipertensão 

e/ou diabetes, seguida pelas glomerulonefrites, doença de Berger e rim 

policístico. Na literatura os trabalhos também trazem a hipertensão e o diabetes 

como as principais causas da DRC no Brasil e no mundo (JÚNIOR e 

SUASSUNA, 2013, NARRES, 2016, THOMÉ et al., 2019), mostrando que 

nosso trabalho segue a mesma tendência nacional e internacional. 

 Durante o envelhecimento natural, ocorre diminuição na percepção do 

paladar dos indivíduos (METHVEN et al., 2012). Além do próprio envelhecer, 

trabalhos mostram que pacientes com doença renal crônica, quando 

comparados com pessoas sem a doença, apresentam dificuldades de 

identificação dos sabores, indicando que essa população tem uma capacidade 

prejudicada para perceber os gostos, apresentando assim distúrbios 

relacionados ao paladar (KUSABA et al., 2009; MANLEY, HARYONO & KEAST, 

2012; MCMAHON, CAMPBELL, BAUER, 2014). Segundo dados da literatura, 

esses pacientes apresentam uma capacidade reduzida na identificação dos 

sabores azedo, amargo e umami, sendo mais prevalente em pacientes 

realizando diálise peritoneal a dificuldade em reconhecer o sabor amargo 

(FERNSTRÖM, HYLANDER, RÖSSNER 1996, MIDDLETON, ALLMAN-

FARINELLI, 1999, MANLEY, HARYONO & KEAST, 2012; MCMAHON, 

CAMPBELL, BAUER, 2014). 

 A percepção de paladar em pacientes com doença renal crônica é pouco 

explorada na literatura. Por esse motivo, nosso trabalho procurou elucidar os 

aspectos envolvidos com as alterações e a doença. 

 Assim como outros estudos, este trabalho também encontrou que os 

indivíduos com doença renal crônica tiveram maior dificuldade no 
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reconhecimento dos sabores quando comparados a um grupo sem a doença, 

principalmente para os sabores amargo, azedo e umami, sendo que para o 

sabor amargo, o grupo peritoneal teve maior índice de erro. Apesar de todos os 

grupos com doença renal apresentarem alterações na identificação dos 

sabores, não foi observado diferença estatística na percepção de paladar entre 

os tipos de tratamento, indicando assim que fatores relacionados à insuficiência 

renal em si podem ser o motivo dessas alterações.  

 Alguns autores sugerem que os pacientes com doença renal apresentam 

menos papilas gustativas fungiformes (presentes normalmente na língua e 

capazes de captar os estímulos de sabores dos alimentos) em decorrência de 

fatores como nefropatia diabética e urêmica ou ainda que a própria condição de 

uremia por si só gera alterações na percepção dos sabores (ASTBACK et al., 

1999; MIDDLETON, ALLMAN-FARINELLI, 1999). Outros autores trabalham 

com a hipótese de que o aumento das excreções de bicarbonato e outras 

substâncias como a ureia sejam a causa de distúrbios do paladar (KEAST, 

2002; MANLEY, HARYONO & KEAST, 2012). Há ainda quem diga que a 

deficiência de zinco seja a causa dessas alterações (ATKIN-THOR et al. 1978; 

BURGE et al., 1979). No entanto, estudos mais recentes não encontraram 

significância na suplementação de zinco com melhora nos parâmetros de 

identificação dos sabores, havendo assim poucas evidências que suportem 

essa suplementação na população com doença renal crônica (MATSON et al., 

2003; NAGRAJ et al., 2014). 

 Existe ainda a possibilidade de efeitos colaterais dos medicamentos 

usados por essa população e a interação entre eles, visto que esses indivíduos 

fazem o consumo de grande volume e variedade de remédios, o que pode 

desencadear alterações na percepção do paladar, porém esses fatores não 

foram avaliados no presente trabalho (BOLTONG, CAMPBELL, 2013). As 

relações entre paladar e estado nutricional serão discutidas adiante. 

 Quando analisado os erros na identificação dos sabores, é possível 

verificar as confusões entre os sabores. Observamos no presente estudo que 

os sabores onde houve maiores erros de identificação foram os sabores 

amargo, azedo e umami. Quanto ao sabor amargo, a maioria dos participantes 

não conseguiu identifica-lo, associando a amostra ofertada a uma solução sem 

sabor. Houve ainda quem confundisse ele com os sabores doce, azedo e 
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salgado, respectivamente nessa proporção. Para o sabor azedo, a grande 

maioria confundiu com o amargo, seguido pelos sabores salgado e doce. 

Esses achados vão de encontro ao que foi observado nos estudos de 

MANLEY, HARYONO & KEAST (2012) e MCMAHON, CAMPBELL, BAUER 

(2014) que também avaliou pacientes com doença renal crônica em estágios 

finais e obteve que esses indivíduos também apresentaram dificuldades em 

perceber os sabores azedo e amargo, muito vezes confundindo um com ou 

outro. Ainda, segundo os achados de MANLEY, HARYONO & KEAST (2012), 

foi observado uma correlação negativa entre os níveis de bicarbonato e a 

intensidade na percepção do sabor azedo, o que poderia explicar essa 

dificuldade nos paciente com doença renal crônica. 

 Quando analisada as preferências pelos sabores através de 

classificação por escala hedônica, observou-se no estudo significância 

estatística apenas para o sabor doce, com diferenças do grupo controle para os 

grupos em terapia renal substitutiva. O sabor mais desaprovado por todos os 

sujeitos do estudo foi o umami. O sabor umami ainda é algo relativamente 

novo, portanto passível de menos aceitação e maiores dificuldades de 

reconhecimento. Assim, compreende-se o fato dele ser um dos sabores 

menores reconhecidos neste trabalho e ser confundindo com todos os demais 

sabores. 

 Observamos que a grande maioria dos indivíduos o confundiu com os 

sabores amargo e salgado, respectivamente. Isso também foi observado nos 

trabalhos de MANLEY, HARYONO & KEAST (2012) e MCMAHON, 

CAMPBELL, BAUER (2014). Esses autores acreditam que uma possível 

explicação para o sabor umami ser muito confundido com o salgado seria o 

fato de no substrato utilizado para caracterizar esse sabor (glutamato 

monossódico) conter o íon sódio. Além disso, eles acreditam que essa 

incapacidade em identificar o sabor umami justifique a aversão alimentar à 

proteínas de origem animal, o que é comum na doença renal crônica, já que 

esse sabor tem um importante papel na sinalização de alimentos ricos em 

proteína. 

 As alterações de paladar e os sinais e sintomas provenientes do avanço 

da doença renal impactam diretamente a ingestão alimentar desses pacientes. 

Segundo RIELLA (2003), as terapias renais substitutivas reduziriam o impacto 
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dessas alterações. Entretanto, encontramos maior prevalência de sintomas que 

podem interferir na percepção do paladar e na ingestão alimentar, como boca 

seca e aversão à comida, nos grupos em tratamento por diálise peritoneal e 

hemodiálise. Além disso, vimos que o grupo hemodiálise foi aquele que mais 

evitou a ingestão de alimentos em decorrência dessas alterações. No trabalho 

de DONG (2010), com pacientes em diálise peritoneal, também foram altas as 

prevalências de alterações gastrointestinais nessa população, principalmente 

alterações relacionadas com a ingestão de alimentos. Segundo esse trabalho, 

quanto mais remédios essas pessoas tomavam no dia, mais sintomas 

gastrointestinais eles apresentavam. 

  Acredita-se também que as alterações de paladar e o déficit na 

ingestão alimentar possam estar relacionados ao estado nutricional dessa 

população. Alguns trabalhos da literatura apontam que em pacientes com 

doença renal crônica é comum encontrar a desnutrição proteíco-energética, 

principalmente entre aqueles realizando hemodiálise (DWYER et al., 2005; 

STOJANOVIC et al., 2005; RYMARZ et al., 2016). Por outro lado, estudos mais 

recentes mostram que há um aumento no número de pessoas com sobrepeso 

e obesidade nessa população (FERRRAZ et al., 2015). Existem ainda trabalhos 

associando o sobrepeso com melhor prognóstico clínico e menor risco de 

morbimortalidade para esses pacientes (CARDOZO et al., 2006; JIALIN, YI, 

WEIJI, 2012), porém, isso só é verdadeiro em pacientes que possuem maiores 

índices de massa muscular e menores porcentagens de gordura corporal 

(CALADO et al., 2007; VEGINE et al., 2011) 

 No presente trabalho, encontramos uma alta prevalência de eutrofia nos 

grupos com doença renal crônica segundo os cortes propostos pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995) para o Índice de Massa Corporal 

(IMC). Foi alta também a prevalência de inadequação para a medida de 

circunferência da cintura, principalmente no grupo conservador que apresentou 

a maior média, mostrando que esses pacientes apresentam um acúmulo de 

gordura na região abdominal. Além disso, observou-se nos grupos uma 

inadequação com relação a circunferência da panturrilha, indicando uma 

depleção de massa muscular. 

 Sabe-se que o IMC nessa população pode estar alterado devido as 

alterações no estado de hidratação desses indivíduos (STENVINKEL et al., 



40 
 

2000; DAVIES, DAVENPORT, 2014). Assim, nossos achados vão de encontro 

ao exposto por PEDRUZZI et al. (2012), onde numa amostra de pacientes em 

hemodiálise, cerca de 50% deles apresentavam IMC compatível com eutrofia 

segundo os critérios da OMS, porém boa parte deles apresentavam aumento 

nos valores de CC. Outro estudo também encontrou maiores valores para 

circunferência da cintura e para o IMC em paciente com doença renal crônica. 

Apesar disso, não houve correlação desses índices com a mortalidade. 

(NAVANEETHAN et al, 2014). Portanto, conforme reportado em outros estudos, 

fica claro que esses pacientes apresentam elevada adiposidade, com risco 

cardiovascular e mortalidade aumentada devido a obesidade visceral, e isso 

ocorre à custa de depleção de massa muscular (CALADO et al., 2007; VEGINE 

et al., 2011; WU et al., 2011). 

 Não só a massa muscular em si, mas a qualidade dessa massa deve ser 

medida para uma avaliação do estado nutricional completa. Assim, o uso de 

dinamometria tem se mostrado como um instrumento de avaliação funcional, 

servindo como um bom marcador da massa muscular nessa população 

(HEIMBÜRGER et al, 2000; TEIXEIRA et al., 2009). Segundo estudos, o 

comprometimento da força muscular nos pacientes com doença renal crônica 

geralmente ocorre devido a menores estoques de energia e proteína e isso se 

correlaciona com a quantidade de massa livre de gordura (STENVINKEL et al., 

2000; LEAL et al., 2011; PEREIRA et al., 2013; DANTAS, 2014). 

 No nosso trabalho encontramos uma prevalência de aproximadamente 

22% dos pacientes apresentando inadequação dessa medida. Quando 

observados os grupos em separado, aqueles que realizavam diálise 

apresentavam os maiores índices de inadequação, sendo 34% no grupo 

hemodiálise e 25% no peritoneal. Nossos dados se assemelham ao de 

PEDRUZZI et al. (2012), onde 34,5% dos pacientes apresentavam 

inadequação para a força de preensão palmar, indicando não só um menor 

índice de massa muscular, como também uma qualidade reduzida dessa 

musculatura. 

 Como expostos anteriormente, faz-se necessário na população com 

doença renal crônica a adoção de medidas de avaliação nutricional que 

consigam diferenciar a composição de tecidos do corpo, como a massa 

muscular, massa gorda, massa de tecido adiposo, massa celular corporal e 
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água corporal, já que esses indivíduos apresentam variação no volume hídrico 

e também alterações na composição de massas que são imperceptíveis em 

cálculos como o IMC. Alguns trabalhos trazem que bons índices de Massa 

Livre de Gordura (MLG) e Massa Celular Corporal (MCC) podem funcionar 

como fator protetor contra a mortalidade, já que o excesso de peso estaria 

associado a uma preservação da massa muscular (ARAÚJO et al., 2006). Por 

outro lado, maiores índices de Massa Gorda (MG) e menores valores de MLG 

estariam associados a um pior prognóstico, visto que isso se associa a maior 

risco de inflamação e mortalidade, o que ocorre com maior frequência em 

pacientes dialíticos (SHARMA et al, 2014).  

 Podemos observar os expostos pela literatura no nosso trabalho, pois os 

pacientes com doença renal apresentaram maiores índices de Massa Gorda 

(MG) e Massa de Tecido Adiposo (MTA) em detrimento da Massa Livre de 

Gordura (MLG). Da mesma forma como visto por SHARMA et al, 2014, neste 

estudo também observamos que um menor índice de MLG foi observado no 

grupo hemodiálise juntamente  com maiores valores para MG e MTA. 

 Outro fator importante na avaliação de pacientes com doença renal é a 

determinação do estado de hidratação, visto que isso interfere no estado 

nutricional desses indivíduos e toda a avaliação de composição corporal fica 

afetada por esse fator (KONINGS, 2003). De acordo com WIZEMANN et al. 

(2009), a sobrecarga hídrica relaciona-se positivamente com risco 

cardiovascular e mortalidade. No nosso trabalho observamos que em todos os 

grupos da doença renal havia casos de sobrecarga hídrica, variando de uma 

prevalência de 17% no grupo conservador até 31% no grupo peritoneal. Esse é 

um fator que precisa ser mais explorado nessa população já que a sobrecarga 

favorece a elevação da pressão arterial, levando ao risco de hipertrofia de 

ventrículo no coração e aumento da mortalidade por causas cardiovasculares 

(NERBASS et al., 2013). 

 O ângulo de fase (AF), obtido através das leituras dos aparelhos de 

bioimpedância, é tido como um marcador de integridade celular podendo ser 

associado ao estado nutricional por caracterizar as alterações no balanço de 

fluidos e alterações na integridade das membranas celulares, associando-se 

assim a massa celular corporal (MCC). (OLIVEIRA et al., 2010; CUPISTI et 

al. ,2011; ANTUNES et al. ,2011;PERES et al., 2012). Neste trabalho, 
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observamos que os maiores valores de MCC e AF estavam presentes no grupo 

controle, decaindo nos grupos com doença renal, respectivamente, no 

tratamento conservador, diálise peritoneal e hemodiálise. SEGALL et al. (2009) 

demonstraram que medidas de AF <6º correlacionam-se com maior risco 

relativo para mortalidade. Assim, no nosso, trabalho, avalia-se que os pacientes 

em hemodiálise e diálise peritoneal podem apresentar esse risco aumentado, já 

que ambos apresentam valores abaixo da medida proposta. Assim como no 

trabalho de SANTOS (2016), vimos também que aqueles indivíduos que 

apresentavam maiores índices de sobrecarga hídrica, obtiveram também 

menores valores de ângulo de fase, ficando evidente a interferência do estado 

de hidratação nessa medida. 

 Já está bem estabelecido que na população com doença renal crônica é 

comum a alta prevalência de inadequação para os exames bioquímicos, o que 

se explica pela perda de função dos rins, órgão responsável por eliminar 

toxinas do corpo e manter o equilíbrio hidroeletrolítico (RYMARZ, 2016). Neste 

trabalho encontramos em todos os grupos com doença renal crônica 

inadequação nos exames de ureia e creatina, o que já era esperado, visto que 

eles são utilizados para avaliação a função renal. 

 Outros exames que apresentaram altos índices de inadequação foram o 

exame de hemoglobina e ferritina. Ambos podem estar relacionados com a 

anemia na doença renal crônica, uma complicação frequente nessa população. 

O principal fator relacionado a anemia da doença renal crônica é a deficiência 

na produção de eritropoetina, glicoproteína sintetizada pelos rins e responsável 

pela regulação na produção das células vermelhas (ABENSUR, 2004; 

RIBEIRO-ALVES, 2014). 

 Quanto a albumina, observou-se uma diferença entre os grupos de 

tratamento, sendo que o grupo conservador apresentou melhores valores em 

comparação com os grupos em terapia renal substitutiva. Para alguns autores, 

ela é tida como marcador de estado nutricional na população em geral e em 

pessoas realizando hemodiálise (SANTOS et al., 2004). Já outros, alegam que 

não há um consenso no seu uso como marcador de estado nutricional nessa 

população devido as variações que ela pode apresentar por alterações no 

padrão alimentar, estado de hidratação, processos inflamatórios, entre outras 

causas (HERSELMAN et al., 2010). 
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 Na literatura vários trabalhos têm associado o aumento de ureia sérica e 

outras toxinas não eliminadas pelos rins com as alterações na percepção do 

paladar vivenciadas pelos pacientes com doença renal crônica. (FORNARI, 

AVRAM, 1978; MAHAJAN et al., 1980; SHEPHERD, FARLEIGH, PRYOR, 

1986; FERNSTRÖM, HYLANDER, RÖSSNER 1996; MIDDLETON, ALLMAN-

FARINELLI, 1999). No nosso trabalho encontramos associação da creatinina 

com a percepção dos sabores e isso foi observado no grupo hemodiálise. 

Segundo nossos achados, os maiores valores de creatinina estariam 

associados a uma menor percepção dos sabores. Esse achado permite inferir 

que, de fato, há interferência de parâmetros bioquímicos, quando fora de seus 

padrões de normalidade, na percepção do paladar em pacientes com doença 

renal crônica. 

 Esse estudo procurou contribuir com algo pouco explorado na população 

com doença renal crônica, que são as alterações de paladar e sua relação com 

a doença e estado nutricional desses indivíduos. Contudo, algumas limitações 

devem ser consideradas na interpretação dos resultados desse trabalho. 

Primeiramente, houve grande diferença no tamanho dos grupos com doença 

renal devido a disparidade entre os tipos de tratamento oferecidos à população, 

visto que há maior disponibilidade de recursos para realização de hemodiálise 

do que diálise peritoneal. Além disso, muitos pacientes ficam aguardando por 

vagas nos centros que realizam terapias renais substitutivas e, enquanto isso 

permanecem o tratamento na modalidade conservadora. Outro fator limitante 

envolve a capacidade individual de reconhecimento dos sabores por ser uma 

medida indireta e, no nosso trabalho, não ser ofertada na forma de alimento, 

podendo gerar fator de confusão. E por fim, cabe ressaltar que não foram 

avaliadas as medicações e a interações entre os fármacos utilizados pelos 

pacientes que eventualmente poderiam interferir na percepção de paladar 

dessas pessoas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Nosso trabalho mostrou que não houve diferenças na percepção de 

paladar em pacientes com doença renal crônica em diferentes tipos de 

tratamento e também não houve relação nas percepções dos sabores com o 

estado nutricional. Observamos que todos os grupos de tratamento da doença 

apresentaram diferença na percepção dos sabores quando comparado com um 

grupo sem a doença. Além disso, todos tiveram dificuldade para identificar os 

sabores amargo, azedo e umami. 

 Verificou-se que os pacientes com doença renal, independente do tipo 

de tratamento que realizam, apresentam alterações na composição corporal 

com maiores taxas de gordura corporal em relação a massa magra e ocorre 

acúmulo de gordura principalmente na região abdominal. 

 Foi observada uma tendência nessa população de que as alterações em 

exames bioquímicos estejam relacionadas com as possíveis alterações na 

percepção de paladar. 

 Diante do exposto acima, tornam-se necessárias maiores investigações 

para elucidar os mecanismos envolvidos na percepção de paladar na doença 

renal crônica e suas relações com os tipos de tratamento, a fim de proporcionar 

recursos para o manejo nutricional desses pacientes e auxiliar na manutenção 

e/ou recuperação do estado nutricional. 
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ANEXO A – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-

USP 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Departamento de Clínica Médica 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome da pesquisa: “Avaliação da percepção do paladar em pacientes 

com doença renal crônica” 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar de um estudo que quer 

avaliar a percepção de paladar em pacientes com doença renal crônica e sua 

relação com o estado nutricional. 

 

 O que será feito? 

Caso aceite participar, em um dia de consulta no ambulatório, o Sr. (a) 

precisará: 

 Entregar um registro do que você come e bebe durante 3 dias (será 

orientado a fazer) e responder a um questionário com seus dados pessoais 

e sobre o tratamento de sua doença renal; 

 Fazer jejum de pelo menos 4 horas, não praticar atividade física ou 

exercício físico nas últimas 12 horas antes da avaliação de suas medidas 

corporais (peso e altura) e a força de preensão manual (força de aperto de 

mão); 

 Realizar um exame chamado bioimpedância, que é indolor e relativamente 

rápido (cerca de 10 min), e mostra o quanto de músculo, gordura e água 

está presente em seu corpo;  

 Fazer um teste para avaliar seu paladar, provando bebidas com sabores 

doce, salgado, amargo, azedo ou umami. 

 

Riscos 

 Os riscos ou desconfortos dessa pesquisa são considerados mínimos. 

Este estudo não lhe trará nenhum tipo de discriminação individual ou coletiva. 

O principal desconforto está relacionado ao jejum de 4 horas necessário para a 
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realização do exame bioimpedância e a possível intolerância às amostras que 

serão utilizadas para bochechos no teste de percepção do paladar contendo o 

sabor doce, salgado, amargo, azedo e umami. O tempo estimada para toda a 

coleta de dados é de 1 hora. 

 

 Benefícios 

 Sua participação será importante para que possamos esclarecer se há 

alteração de paladar na doença renal crônica, para sabermos quais as 

melhores orientações nutricionais para auxiliar no controle da doença.  

  

 Forma de acompanhamento, assistência e indenização 

Sua participação nesta pesquisa não irá alterar seu acompanhamento ou 

o tratamento que já recebe nesse Hospital.  

Os pesquisadores se comprometem a tratar no complexo HC-FMRPUSP 

quaisquer danos à saúde decorrentes direta ou indiretamente da pesquisa. 

Fica assegurado ao Sr. (a) demandar por indenização por eventuais 

danos à saúde decorrente da pesquisa conforme as leis do país. A aceitação 

em participar do estudo não implica renúncia a esse direito. 

 

Acesso aos resultados 

É garantido o direito de acesso aos resultados pelo Sr. (a) em todas as 

etapas do projeto. 

 

Direito a confidencialidade  

As informações obtidas nesse estudo serão tratadas de forma anônima e 

somente os investigadores terão acesso a esses dados, que serão mantidos de 

forma estritamente confidencial, garantindo o sigilo e privacidade do paciente. A 

possibilidade de quebra de sigilo é mínima. 

O Sr. (a) pode concordar ou não em participar da pesquisa e terá todos 

os esclarecimentos que precisar, em qualquer etapa do estudo, e poderá se 

recusar a participar, ou retirar seu consentimento, a qualquer momento da 

pesquisa. Caso decida retirar o seu consentimento durante a pesquisa, isso 

não acarretará em nenhum prejuízo no seu atendimento no serviço. Terá 
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também a garantia de sigilo dos resultados e de todas as informações a seu 

respeito. 

Poderei esclarecer dúvidas a qualquer momento, assim me coloco a 

disposição pelo telefone (16) 99151-9946 ou por e-mail 

janapereznovas@gmail.com. Se o Sr. (a) tiver alguma dúvida ou consideração 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP no telefone (16) 3602-2228. 

 

Caso concorde em participar da pesquisa e após esclarecimentos ou 

dúvidas, 2 vias do termo serão assinadas pelo senhor e pelo pesquisador e 

todas as páginas serão rubricadas. O Sr. (a) ficará com uma via e a outra será 

arquivada nesse centro de pesquisa. 

 

 

Eu, ______________________________________________________, 

RG _________________, declaro ter compreendido o termo de consentimento 

acima e concordo em participar voluntariamente da pesquisa: “Avaliação da 

percepção do paladar em pacientes com doença renal crônica” 

 

Data:   

 

 Participante:                                  ___________________________                                         

                                                                      Participante 

 

 

Pesquisadora Responsável:   

                                                        __________________________ 

                    Janaina Perez N. R. de Almeida 

                                                                    (16)99151-9946 

 

 

Orientadora da pesquisa:               ____________________________ 

                  Profa. Dra. Paula Garcia Chiarello 

                                                                       (16) 36023097 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Ficha devolutiva de resultados entregue aos pacientes 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA 
 
PROJETO: Avaliação da percepção do paladar em pacientes com doença renal 
crônica 
Aluna: Janaina Perez N R de Almeida     Orientadora: Paula G. Chiarello 
 
Voluntário(a):____________________________________________________ 
 

Peso Altura 
IMC 

(Peso/altura²) 
Referência IMC (OMS – 1998) 

 
 

  <18,5Kg/m² - Baixo Peso 
18,5 a 24,9 Kg/m² - Peso normal 
25,0 a 29,9 Kg/m² - Sobrepeso 

30,0 a 34,9 – Obesidade I 
35,0 a 34,9 – Obesidade II 
≥ 40Kg/m² - Obesidade III 

  

 Valor Obtido Referência 

Hidratação (L) 

 
 

-1L até +1L 
Valores acima da referência podem indicar 

hiper-hidratação e valores abaixo da referência 
podem indicar desidratação. 

Massa Magra (Kg) 
 
 

Não há valores de referência na literatura 
científica para quantidade de massa magra. 

Massa Gorda (Kg) 

 
 

Homens: 15% (6 a 24%) 
Mulheres: 23% (9 a 31%) 

Valores abaixo da referência podem indicar risco 
para doenças associadas ao baixo peso e 

valores acima da referência podem indicar risco 
para doenças associadas ao excesso de peso. 

Força de Preensão 
Palmar (Kg) 

 
 

Homens: ≥30Kg 
Mulheres: ≥20Kg 

Valores acima da referência podem indicar 
funcionalidade da massa muscular. 
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