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RESUMO 

 

 

Holland, H. Estado nutricional e composição corporal de pacientes em hemodiálise, 

segundo ganho de peso interdialítico. 2016. 82 páginas. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Introdução: O ganho de peso interdialítico (GPID), aquele ganho entre sessões de 

diálise, pode ser considerado um preditor da qualidade de vida e da mortalidade em 

pacientes de hemodiálise (HD). Fatores nutricionais podem estar envolvidos na 

preservação ou piora destes parâmetros e estas relações não estão investigadas 

detalhadamente. Objetivo: Este estudo objetivou avaliar o estado nutricional e 

composição corporal de pacientes em hemodiálise, em relação ao GPID. Métodos: 

Foi um estudo transversal, com 102 pacientes em HD, de ambos os sexos, com 

idade entre 18 e 80 anos e sem quadros agudos de infecção e/ou inflamação, foi 

realizado em dois centros de diálise, no Hospital das Clínicas e no Serviço de 

Nefrologia ambos na cidade de Ribeirão Preto – São Paulo. Após o tratamento 

dialítico, foi avaliado o estado nutricional por meio de dados antropométricos (índice 

de massa corporal, circunferência da cintura, circunferência do quadril, dobras 

cutâneas e dinamometria manual) além do uso da análise subjetiva global de 7 

pontos, de dados de ingestão alimentar avaliados por registro alimentar de 24 horas 

e de dados bioquímicos e a composição corporal foi avaliada utilizando a 

bioimpedância unifrequencial – BIA, a análise de bioimpedância vetorial – BIVA e a 

bioimpedância multifrequencial por espectroscopia – BIS. Resultados: Pacientes 

com maior ganho de peso interdialítico apresentaram significativamente maior índice 

de massa corporal (24,5±4,1 vs 28,8±5,5kg/m²), excesso de gordura corporal 

(22,7±9,5 vs 31,7±14,4kg), sendo evidenciada uma predominância da gordura na 

região abdominal (91,3±10,8 vs 101,5±15,1cm), de água corporal total (33,4±7,7 vs 

40,1±8,6L) e água extracelular (15,1±3,4 vs 18,1±4,2L) além do maior consumo de 

sódio (2278±755 vs 2906±650mg) e de gorduras (59,8±17,6 vs 71,8±23g). A BIA 

superestimou a quantidade de água corporal nos pacientes em HD e, 

consequentemente as massas corporais hidratadas. Ao comparar os valores de 



BIVA vs BIS foi evidenciada apenas uma fraca concordância (kappa = 0,34).    

Conclusão: Pacientes com maior GPID além de mais água extracelular apresentam 

maior gordura corporal e consumo de alimentos ricos em gordura e sódio. A BIS 

pode ser um método que melhor avalia pacientes em HD com sobrecarga hídrica e 

desta forma, poderia auxiliar no manejo do GPID, individualizando o cuidado 

nutricional destes pacientes e propiciando maior qualidade de vida. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ganho de peso interdialítico, hemodiálise, estado nutricional, 

composição corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Holland, H. Nutritional status and body composition of hemodialysis patients, 

according interdialytic weight gain. 2016. 82 pages. Thesis (MA) - Faculty of 

Medicine, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016 

Introduction The interdialytic weight gain (IDWG), that gain between dialysis 

sessions, may be considered a predictor of quality of life and mortality in 

hemodialysis (HD) patients. Nutritional factors may be involved in preserving or 

worsening of these parameters and these relations are not investigated in detail. 

Objective: This study aimed to evaluate the nutritional status and body composition 

in hemodialysis patients, in relation to the IDWG. Methods: It was a cross-sectional 

study of 102 HD patients, of both sexes, 18 and 80 years old and without acute 

episodes of infection and / or inflammation, was conducted in two dialysis centers, at 

the Hospital and the Service Nephrology both in the city of Ribeirão Preto - São 

Paulo. After dialysis, it evaluated the nutritional status through anthropometric data 

(body mass index, waist circumference, hip circumference, skinfold thickness and 

handgrip strength) and the use of subjective global analysis of 7 points, food intake 

data assessed by food record 24 hours and biochemical data and body composition 

was assessed using bioimpedance unifrequencial - BIA, the bioimpedance vector 

analysis - BIVA and multifrequency bioimpedance spectroscopy - BIS. Results: 

Patients with higher interdialytic weight gain had significantly higher body mass index 

(24.5±4.1 vs 28.8±5.5kg/m²), excess body fat (22.7±9.5 vs 31.7±14,4kg), evidencing 

a predominance of fat in the abdominal region (91.3±10.8 vs 101.5±15,1cm), total 

body water (33.4±7.7 vs 40.1±8,6L) and water extracellular (15.1±3.4 vs 18.1±4,2L) 

in addition to the increased consumption of sodium (2278 ± 755 vs. 2906 ± 650mg) 

and fat (59.8±17.6 vs 71.8±23g). The BIA overestimated the amount of body water in 

HD patients and consequently the body hydrated masses. When comparing the 

values of BIVA vs BIS was evidenced only a weak agreement (kappa = 0.34). 

Conclusion: Patients with higher IDWG as well as more extracellular water have 

higher body fat and consumption of foods high in fat and sodium. The BIS may be a 

method that better evaluates HD patients with fluid overload and thus, could help in 



the management of IDWG, individualizing the nutritional care of these patients and 

providing better quality of life. 

 

KEYWORDS: interdialytic weight gain, hemodialysis, nutritional status, body 

composition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O avanço de doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo a obesidade, 

o diabetes e a hipertensão, tem provocado um aumento no número de pacientes 

com problemas renais. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se 

que cerca de 10 milhões de brasileiros sofram de alguma disfunção renal, sendo 

que aproximadamente 100 mil pessoas já realizam diálise no país (SBN, 2012). 

O número de pacientes renais crônicos em tratamento dialítico, no Brasil e 

no mundo, vem crescendo nas últimas décadas, podendo ser considerada uma 

das doenças de grande impacto para a saúde pública no século XXI. Assim, 

melhorar a qualidade de vida e a sobrevida do paciente, bem como prevenir e 

eliminar as complicações da terapia de substituição do rim tem sido preocupações 

constantes dos profissionais da saúde (FRAZÃO e RAMOS, 2011; TONELLI e 

RIELLA, 2014). 

A doença renal crônica (DRC) é uma doença progressiva, e pode 

apresentar vários desfechos que aumentam a mortalidade (SESSO et al., 2012). 

Definida de acordo com as diretrizes da National Kidney Foundation são 

anormalidades funcionais e/ou estruturais do rim, com ou sem diminuição da 

filtração glomerular. Manifesta-se por modificações patológicas por um período 

igual ou superior a três meses, ou por marcadores de lesão renal, incluindo 

alterações hematológicas e/ou urinárias (NKF, 2002).  

As principais causas da DRC são o diabetes mellitus e a hipertensão 

arterial, o seu tratamento é realizado por meio da hemodiálise, processo de 

filtração do sangue que objetiva remover o excesso de líquidos e substâncias 

tóxicas do organismo, principalmente, a ureia. A HD permite maior sobrevida aos 

pacientes, porém há muitas complicações inerentes ao tratamento, como, edema 

generalizado, perda de tecido muscular, cãibras musculares, alterações do 

metabolismo de minerais como cálcio e fósforo, acidose metabólica, e, 
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principalmente, a desnutrição energético-proteica (NKF, 2002; DAUGIRDAS et al., 

2002; HIMMELFARB et al., 2005; BASTOS et al, 2011). 

Ainda não há um parâmetro padrão ouro que possa ser usado para 

determinar a presença de desnutrição, portanto, vários métodos de medição são 

recomendados, incluindo uma medida de composição corporal, uma medida de 

consumo alimentar de proteínas na dieta e, ao menos, uma medida do estado de 

proteínas do soro. Intervenções terapêuticas em desnutrição de pacientes em HD 

incluem adequada avaliação do estado nutricional, prescrição dietética, correção 

da acidose metabólica e o cuidado das comorbidades (BASTOS et al., 2011; 

BASILE et al., 2003). 

A avaliação do estado nutricional nos pacientes é complicada, 

principalmente a perda de músculo esquelético, devido à ausência de um método 

fidedigno para essa desordem, além disso, pacientes em hemodiálise apresentam 

anormalidades específicas na composição corporal que dificultam sua correta 

mensuração (SERVÁN et al., 2011; MASTRANGELO et al., 2013). 

Devido aos pacientes renais crônicos terem uma grande variação de peso 

entre as sessões de hemodiálise a mensuração do exato peso corporal não é 

fidedigna. Para evitar ao máximo que os pacientes apresentem um quadro de 

desnutrição, mesmo que o peso aferido seja condizente com níveis dentro da 

faixa de normalidade, novos métodos diagnósticos para avaliar a perda de massa 

magra são de suma importância (RIBEIRO et al., 2011; SCHLUSSEL et al., 2008; 

FERNANDES e MARSHALL, 2013). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doença renal crônica e hemodiálise  

 

A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública e pode 

causar prejuízos em vários aspectos como fisiopatológicos, socioeconômicos, 

psicológicos, além da alta incidência e complexidade do tratamento (BASTOS et 

al, 2011; KIRSZTAJN et al., 2011). A doença consiste de perda progressiva e 

irreversível da função renal no qual o diabetes mellitus, a hipertensão arterial e as 

glomerulonefrites são as causas mais frequentes (MORSCH e VERONESE, 

2011). 

Como definição para a DRC, a taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser 

menor que 60ml/min/1,73m², por um período igual ou superior a três meses, com 

ou sem lesão renal (NKF, 2002). A estratificação da DRC é baseada em 5 níveis 

de doença, classificados pelos valores da taxa de filtração glomerular (Quadro 1) 

(BASTOS e KIRSZTAJN, 2011).  

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2012, no Brasil, 

aproximadamente 100 mil pacientes estavam em hemodiálise, sendo estes 90% 

dos pacientes com diagnóstico de DRC no país (SESSO, 2012). 

A hemodiálise é definida como um processo para filtração de sangue 

através de um mecanismo extracorpóreo de depuração, mediado por uma 

membrana em um dialisador, funcionando como um rim artificial. Este tratamento 

propicia manutenção da sobrevida de paciente com DRC em estágio terminal, 

mas este processo pode acarretar complicações para outros sistemas e/ou 

órgãos no organismo, como o coração (VALENZUELA et al., 2003). 

Apesar dos grandes avanços tecnológicos no tratamento de hemodiálise, a 

morbidade e mortalidade ainda encontram-se elevadas. Observa-se que 
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inadequadas doses da diálise além de piora do estado nutricional e a presença de 

doenças concomitantes podem determinar taxas menores de sobrevida para esta 

população (CHAN et al., 2012; TOLEDO et al., 2013).  

 

 Quadro 1. Estadiamento da doença renal crônica, originária da KDOQI e 

atualizada pelo National Collaboring Center for Chronic Condition. 

TFG (mL/min./1,73m²): taxa de filtração flomerular. Adaptado de BASTOS E KIRSZTAJN, 2011. 

 

2.2 Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise 

 

O tratamento crônico de hemodiálise tem como base, manter maior 

sobrevida, reduzir as complicações da doença e, principalmente, melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes. Infelizmente, devido à rotina clínica das sessões 

de HD que perduram por várias horas durante a semana, existe uma série de 

limitações aos pacientes, tanto no âmbito social como econômico interferindo 

diretamente na realização de atividades de vida diária, portanto, para melhorar a 

percepção de bem-estar de cada indivíduo, enquanto o paciente mantém suas 

sessões, é de suma importância que os profissionais tratem o paciente com 

dignidade e conforto desde as instalações até os procedimentos (BARBOSA, et 

al. 2007; COSTA, et al., 2010).  

 

2.3 Ganho de peso interdialítico e seu impacto em pacientes em 

hemodiálise 
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Uma grande proporção de pacientes tem mostrado volume cronicamente 

sobrecarregado em pré-diálise, o que pode levar ao desenvolvimento de 

hipertensão e hipertrofia ventricular esquerda, devido a isso podem apresentar 

risco de mortalidade aumentada mais de duas vezes (AHBAP et al., 2015; 

NERBAS et al.,2011; LIANG et al., 2013). Além disso, a remoção do excesso de 

líquidos durante a hemodiálise pode resultar em episódios de cãibras musculares, 

hipotensão, náusea e cefaleia (SMITH et al., 2010). 

Por outro lado, o ganho de peso interdialítico pode ser considerado um 

índice de apetite e estado nutricional preservados, uma vez que pacientes em 

melhores condições clínicas tendem a apresentar maior consumo de alimentos 

comparados aos que se encontram cronicamente debilitados (AHBAP et al., 2015; 

NERBAS et al.,2011). 

A adesão à adequada ingestão dos líquidos é normalmente computada por 

meio do GPID. Porém esta medida ainda não apresenta consenso na literatura, 

considerando o guideline europeu recomenda-se que a diferença de peso entre 

as sessões de HD, em percentual (%GPID), fique no máximo entre 4 a 4,5%, 

enquanto que o K/DOQI definiu 5% como limite, já em valores absolutos 

recomenda-se que os pacientes não excedam aproximadamente 2,5 a 3 Kg 

(AHBAP et al., 2015; NERBAS et al.,2011; FOUQUE et al., 2007; FERRAZ et al., 

2015). 

Estudos demonstram que os parâmetros laboratoriais são melhores 

quando há maior adesão às restrições dietéticas e de líquidos, além disso, 

diminuem as complicações relacionadas a hospitalizações e aumenta a qualidade 

de vida. Entretanto, ainda existe muita resistência ao tratamento dietoterápico no 

que se refere, principalmente, à restrição de sódio e líquidos (DOROSE et al., 

2004; HECKING et al., 2013).  

Em estudo realizado por JAFARI (JAFARI et al.,2014) descreve-se que a 

ingestão alimentar é um importante determinante do GPID e tal medida, quando 

elevada, poderia refletir o estado nutricional adequado dos pacientes em processo 

dialítico. Ainda, LÓPEZ-GÓMEZ et al., 2005 encontraram que pacientes com 

maior GPID apresentaram maior índice de massa corporal (IMC) e menor taxa de 
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mortalidade. Em contrapartida, alguns estudos mostram que o excesso de peso 

pode aumentar o risco de morte relacionado ao GPID (KIM et al., 2015).  

O ganho de peso corporal nesses pacientes pode, também, ser uma causa 

potencial da inflamação crônica frequentemente encontrada em DRC. Onde as 

consequências dessa inflamação podem comprometer o estado nutricional, 

acelerar a aterosclerose e aumento da mortalidade (HECKING et al., 2013). 

 

2.4 Composição corporal de pacientes em hemodiálise 

 

A bioimpedância elétrica, descrita e validada por Kushner no ano de 1986, 

apresenta grandes vantagens por ser uma técnica segura, não invasiva, rentável 

economicamente, portátil e facilmente validada para a rotina clínica, em 

comparação com técnicas de referência, como a absorciometria de dupla emissão 

de raios-X (DEXA) ou com o uso de isótopos. (RAIMANN et al., 2014; MOLFINO 

et al., 2012). 

A análise de bioimpedância unifrequencial (BIA) envolve a aplicação de 

uma frequência elétrica única normalmente de 50 kHz. Os dados obtidos, 

posteriormente são utilizados em equações específicas de predição obtidas 

através de técnicas de regressão, desta forma, é possível determinar a massa 

livre de gordura, massa gorda e a água corporal total. Porém, estes equipamentos 

não tem boa capacidade de distinguir a distribuição de fluidos em pacientes em 

HD (KYLE et al., 2004; CREPALDI et al., 2009). 

Devido a grande variação do balanço de fluidos que os pacientes com DRC 

apresentam, os valores encontrados nas equações de referência para o uso da 

BIA não condizem com a real situação destes indivíduos, por este motivo, a 

análise por bioimpedância elétrica vetorial (BIVA), é descrita como melhor 

preditora dos estados nutricional e de hidratação dos pacientes (PICCOLI et al; 

2002). 
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A BIVA, descrita por Piccoli em 1994, é uma técnica qualitativa que 

apresenta a composição corporal utilizando gráficos vetoriais através da 

derivação dos dados de resistência (R) e reactância (Xc) coletados pela BIA, 

corrigidos pela altura do indivíduo. Tal técnica é considerada como uma útil 

ferramenta na avaliação da composição corporal em pacientes com doença renal 

crônica, podendo contribuir para a manutenção da função renal residual e para a 

diminuição dos riscos cardiovasculares envolvidos da DRC (GUILDRÍS, 2011; 

TERUEL-BRIONES et al., 2012). 

Outra abordagem para a melhor compreensão do estado de hidratação 

destes indivíduos é o uso da BIA multifrequencial ou denominada bioimpedância 

por espectroscopia (BIS), dita como um método de referência para avaliação da 

composição corporal, que envolve a obtenção dos dados ao longo de um espectro 

de frequências, 5-1000 kHz (TERUEL-BRIONES et al., 2012). Por apresentar 

dados de diferentes frequências, não apenas de uma como nas BIAs 

convencionais, é capaz de avaliar a ACT, água intracelular (AIC) e água 

extracelular (AEC) de maneira mais direta e individualizada, sem a necessidade 

do uso de equações de regressão estatística. Sendo que as constantes para AEC 

e AIC foram desenvolvidas para homens e mulheres separadamente. Mostrando-

se um método mais confiável para a análise da composição corporal em 

pacientes em hemodiálise (ABREO et al., 2015; RAIMANN et al., 2014; DAVIES e 

DAVENPORT et al., 2014). 

 

2.5 Estado nutricional de pacientes em hemodiálise 

 

A avaliação do estado nutricional nestes pacientes é complicada, 

principalmente a perda de músculo esquelético, devido à ausência de um método 

padrão ouro para essa desordem, além disso, pacientes em hemodiálise 

apresentam anormalidades específicas na composição corporal que dificultam 

sua correta mensuração (RIBEIRO et al., 2011; SCHLUSSEL et al., 2008). 
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O IMC pode ser um importante marcador de estado nutricional nesta 

população. Porém devido as suas variações hídricas, este método pode em 

muitas vezes superestimar o peso dos indivíduos, fazendo com que muitos 

pacientes em risco nutricional não tenham o cuidado adequado (DAVENPORT et 

al., 2014). 

A dinamometria manual (DM) ou também chamada de hand grip, vem 

ganhando bastante espaço na prática clínica, principalmente porque o 

dinamômetro apresenta boa especificidade para demonstrar perda da 

funcionalidade muscular. Por utilizar a força de preensão palmar, apresenta-se 

como um método prático, clinicamente significativo, de rápida e fácil execução, 

com o uso de ferramentas de baixo custo além de mostrar ser um bom preditor do 

estado nutricional em pacientes com doenças renais crônicas, sendo importante 

para avaliação em grandes populações (JIALIN et al., 2012). 

A Avaliação Subjetiva Global (ASG), formulada por Detsky em 1987, é uma 

ferramenta muito usada para avaliação nutricional de indivíduos hospitalizados 

sendo reconhecida pela National Kidney Foundation como uma boa forma de 

avaliação para pacientes renais. Na tentativa de reduzir erros de diagnóstico, 

foram criadas outras versões da ASG, como a ASG Modificada (ASGm) e a ASG 

de 7 pontos, especialmente para pacientes dialíticos (FERNANDES e 

MARSHALL, 2013). 

A ASG é uma medida qualitativa e abrangente, baseada em três etapas: 

história clínica, que inclui alteração de peso, consumo alimentar, sintomas 

gastrointestinais, capacidade funcional, presença de comorbidades – incluindo 

tempo em diálise; exame físico, verificando perda de gordura subcutânea e perda 

de massa muscular e; a terceira etapa é de classificação do estado nutricional do 

paciente (FERNANDES e MARSHALL, 2013). 

O objetivo deste método não é somente facilitar o diagnóstico da 

desnutrição, mas também possibilitar o prognóstico, identificando pacientes que 

apresentam maior grau de risco para complicações associadas ao seu estado 

nutricional durante a internação (LAGREID et al., 2012). 
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ASG de 7 pontos é considerada bastante sensível no diagnóstico da 

desnutrição em pacientes com DRC, podendo ser utilizada para intervenções 

precoces, além disso, tem abrangência suficiente para evidenciar tanto os 

desnutridos que precisam de atenção especial como ao mesmo tempo  prevenir o 

agravo da desnutrição em pacientes que estejam em seu estágio inicial 

(FERNANDES e MARSHALL, 2013; LAGREID et al., 2012). 

Assim, o exposto acima nos mostra que o ganho de peso interdialítico pode 

ser um preditor da piora da qualidade de vida e da mortalidade em pacientes 

tratados por hemodiálise, e portanto seria de suma importância compreender 

quais fatores de âmbito nutricional e de composição corporal podem ter relação 

com este parâmetro, para melhor direcionar o tratamento clínico e nutricional, 

visando o aumento de sobrevida com qualidade para esta população. 
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3. HIPÓTESE 

 

 

Pacientes com maior ganho de peso interdialítico possuem um pior perfil de 

estado nutricional e de composição corporal, o que pode acarretar aumento do 

risco para comorbidades nesta população. Quanto à concordância entre BIA e 

BIS, a última quantificará melhor a água extracelular, gerando valores menores 

para a quantificação de tecidos mais hidratados.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar estado nutricional e composição corporal, em relação ao ganho de 

peso interdialítico, de pacientes em hemodiálise. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Caracterizar o estado nutricional de pacientes em hemodiálise, utilizando 

dados antropométricos, dados dietéticos e dados bioquímicos;  

- Avaliar composição corporal deste grupo, detalhando distribuição corporal 

de água;  

- Avaliar concordância entre resultados de composição corporal 

mensurados por bioimpedância unifrequencial (BIA e BIVA) e multifrequencial por 

espectroscopia (BIS). 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

5. METODOLOGIA 

 

 

5.1 Indivíduos  

 

Foi um estudo observacional transversal, avaliando pacientes com Doença 

Renal Crônica submetidos ao tratamento de hemodiálise nas unidades de diálise 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e do Serviço de Nefrologia de Ribeirão 

Preto - SENERP. Foram avaliados 310 pacientes das duas unidades de diálise. 

Foram incluídos os pacientes com idade superior a 18 anos, com tempo de 

hemodiálise superior a três meses, que realizavam o procedimento três vezes por 

semana e com liberação médica para ser submetido às avaliações. Foram 

excluídos os pacientes com déficit neurológico, diagnóstico de doença pulmonar 

crônica, doença cardíaca grave ou uso de marca-passo, doença infecciosa 

agudizadas, câncer e uso de prótese de metal ou qualquer outro problema que 

impedisse a realização da coleta de dados. Este trabalho foi submetido e 

aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Aprovação do Comitê de Ética: HCRP 1.036.622/2015 (ANEXO 

1). Todos que estavam de acordo assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), escrito conforme a Resolução 466/12, do Conselho Nacional 

de saúde. (APÊNDICE A) 

Os pacientes foram avaliados em um único período, após 

aproximadamente 15 minutos do término de uma sessão de hemodiálise, na 

mesma semana em que coletaram sangue para os exames de rotina incluídos no 

protocolo de seguimento da unidade de diálise. A coleta de dados foi realizada no 

próprio local do tratamento, onde os pacientes já fazem as sessões de 

hemodiálise e recebem atendimento mensal em ambulatório contando com sala 

de atendimento específica. No encontro foram coletados dados de ingestão 

alimentar, de medidas antropométricas e de composição corporal. Alguns dados 
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de rotina clínica dos pacientes foram coletados de seus prontuários, destacando, 

idade (anos), sexo (masculino/feminino), tabagismo (sim/não), pressão arterial 

sistólica e diastólica (mmHg), presença de Diabetes Mellitus (sim/não), presença 

de Hipertensão (sim/não), doença renal de base, tempo em hemodiálise (meses) 

e diurese residual (ml), foram classificados como anúricos aqueles que 

apresentaram excreção ≤ 100ml / dia, como oligúricos aqueles que possuem 

excreção de 100 ml/dia a 400 ml/dia e com diurese caso o paciente apresente 

excreção > 400ml/dia (SBN, 2012). 

 

5.2 Métodos 

- Avaliação de ganho de peso interdialítico médio relativo e absoluto 

 

O ganho de peso interdialítico médio foi calculado em relação ao ganho de 

peso absoluto (kg) entre uma sessão e outra de HD e utilizou-se a fórmula: (Peso 

pré-HDatual – peso pós-HDanterior), e para o GPID relativo (%) se utilizou a seguinte 

fórmula: (Peso pré-HDatual – peso pós-HDanterior) x 100 / peso pós-HDanterior 

Para avaliação do GPID médio foi calculada a média obtida das sessões de 

HD no período de um mês. Os dados foram obtidos dos prontuários dos 

pacientes. Posteriormente os pacientes foram divididos em dois grupos segundo o 

seu ganho de peso interdialítico (GPID), sendo considerado ganho de peso 

elevado quando GPID ≥ 3,3 kg (GRUPO A) e considerado adequado quando 

GPID < 3,3 kg (GRUPO B). 

 

- Avaliação antropométrica  

 

Os participantes tiveram seus dados antropométricos aferidos e foram 

anotados o peso (kg), a altura (m), o IMC (kg/m²), calculado usando a seguinte 

fórmula: IMC (kg/m2) = Peso (kg) / Estatura (m)², as circunferências da cintura 
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(cm) e do quadril (cm) e dobras cutâneas (DC), além da estimativa da 

circunferência muscular do braço (CMB). A medida da DC tricipital foi mensurada 

por adipômetro Lange Skinfold Caliper, com escala de precisão de ±1 mm e 

pressão constante de 10g/mm², do lado que não possuía a fístula para o processo 

de HD e as aferições das circunferências foram feitas com fita métrica 

inextensível, a altura foi feita por estadiômetro portátil de 2 metros com 1,0 cm de 

precisão, marca Filizola® Eletrônica ID 1500 (São Paulo: SP, Brasil) e o peso por 

balança digital de plataforma, da marca Filizola® Eletrônica ID 1500 (São Paulo: 

SP, Brasil), com precisão de 0,1 kg e capacidade máxima de 200 kg. Para os 

dados das circunferências e dobras, foram calculados a porcentagem de 

adequação em relação ao percentil 50 da circunferência do braço (%CB) e dobra 

cutânea tricipital (%DCT), relação cintura/quadril e adequação da circunferência 

da cintura. 

Na classificação do estado nutricional através do IMC foram utilizados os 

critérios da Organização Mundial da Saúde. O paciente foi classificado em um dos 

grupos: desnutrição grau 1, 2 ou 3, eutrófico, sobrepeso ou obesidade grau 1, 2 

ou 3. Para classificar os pacientes utilizando as medidas da circunferência da 

cintura e da razão cintura/quadril para diagnosticar a obesidade abdominal, 

realizou-se a medida da circunferência da cintura segundo descrito em GORDON 

et al., 1988 e classificada de acordo com o padrão da WHO, 1998: ≥ 94 cm para 

homens e ≥ 80 cm para mulheres; e a relação cintura/quadril com valores de corte 

de 0,90 para homens e 0,85 para mulheres. 

Para complementar a avaliação funcional da massa muscular foi realizada 

a dinamometria manual nos pacientes, utilizada segundo o método recomendado 

pela American Society of Hand Therapists – ASHT (SCHLUSSEL et al.,2008).  

Com o indivíduo sentado numa cadeira com encosto vertical reto e sem suporte 

para os braços, usando um dinamômetro MG 4800 digital Charder, em unidades 

de quilogramas, o dinamômetro foi mantido ao nível da coxa onde o cotovelo 

esteve flexionado a 90º, o paciente foi encorajado a apertar o instrumento com a 

maior força possível, durante 5 segundos. Foram aferidas três medidas, em 

intervalos de 1 minuto, para a mão em que não havia cateter ou fístula. A força 

máxima obtida entre todas as medidas foi utilizada para o presente estudo. 
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- Avaliação de composição corporal 

 

Para determinar a composição corporal foram utilizadas análises de 

bioimpedância unifrequencial (BIA) - TBW®, com corrente elétrica de 800µA e 

frequência única de 50kHz, e de bioimpedância multifrequencial por 

espectroscopia - Body Composition Monitor – Fresenius Medical Care® (BIS), 

com frequências de 5 à 1000kHz. Em ambos os aparelhos foram obtidos os 

parâmetros bioelétricos de resistência, reactância e ângulo de fase e dados de 

composição corporal, de água corporal total, água intracelular (AI) e extracelular 

(AE), massa livre de gordura, massa gorda e massa celular corporal. O valor de 

sobrecarga hídrica foi obtido apenas pela BIS.  

Os valores da resistência (R) e reactância (Xc) fornecidos por ambos os 

aparelhos, foram divididos pela estatura e utilizados para calcular o vetor 

resultante referente à análise por bioimpedância elétrica vetorial (BIVA). Com este 

método pode-se classificar o paciente quanto ao estado de hidratação e 

composição corporal, como apresentado no quadro 2. O paciente foi classificado 

em uma das quatro categorias distintas de composição corporal (caquético, 

obeso, magro ou atlético) e em relação à hidratação, foi distribuído em três níveis 

de desidratação até três níveis de sobrecarga hídrica, levando-se em conta o 

vetor resultante da análise de BIVA. 

Uma vez que o paciente fora classificado com composição corporal para 

atlético ou magro, este foi avaliado pelo grau de hidratação junto às elipses, 

variando entre adequado (0% – 50%  0); pouco desidratado (51% – 75 %  -1); 

desidratado (76% – 95%  -2) e muito desidratado (>95%  -3); E para os 

indivíduos classificados como obesos ou caquéticos os níveis de hidratação foram 

considerados, adequado (0% – 50%  0); levemente hidratado (50% - 75%  

+1); muito hidratado (75% - 95%  +2); e anasarca (>95%  +3) (PICCOLI, 

1994). 
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Quadro 2. Interpretação da posição individual do vetor no gráfico RXc (Retirado 

de software PICCOLI, 2002).

 

  

Os indivíduos foram pesados após a sessão de hemodiálise usando roupas 

leves, o valor encontrado foi considerado como o peso seco dos pacientes. Foi 

orientado a realizarem repouso aproximado de 15-30 minutos antes da medição 

para permitir o equilíbrio de fluídos. 

Tanto a bioimpedância elétrica unifrequencial quanto a multifrequencial 

foram realizadas no paciente posicionado em decúbito dorsal em uma superfície 

não condutora e com os membros afastados, aproximadamente em 30º. Os 

eletrodos proximais foram colocados na superfície dorsal da articulação do punho, 

e na superfície dorsal do tornozelo; Os eletrodos distais foram colocados entre os 

segundos e terceiros metacárpicos e metatársicos – falanges da mão e do pé, 

respectivamente.  

O paciente foi orientado quanto a alguns requisitos para realizar o exame 

como, não praticar exercícios vigorosos nem consumir bebidas alcoólicas nas 

doze horas que antecederam o exame ou alimentos e bebidas que contenham 

cafeína até 24 horas antes do procedimento; não passar nenhuma espécie de 

loção no corpo e retirar objetos metálicos que estejam utilizando; também foram 

orientados a informar caso tenham apresentado pico febril. Todos os 

procedimentos foram realizados pelo pesquisador.  
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- Análise Subjetiva Global de Sete pontos 

 

Os pacientes foram entrevistados, utilizando o questionário de ASG de sete 

pontos, validado para pacientes renais que constou de história clínica, exame 

físico e a classificação do estado nutricional do paciente, como recomendado pelo 

guia norte-americano de condutas em nefrologia, National Kidney 

Foundation/Dialysis Outcome Quality Initiative e pelo European Best Practice 

Guideline on Nutrition (EBPG) (NKF-DOQI, 2002; FOUQUE et al., 2007). 

A classificação do teste foi feita em três categorias: “normal/sem risco 

nutricional” dividida em nos números 6 e 7; a categoria “risco nutricional 

leve/moderada” dividida entre as classificações 3, 4 e 5; e a categoria  “risco 

nutricional grave/intenso” em 1 e 2. O diagnóstico final foi feito com base nos 

números que classificam cada item, sendo que foi considerado desnutrido aquele 

que apresentar qualificação igual a 5 ou menor (ANEXO B). 

 

- Avaliação de ingestão alimentar 

 

A ingestão alimentar dos indivíduos foi avaliada utilizando-se registros 

alimentares preenchidos pelo próprio paciente, com os alimentos consumidos 

durante três dias, em dias não consecutivos. O paciente foi orientado por 

nutricionista treinado para a melhor anotação de sua ingestão alimentar em seus 

registros, segundo orientação por escrito em APÊNDICE B. Na entrega do 

registro, o pesquisador sanou as dúvidas sobre o preenchimento para evitar 

possíveis vieses na avaliação dos dados. O cálculo do consumo alimentar foi 

realizado utilizando-se o software Programa de Apoio à Nutrição – Dietwin 

profissional 2008. 

Foram calculados os valores de ingestão de calorias (kcal) e dos nutrientes 

carboidratos (g), proteínas (g), gorduras totais (g), gorduras saturadas (g), 
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colesterol (mg) fibras (g), sódio (mg), potássio (mg), fósforo (mg), ferro (mg) e 

cálcio (mg). 

 

- Análises bioquímicas 

 

As análises séricas de albumina, proteínas totais, ureia, creatinina, ferro 

sérico, glicemia, lipidograma, fósforo, sódio e potássio foram anotados dos 

exames bioquímicos de rotina para estes pacientes.  

 

5.3 Análise estatística 

 

Foi feita a análise descritiva das variáveis de interesse, utilizando-se média 

e desvio padrão para variáveis contínuas e distribuição de frequências para 

variáveis categóricas. A avaliação da diferença entre as médias dos grupos foi 

realizada pelos testes T de student, Mann Whitney ou Wilcoxon para variáveis 

contínuas, dependendo da natureza dos dados e teste qui-quadrado de Pearson 

para variáveis categóricas. As associações entre estado nutricional e outros 

parâmetros foram avaliados por testes de correlação de Spearman e a 

concordância entre os métodos de bioimpedância foi feita por Bland-Altman e 

Coeficiente Kappa, adotando-se a seguinte interpretação: k ≤ 0.20 (concordância 

muito fraca); 0.21 ≤ k ≤ 0.40 (concordância fraca); 0.41 ≤ k ≤ 0.60 (concordância 

moderada); 0.61 ≤ k ≤ 0.80 (concordância boa) e k > 0.80 (concordância muito 

boa). Para todas as análises foi adotado 5% como nível de significância 

estatística. Os programas utilizados para análise estatística foram GraphPad 

Prism version 5.00 for Windows (GraphPad Software, San Diego California USA) 

e software BIVA 2002. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Durante o período de coleta, que se estendeu de julho de 2014 a fevereiro 

de 2016, foram avaliados 310 pacientes de duas clínicas de diálise da cidade de 

Ribeirão Preto – São Paulo, sendo 110 do Hospital das Cínicas de Ribeirão Preto 

(HCRP) e 200 do Serviço de nefrologia de Ribeirão Preto (SENERP). Do total, 

162 pacientes não puderam participar devido aos critérios de exclusão e 46 se 

recusaram a participar da pesquisa, restando 102 pacientes que foram avaliados.  

Os pacientes realizavam o processo de hemodiálise por meio de fístula 

arteriovenosa, três vezes por semana, com tempo de sessão entre 3,5 e 4 horas 

de duração, a solução de diálise consistia em tampão bicarbonato, com glicose e 

concentração de sódio entre 135 e 142 mEq/L. O fluxo de sangue foi de 350 

mL/min e o fluxo de dialisato de 500 mL/min. Os filtros de diálise utilizados foram 

polissulfona F 8 ou 10, dependendo do peso do paciente e os resultados do 

modelo de cinética de ureia.  

No que diz respeito às principais características clínicas deste grupo de 

pacientes do estudo, na tabela 1, observou-se que houve um predomínio do sexo 

masculino e a idade média variou entre 20 e 76 anos. Em relação às principais 

doenças relatadas, mais da metade dos participantes apresentavam Diabetes 

Mellitus tipo 2 e Hipertensão Arterial Sistêmica, sendo que 85% deles faziam uso 

de algum tipo de anti-hipertensivo. Ainda, 15% dos participantes eram fumantes.  

Nesta população, 61,7% dos participantes eram anúricos, 15,5% eram 

oligúricos e 22,8% ainda apresentavam excreção urinária. As principais etiologias 

da doença renal crônica foram diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e 

glomeruloesclerose segmentar e focal, 10% dos pacientes apresentam causa 

desconhecida para a DRC e somando-se as demais causas foram relatados 12% 

dos casos. 
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Tabela 1 - Dados de caracterização da população de estudo.  

Parâmetros Total (N = 102) 

Idade (anos) 46,8 ± 15,4 

Sexo masculino (%) 52 

Diabetes mellitus (%) 59,8  

Hipertensão (%) 57,8 

    Faz uso de anti-hipertensivo (%) 85 

Pressão Arterial pós-diálise (mmHg) 135,1 ± 27 / 80,2 ± 15,4 

Fumantes (%) 15 

Diurese Residual (%) 

Anúricos 61,7 

Oligúricos 15,5 

Com diurese 22,8 

Doença de Base (%) 

DM2 38 

HAS 27 

GESF 13 

Desconhecida 10 

Outros 12 

Valores apresentados em média ± desvio padrão e em porcentagem. DM2: Diabetes Mellitus tipo 

2; HAS: Hipertensão arterial sistêmica; GESF: glomeruloesclerose segmentar e focal. 

 

Na tabela 2 são apresentados alguns parâmetros de caracterização clínica, 

segundo o ganho de peso interdialítico. Houve apenas a diferença óbvia entre os 
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valores de GPID médio (kg) e relativo (%). Para os outros parâmetros os grupos 

foram similares. Em média o valor de Kt/V indicou diálise eficiente em ambos os 

grupos, sendo que o grupo GPID-B não apresentou valores inadequados, porém 

no GPID-A houve uma porcentagem de inadequação de 20%. 

 

Tabela 2 - Variáveis de caracterização clínica dos indivíduos, segundo 

ganho de peso interdialítico.  

Variável Total (n=102) GPID-B(n=71) GPID-A (n=31) 

GPID (%) * 3,9 ± 1,2 3,4 ± 1,1 4,8 ± 0,8 

GPID (kg) * 2,7 ± 1,0 2,2 ± 0,6 3,9 ± 0,5 

Diurese Residual 
(ml) 

170 ± 330 144,3 ± 290 227,4 ± 408,2 

Idade (anos) 46,8 ± 15,4 48,2 ± 13,4 43,7 ± 11,3 

Tempo em HD 
(meses) 

73,2 ± 51,6 69,6 ± 44,4 80,4 ± 61,2 

Kt/V 1,48 ± 0,3 1,52 ± 0,3 1,4 ± 0,2 
Valores apresentados em média ± desvio padrão. * p < 0,05, comparação entre os grupos GPID-B 

e GPID-A. 

 

Na tabela 3 são apresentados os valores da avaliação antropométrica, 

segundo o ganho de peso interdialítico.  Em relação ao grupo total estudado, 

considerando a circunferência da cintura, 68,6% dos participantes apresentaram 

risco aumentado para problemas cardiovasculares, sendo que deste valor, 22,5% 

dos pacientes obtiveram valores classificados como de risco muito aumentado 

(WHO, 2002). Já considerando os valores da razão entre as circunferências da 

cintura e do quadril, 21,6% encontravam-se em risco elevado e 62,7% em risco 

muito elevado. (WHO, 1998). Observou-se que os pacientes com maior ganho de 

peso interdialítico apresentaram valores mais elevados de peso corporal, 

incluindo adiposidade em região central e circunferência muscular do braço. 

Porém, para as dobras cutâneas tricipital e bicipital e a dinamometria manual não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.   

 

 

 



35 
 

 
 

Tabela 3 - Variáveis antropométricas, segundo ganho de peso interdialítico. 

Variável Total (n=102) GPID-B (n=71) GPID-A (n=31) 

Peso (kg) * 71,5 ± 16,8 66,3 ± 12 83,4 ± 20 

IMC (kg/m²) * 25,8 ± 5,1 24,5 ± 4,1 28,8 ± 5,5 

CC (cm) * 94,4 ± 13,1 91,3 ± 10,8 101,5 ± 15,1 

Razão C/Q * 0,96 ± 0,08 0,95 ± 0,07 0,99 ± 0,1 

DM (kgf) 28,1 ± 9,5 26,3 ± 9,4 32 ± 8,3 

CB (cm) * 30,6 ± 5,8 29,3 ± 4,4 33,4 ± 7,0 

CMB (cm) * 30 ± 5,4 28,5 ± 4,2 32,7 ± 6,8 

DCT (mm) 23,8 ± 9,5 23,2 ± 9,5 25,1 ± 9,6 

DCB (mm) 14,9 ± 9,2 14,4 ± 9,1 16,1 ± 9,3 
Valores apresentados em média ± desvio padrão. * p < 0,05, comparação entre os grupos 

GPID-B e GPID-A. 

 

Em relação aos exames clínicos de rotina, tabelas 4 e 5, todos os exames 

laboratoriais apresentaram inadequações, sendo que o exame de TGP teve o 

menor índice de inadequação e os maiores foram encontrados nos exames de 

creatinina e ureia pré-diálise, próprios de sua condição clínica. Quando separados 

pelo ganho de peso interdialítico, apenas a creatinina apresentou diferença entre 

os grupos. 

 

Tabela 4 - Valores mínimos, máximos e inadequações para os exames 

laboratoriais de rotina clínica dos pacientes em hemodiálise. 

Dados Bioquímicos Mínimo Máximo Inadequações (%) 

Creatinina (mg/dl) 3,9 15,6 100,0 

Ureia (mg/dl) 45,0 205,5 95,0 

Sódio (mg/dl) 127,0 143,0 23,0 

Potássio (mg/dl) 2,5 6,3 26,0 

Fósforo (mg/dl) 1,8 8,1 30,9 

Ferro Sérico (µg/dl) 28,5 172,0 23,5 

Glicemia (mg/dl) 53,0 301,0 35,3 

Albumina (g/dl) 1,8 5,1 16,3 

Proteínas Totais (g/dl) 2,9 11,0 12,1 

                                                                                                                    continua 
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Tabela 4 - Valores mínimos, máximos e inadequações para os exames 

laboratoriais de rotina clínica dos pacientes em hemodiálise continuação. 

Dados Bioquímicos Mínimo Máximo Inadequações (%) 

Hemoglobina (g/dl) 4,2 89,0 86,6 

Hematócrito (%) 13,0 43,0 78,8 

Colesterol Total (mg/dl) 51,0 256,0 14,5 

Triglicérides (mg/dl) 35,0 687,0 51,6 

HDL (mg/dl) 10,5 161,0 57,4 

LDL (mg/dl) 21,0 172,0 6,9 

Cálcio (mg/dl) 3,7 54,3 30,0 

TGP (U/L) 2,8 66,4 1,6 

Valores apresentados como mínimo e máximo e porcentagem de inadequação; HDL: lipoproteína 

de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; TGP: transaminase glutâmica pirúvica. 

Valores de referência: Creatinina (mg/dl) 1,5;  Ureia (mg/dl) 50;   Sódio (mg/dl) 135 - 145; Potássio 

(mg/dl) 3,5 - 5,0; Fósforo (mg/dl) 2,5 - 5,6; Ferro Sérico (µg/dl) 40 - 160; Glicemia (mg/dl) 70 - 100; 

Albumina (g/dl) 3,5 - 4,8; Proteínas Totais (g/dl) 6 - 8,5; Hemoglobina (g/dl) 12,0 - 15,5; 

Hematócrito (%) 35 - 45; Colesterol Total (mg/dl) <200; Triglicérides (mg/dl) <150; HDL (mg/dl) 

>35; LDL (mg/dl) <130; Cálcio (mg/dl) 8,4 – 10,2; TGP (U/L) até 41. 

 

Tabela 5 - Valores de exames laboratoriais de rotina clínica dos pacientes em 

hemodiálise, segundo o ganho de peso interdialítico. 

Dados 

Bioquímicos 
Total (n=102) GPID-B (n=71) GPID-A (n=31) 

Creatinina (mg/dl) * 9,2 ± 2,6 9,03 ± 3,0  8,9 ± 2,0 

Ureia (mg/dl) 122,1 ± 33,3 122,8 ± 31,1 127,8 ± 30,5 

Sódio (mg/dl) 136,4 ± 3,2 134,9 ± 0,7 136,1 ± 3,2 

Potássio (mg/dl) 4,7 ± 0,6 4,7 ± 1,5 6,1 ± 6,2 

Fósforo (mg/dl) 5,1 ± 1,6 5,1 ± 1,5 5,3 ± 1,4 

Ferro Sérico (µg/dl) 66,2 ± 26 62,7 ± 26,8 72,4 ± 26 

Glicemia (mg/dl) 102 ± 37 106,3 ± 42,2 103,1 ± 36 

Albumina (g/dl) 3,9 ± 0,6 3,9 ± 0,4 4,03 ± 0,3 

continua 
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Tabela 5 - Valores de exames laboratoriais de rotina clínica dos pacientes 

em hemodiálise, segundo o ganho de peso interdialítico continuação. 

Dados Bioquímicos Total (n=102) GPID-B (n=71) GPID-A (n=31) 

Colesterol Total (mg/dl) 144,8 ± 48,8 161,6 ± 50 163 ± 39 

Triglicérides (mg/dl) 180,8 ± 120,3 182,9 ± 130 237 ± 150 

HDL (mg/dl) 37,8 ± 23,4 37,1 ± 13,8 37,8 ± 16,4 

LDL (mg/dl) 81,6 ± 33,4 91,75 ± 43,3 93 ± 43,7 

Valores apresentados em média ± desvio padrão; HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: 

lipoproteína de baixa densidade; * p < 0,05, comparação entre os grupos GPID-B e GPID-A. 

 

Em relação à ingestão energética em cada um dos 3 dias de registro, não 

houve diferença estatística entre dias com e sem diálise. Considerando a média 

dos três dias, o grupo GPID-A mostrou maior ingestão de carboidratos, proteínas, 

colesterol, sódio (intrínseco), ferro e fósforo (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Dados da média de consumo alimentar de pacientes em 

hemodiálise, segundo ganho de peso interdialítico. 

Variável Total GPID-B (n=71) GPID-A (n=31) 

Calorias (kcal) 1829 ± 397 1748,7 ± 350 2012,5 ± 440 

Calorias/kg de peso 26,5 ± 6,8 27,2 ± 7,1 24,9 ± 6 

Carboidratos (g) * 218 ± 54 208 ± 47,8 240,9 ± 60 

Carboidratos (%) 47,6 ± 5,5 47,5 ± 6 47,7 ± 4,4 

Proteínas (g) * 74 ± 15,2 70,4 ± 13 82,0 ± 17 

Proteínas (%) 16,4 ± 2,6 16,4 ± 2,8 16,5 ± 2 

Proteínas/kg de peso 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,0 ± 0,2 

Gorduras Totais (g) * 63,4 ± 20 59,8 ± 17,6 71,8 ± 23 

Gorduras Totais (%) 30,7 ± 4,4 30,4 ± 4,6 31,6 ± 4 

Gorduras Saturadas (g) 20,8 ± 6,4 21,4 ± 14,5 23,1 ± 6,6 

Colesterol (mg) * 246 ± 87,4 228,7 ± 74 285,1 ± 103 

Fibras (g) 20 ± 7 19,1 ± 6,5 21,9 ± 7,9 

continua 
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Tabela 6 - Dados da média de consumo alimentar de pacientes em 

hemodiálise, segundo ganho de peso interdialítico continuação. 

Variável Total GPID-B (n=71) GPID-A (n=31) 

Cálcio (mg) 548 ± 230 540,3 ± 241 564,5 ± 207 

Sódio (mg) * 2470 ± 777 2278,3 ± 755 2906,0 ± 650 

Potássio (mg) 1764 ± 357 1710 ± 282 1892,7 ± 468 

Ferro (mg) * 9,2 ± 2,2 8,8 ± 2 10 ± 2,1 

Fósforo (mg) * 835 ± 197 793,1 ± 160 930 ± 240 

Valores apresentados em média ± desvio padrão; * p < 0,05, comparação entre os grupos GPID-B 

e GPID-A.  

 

Os resultados encontrados da avaliação do estado nutricional dos 

pacientes em hemodiálise utilizando como parâmetros o índice de massa corporal 

(IMC), a análise subjetiva global de sete pontos (ASG7P), a dinamometria manual 

(DM), a dobra cutânea tricipital (DCT), a circunferência do braço (CB) e a 

circunferência muscular do braço (CMB), segundo o ganho de peso interdialítico, 

estão apresentados na tabela 7.  

De modo geral, os pacientes com maior GPID encontrava-se com mais 

excesso de peso e com maior risco nutricional segundo os métodos de avaliação, 

com exceção da circunferência muscular do braço. Os participantes com maior 

GPID apresentaram porcentagens mais elevadas de sobrepesos e/ou obesidade 

segundo a classificação do IMC. Já na avaliação pela ASG7p, houve um maior 

número de pacientes em risco nutricional no grupo com ganho de peso elevado. 

Quando avaliada a porcentagem de inadequação da DM mais de 50% do grupo 

com maior ganho de peso encontrava-se em risco. Para os dados de DCT e de 

CB os pacientes com maior ganho de peso apresentaram menores porcentagens 

de desnutrição, porém obtiveram valores mais elevados de pacientes com 

classificação de Sobrepeso/Obesidade. 
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Tabela 7 - Classificação do estado nutricional de pacientes em HD avaliados 

por diferentes parâmetros, segundo ganho de peso interdialítico.  

 

Variável 
Classificação 

Total GPID B (n=71) GPID A (n=31) 

% % % 

IMC Desnutrição 8,8 12,6 3,2 

 

Eutrofia 50 53,6 25,8 

  Sobrepeso/Obesidade 41,2 33,8 71 

ASG7P Risco Leve/Moderado 31 28,2 35,5 

  Bem Nutrido 69 71,8 64,5 

DM Riso Nutricional 21 7 54,8 

  Bem Nutrido 79 93 45,2 

DCT Desnutrição 13,7 14,1 6,5 

 

Eutrofia 36,3 16,9 9,7 

  Sobrepeso/Obesidade 50 69 83,9 

CB Desnutrição 30 33,8 12,9 

 

Eutrofia 50 46,5 51,6 

  Sobrepeso/Obesidade 20 19,7 35,5 

CMB Desnutrição 8 8 3 

  Eutrofia 92 92 97 

Valores apresentados em porcentagem (%); IMC: índice de massa corporal; ASG7P: análise 

subjetiva global de sete pontos; DM: dinamometria manual; DCT: dobra cutânea tricipital; CB: 

circunferência do braço; CMB: circunferência muscular do braço. * nenhum valor apresentou p < 

0,05 para análise de associação pelo teste qui-quadrado. 

 

Em relação às análises por bioimpedância, na tabela 8 são apresentados 

os dados de composição corporal aferidos por BIA e BIS, os valores foram 

distribuídos pela amostra total e agrupados por GPID.  

Ao compararmos os grupos GPID-A vs GPID-B segundo os dados de BIA 

vs BIA, o grupo GPID-A apresentou valores mais elevados para todos os 

compartimentos corporais, com exceção da razão AE/ACT e ângulo de fase que 

não apresentaram diferença significativa. 
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Já quando os grupos GPID-A vs GPID-B foram comparados utilizando os 

dados de BIS vs BIS houve diferença apenas na massa gorda, na água corporal 

total e na água extracelular, que apresentaram valores mais elevados no grupo 

com maior ganho de peso interdialítico. Para os valores de sobrecarga hídrica o 

grupo GPID A obteve valores significativamente menores. 

Para a análise dos dois métodos dentro do mesmo grupo (BIA vs BIS), 

tanto nos grupos divididos pelo ganho de peso como pelo grupo total, todos os 

compartimentos corporais apresentaram-se mais elevados pela BIA, com exceção 

da massa gorda que foi maior pela BIS e da razão AE/ACT e do ângulo de fase 

que não apresentaram diferença significativa. 

 

Tabela 8 - Dados de composição corporal por BIA e BIS, segundo ganho de peso interdialítico.  

Composição Corporal 

Total (n= 102) GPID B (n=71) GPID A (n=31) 

BIA BIS BIA BIS BIA BIS 

Massa Livre de Gordura (kg)* 48,2 ± 11,6 37,6 ± 10
†
 46 ± 9 36,2 ± 9,9

†
 53,3 ± 15 40,7 ± 9,3

†
 

Massa Gorda (kg)*
#
 23,2 ± 9,3 25,5 ± 12

†
 20,9 ± 7,5 22,7 ± 9,5

†
 28,2 ± 11,1 31,7 ± 14,4

†
 

Massa celular corporal (kg)* 24,2 ± 12,2 20,7 ± 6,5
†
 22,9 ± 14,1 19,8 ± 6,5

†
 26,7 ± 5,8 22,6 ± 6,2

†
 

Água Corporal Total (L)*
#
 35,6 ± 7,7 33,1 ± 6,9

†
 33,4 ± 6,3 31,5 ± 6,2

†
 40,1 ± 8,6 36,5 ± 6,9

†
 

Água intracelular (L)* 19,4 ± 4,9 18,7 ± 4,1
†
 18,2 ± 4,3 17,7 ± 3,8

†
 21,8 ± 5,3 20,7 ± 4

†
 

Água extracelular (L)*
#
 16,1 ± 4 14,4 ± 3,2

†
 15,1 ± 3,4 13,7 ± 2,9

†
 18,1 ± 4,2 15,8 ± 3,3

†
 

Razão AE/ACT 0,45 ± 0,05 0,44 ± 0,04 0,45 ± 0,5 0,43 ± 0,4 0,45 ± 0,5 0,43 ± 0,5 

Ângulo de fase (°) 6,5 ± 1,2 6,1 ± 1,2 6,4 ± 1,2 6,1 ± 1,2 6,8 ± 1 6,1 ± 1,1 

Sobrecarga Hídrica (L)
 #
 - -1,0 ± 1,8 - -0,7 ± 1,8 - -1,5 ± 1,7 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. AE/ACT: razão água extracelular por água corporal total; 

* p < 0,05, comparação entre BIA GPID-A vs  BIA GPID-B;  

# p < 0,05, comparação entre BIS GPID-A vs  BIS GPID-B ; 

† p < 0,05, comparação entre BIA vs BIS no mesmo grupo; 
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Verificando diferenças de composição corporal entre sexos, segundo BIA e 

BIS, as mulheres apresentaram maiores quantidades de massa gorda, por ambos 

os aparelhos, para todos os outros compartimentos analisados os homens 

mostraram valores mais elevados tanto na BIA como na BIS, com exceção da 

água extracelular pela BIA, da razão AE/ACT e do ângulo de fase nos dois 

aparelhos, que não apresentaram diferença significativa.  

Ao compararmos os aparelhos no mesmo grupo, nos homens a BIA, com 

exceção da massa gorda, que se apresentou maior na BIS e do MCC, da razão 

AE/ACT e do ângulo de fase que não foram diferentes, apresentou maiores 

valores. Já ao analisarmos as mulheres, somente a massa gorda estava maior 

pela BIS e o ângulo de fase que não apresentou diferença estatística, todos os 

outros parâmetros estavam mais elevados na BIA (Tabela 9). 

Tabela 9 - Diferenças nas variáveis de composição corporal entre os sexos 

avaliados pelos métodos BIA e BIS. 

Variável 
Homens (n = 53) Mulheres (n = 49) 

BIA BIS BIA BIS 

Massa Gorda (kg)* # 21 ± 8,4 23,0 ± 12,4† 25,4 ± 9,8 28,2 ± 11,0† 

Massa Gorda (%)* # 28 ± 8,4 29,6 ± 10,3† 35,8 ± 9,4 40,2 ± 8,2† 

Massa Livre de Gordura (kg)* #  53,7 ± 10,8 43,9 ± 7,9† 42,6 ± 9,5 30,7 ± 7,0† 

Massa Livre de Gordura (%)* #  71,7 ± 13,3 61,3 ± 15,4† 62,3 ± 14,8 46,2 ± 10,1† 

Massa celular corporal (kg)* #  27,5 ± 15,7 24,7 ± 5,5 20,7 ± 4,8 16,4 ± 4,6† 

Água Corporal Total (L)* # 38,8 ± 7,9 36,8 ± 5,7† 32 ± 5,7 28,9 ± 5,4† 

Água intracelular (L)* # 21,7 ± 4,6 21, ± 3,3† 16,8 ± 3,9 16 ± 3,2† 

Água extracelular (L) #  16,6 ± 4,5 15,8 ± 3,1† 15,4 ± 3,2 12,8 ± 2,5† 

Razão AE/ACT  0,41 ± 0,09 0,42 ± 0,03 0,5 ± 0,08 0,44 ± 0,03† 

Ângulo de fase (°) 6,8 ± 1,2 6,2 ± 1,2  6,3 ± 1,1 6,0 ± 1,2 

Sobrecarga Hídrica (L) - -0,8 ± 1,8  - -1,2 ± 1,9 

Valores apresentados em média ± desvio padrão; AE/ACT: razão água extracelular por água 

corporal total. 

† p < 0,05, sendo BIA vs BIS no mesmo sexo;  

* < 0,05, sendo BIA vs BIA entre os sexos; 

#† p < 0,05, sendo BIS vs BIS entre os sexos.  
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Na tabela 10 estão as correlações entre os dados de composição feitos 

pelas duas bioimpedâncias. Foram encontradas fortes correlações entre todos os 

parâmetros, sendo o maior valor de correlação para a massa gorda e o menor 

valor foi relacionado à razão água extracelular por água corporal total. 

 

Tabela 10 - Coeficientes de correlação entre os resultados de composição 

corporal, gerados por BIA e BIS. 

Parâmetros r 

Massa Gorda (kg) 0,93 

Água Corporal Total (L) 0,92 

Água Intracelular (L) 0,87 

Água Extracelular (L) 0,83 

Massa Celular Corporal (kg) 0,75 

Massa Livre de Gordura (kg) 0,74 

Água Extracelular/Água Corporal Total 0,61 

r: coeficiente de correlação de Spearman; todos os valores apresentaram p < 0,001. 

 

Nas figuras enumeradas de 1 a 4 são apresentadas as associações entre 

os dados gerados pelos dois aparelhos: BIA x BIS, sendo apresentados os dados 

de massa livre de gordura, massa de gordura, água corporal total e água 

extracelular / água corporal total. 
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Figura 1 - Gráfico de dispersão para a correlação 

entre os valores de BIA e BIS para a Massa Livre 

de Gordura em kg (MLG). 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico de dispersão para a correlação 

entre os valores de BIA e BIS para a Massa de 

Gordura em kg (MG). 
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Figura 3 - Gráfico de dispersão para a 

correlação entre os valores de BIA e BIS para a 

Água Corporal Total em Litros (ACT).  

 

 

Figura 4 - Gráfico de dispersão para a correlação 

entre os valores de BIA e BIS para a Água 

Extracelular / Água Corporal Total (AE/ACT) 
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Já nas figuras 5 a 7, observa-se a análise de concordância feita por Bland-

Altman entre os métodos de bioimpedância de três parâmetros, massa gorda, 

água corporal total e água extracelular/água corporal total. 

 

 

Figura 5 - Gráfico de concordância de Bland-

Altman para a Massa de Gordura em kg (MG) 

avaliada pelos métodos de bioimpedância (BIA 

e BIS). 

 

 

Figura 6 - Gráfico de concordância de Bland-

Altman entre a Água Corporal Total em L 

(ACT) avaliada pelos métodos de 

bioimpedância (BIA e BIS). 
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Figura 7 - Gráfico de concordância de Bland-

Altman entre a razão Água Extracelular/Água 

Corporal Total em L (AE/ACT) avaliada pelos 

métodos de bioimpedância (BIA e BIS). 

 

Na tabela 11, os valores de resistência e reactância tanto da bioimpedância 

unifrequencial como da multifrequencial foram utilizados para formular os vetores 

para a classificação por análise de bioimpedância elétrica vetorial (BIVA). 

Utilizando os dados fornecidos por BIS observou-se que os vetores resultantes 

mostraram um número maior de pacientes classificados como magros e 

consequentemente houve números menores de obesos e caquéticos. 

 

Tabela 11 - Classificação dos indivíduos segundo análise de bioimpedância 

vetorial (BIVA), em número e porcentagem, determinados pelos valores de 

resistência e reactância fornecidos por BIA e BIS. 

 

   BIVA-BIA              BIVA-BIS 

Classificação N % n % 

Atlético 35,0 34,3 26,0 25,5 

Magro 31,0 30,4 58,0 56,9 

Obeso 19,0 18,6 8,0 7,8 

Caquético 17,0 16,7 10,0 9,8 

Valores apresentados em número (n) e porcentagem (%); BIVA: análise de bioimpedância elétrica 

vetorial. 
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Após avaliação dos dados da BIVA, posteriormente, os pacientes puderam 

ser classificados quanto à hidratação segundo os parâmetros estabelecidos por 

Piccoli, 1994 e podem ser visualizados nas figuras 4-7. Quando analisados os 

pacientes classificados como atléticos e magros, utilizando os dados da BIS 

houve uma maior porcentagem de desidratados, sendo que foram encontrados 

apenas 7% de indivíduos que  se apresentavam com o estado de hidratação 

adequado. Por outro lado, ao se analisar os participantes obesos e caquéticos a 

porcentagem de hiperhidratados ao se utilizar os valores obtidos por BIS foi muito 

maior, mas a porcentagem de pacientes com estado de hidratação adequado foi 

semelhante nos grupos.  

Ao avaliar os pacientes atléticos e magros, nota-se que houve melhor 

concordância entre os resultados quanto menor foi apresentada a quantidade de 

água desses indivíduos. Já ao observar os dados de obesos e caquéticos os dois 

equipamentos obtiveram valores mais concordantes quando os pacientes foram 

classificados com hidratação adequada e com anasarca (Figuras 8 – 11). 

 

 

Figura 8 - Análise de bioimpedância elétrica vetorial (BIVA) comparação 

BIVA-BIA e BIVA-BIS para pacientes com classificação Atléticos. 
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Figura 9 - Análise de bioimpedância elétrica vetorial (BIVA) comparação BIVA-

BIA e BIVA-BIS para pacientes com classificação Magros. 

 

 

Figura 10 - Análise de bioimpedância elétrica vetorial (BIVA) comparação 

BIVA-BIA e BIVA-BIS para pacientes com classificação Obesos. 
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Figura 11 - Análise de bioimpedância elétrica vetorial (BIVA) comparação 

BIVA-BIA e BIVA-BIS para pacientes com classificação Caquéticos. 

 

Quando foi feita a comparação entre BIS x BIVA-BIA houve um índice de 

concordância de Kappa muito fraco (0,08). Na figura 12, está descrita a 

concordância entre os métodos de bioimpedância BIS e BIVA-BIS sobre a 

classificação de hidratação dos pacientes em hemodiálise. Foi encontrado um 

valor de 0,34 pelo método de concordância de Kappa.  

 

Figura 12 - Concordância entre métodos de classificação de hidratação BIS 

vs BIVA-BIS 
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Ao se correlacionar o ganho de peso interdialítico com as outras variáveis 

do estudo, na tabela 12 são apresentados os dados segundo o GPID, IMC e HG e 

suas variáveis correlacionadas. Em relação ao ganho de peso foram encontradas 

apenas correlações fracas e somente moderada com o índice de massa corporal, 

já em relação ao índice de massa corporal houve correlações fortes com a 

circunferência da cintura e com as massas corporais e por fim ao analisarmos as 

variáveis que se correlacionaram com a dinamometria manual obtivemos fortes 

valores de r para os dados de composição corporal da BIA e da BIS. 

 

Tabela 12 - Coeficiente de correlação significativa para o ganho de peso 

interdialítico, o índice de massa corporal e dinamometria, com outras 

variáveis do estudo. 

Variável r 

GPID (kg) 

IMC (kg/m²) 0,42 

CC (cm) 0,38 

Água extracelular BIA (L) 0,38 

Massa Gorda BIA (kg) 0,37 

Massa Gorda BIS (kg) 0,36 

IMC (kg/m²) 

CC (cm) 0,88 

Massa Gorda BIS (kg) 0,85 

Massa Gorda BIA (kg) 0,83 

Água extracelular BIA (L) 0,62 

DM (kgf) 

Massa Magra BIS (kg) 0,77 

Massa celular corporal BIA (kg) 0,76 

Massa celular corporal BIS (kg) 0,75 

Massa Magra BIA (kg) 0,66 

r = coeficiente de correlação de Spearman; * todos os valores apresentados apresentaram p < 0,05. 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo foi possível constatar que pacientes com maior GPID, 

apesar da semelhança nos parâmetros clínicos, mostraram maior peso e gordura 

corporal, especialmente em região abdominal. Os resultados de composição 

corporal sugerem que a BIS, comparada à BIA e BIVA, pode detectar de forma 

mais sensível as variações de água corporal total e extracelular de pacientes em 

HD, contribuindo para uma avaliação mais sensível da composição corporal 

destes pacientes. 

Os participantes apresentaram uma distribuição semelhante entre os 

sexos, com leve predominância de homens, assim como encontrado por 

CABRERA et al., 2015 e pelo Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 

de 2012, sendo que 57% da população brasileira em HD pertencia ao sexo 

masculino.  A média de idade dos pacientes avaliados foi de 46 anos, semelhante 

aos achados da literatura nacional (SALOMÃO et al., 2004; OLIVEIRA et al 2004; 

SILVA et al.,2009) nos quais a média da idade variou entre os 49 a 52 anos, 

mostrando que estes grupos apresentaram uma faixa etária de adultos jovens, 

porém difere de grupos de pacientes norte-americanos e europeus que 

encontraram indivíduos mais velhos, com idades oscilando entre os 58 e 64 anos 

(KOPPLE el al., 2004; LAMEIRE el al.,2006). Esta diferença pode estar 

relacionada ao aumento precoce de pacientes diabéticos e hipertensos 

(MACISAAC et al.,2014; RĂDULESCU et al.,2006; FREITAS et al.,2013), sendo 

que mais de 50% nesta população de estudo apresentaram tais doenças, assim 

como em outros estudos que mostram diabetes e hipertensão arterial sistêmica 

como principais causas para doença renal crônica em processo dialítico 

(MACISAAC et al.,2014; CABRERA et al., 2015), outro fator determinante, 

encontrado nas populações brasileiras, relaciona-se à condições 

socioeconômicas mais precárias e menor qualidade de vida. A média da pressão 

arterial pós-diálise mostrou-se elevada, diferente dos achados de NERBASS et 

al.,2011 que evidenciaram apenas pressões elevadas no período pré-diálise mas 
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normalizada a posteriori. Como a maioria desta população apresentou-se 

hipertensa, era esperada a manutenção da pressão arterial elevada, além disso, 

15% dos participantes eram fumantes apresentando mais um fator agravante para 

o risco cardiovascular. 

As principais causas da DRC neste estudo foram diabetes (38%), 

hipertensão arterial sistêmica (27%), GESF (13%) e outros/desconhecidos (22%) 

estes dados corroboram aos achados por (MURUSSI, 2003; Júnior et al., 2007) 

que descrevem a nefropatia diabética e HAS como as principais causas da terapia 

de diálise em países desenvolvidos e segue a previsão que descreve um aumento 

do número de casos de DM e HAS na população brasileira para 1,8 vezes até o 

ano de 2025 (MALERBI E FRANCO, 1992), sendo que, observa-se uma 

incidência de aproximadamente 30% de nefropatia diabética nos pacientes com 

DM que já apresentam a doença por um longo período (MURUSSI, 2002).  

Em relação à função renal residual, apenas 23% dos indivíduos ainda 

apresentavam boa diurese, isso provavelmente se deve ao maior tempo em 

processo dialítico desta população. Já é bem descrito na literatura que pacientes 

tendem a apresentar menor diurese ao longo dos anos em diálise (BRENER et 

al.,2010; WANG et al., 2005; NECHITA et al., 2015), mas também nos mostra a 

boa eficiência do tratamento em relação à sobrevida nesta população uma vez 

que a média de tempo em HD foi de 72 meses, diferente de CASTRO et al, 2010 

e FREITAS et al, 2009 que descrevem pacientes com médias de tempo menores, 

aproximadamente de 36 meses. Uma hipótese para o maior tempo em diálise 

nesta população e sua maior sobrevida, se deve ao maior cuidado com o paciente 

em HD (MONTEIRO e CRUZ, 2010) melhora das técnicas de remoção de fluidos 

(SESSO et al., 2012) e por se tratar de uma população mais jovem, sendo menos 

susceptíveis a doenças e quadros infecciosos comparados a pacientes com idade 

avançada (NECHITA et al., 2015). Além disso, alguns autores relatam que a 

perda da FRR pode estar associada a maior desnutrição, anemia, 

hipoalbuminemia e HAS, sendo fatores de risco para hipertrofia cardíaca em 

pacientes em HD. Desta forma, pacientes com perda mais rápida da FRR têm 

menores índices de sobrevida, daí a importância da manutenção da FRR. (PERL 

e BSARGMAN, 2009; BREBER et al., 2010). SALOMÃO et al., 2004 descreve que 
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pacientes sem diurese apresentam maior ganho de peso entre as sessões de HD 

e esta sobrecarga de volume pode estar associada a níveis mais elevados de PA 

pré-diálise.  

Vários estudos tem demonstrado uma forte associação entre o maior GPID 

e a taxa de mortalidade (AHRARI et al., 2014; GHADDAR et al., 2009), além 

disso, é descrito que este pode ser utilizado, normalmente, como um meio de 

avaliação de boa adesão ao tratamento, principalmente ao consumo de líquidos. 

Neste estudo, o ganho de peso interdialítico, tanto relativo como absoluto, 

mostrou que esta população obteve boa adequação de peso segundo o guideline 

europeu e K/DOQI (FOUQUE el al, 2007; KDOQI, 2009), semelhante ao estudo 

de NERBASS et al., 2011, porém em estudos europeus (FOLEY et al., 2004; 

KALANTAR-ZADEH et al., 2009) foram observados valores mais elevados para 

GPID e tais achados foram associados a piores prognósticos. Semelhante aos 

achados de KALANTAR-ZADEH el tal., 2009 foi evidenciada boa qualidade da 

diálise, caracterizada por valores adequados para Kt/v, assim como preconizado 

pela National Kidney Foundation, desta forma, o grupo de estudo encontrava-se 

estável clinicamente. Alguns autores demonstram que o excesso de ganho de 

peso está associado à presença de hipertrofia de ventrículo esquerdo e também 

pode estar associado ao aumento do caso de depressão em pacientes em HD 

(MORAIS e MIORIN, 2016). 

Ao separarmos os pacientes pelo ganho de peso interdialítico (GRUPO B 

vs GRUPO A,  diurese residual, tempo em HD e Kt/v não apresentaram diferença 

significativa, semelhante aos achados de FERRAZ et al., 2015, porém difere 

deste mesmo autor quanto a idade, que descreve pacientes idosos apresentando 

menor GPID. Yang et al., 2007, também relata menor GPID em pacientes com 

mais de 60 anos, uma provável explicação se dá pelo fato de pacientes mais 

idosos apresentarem menor consumo alimentar e como neste estudo os 

pacientes foram em sua maioria adultos jovens não se pode corroborar com essa 

hipótese. 

Apesar de muitos estudos descreverem pacientes em HD com desnutrição 

(DWYER et al., 2005; STOJANOVIC et al., 2005; RYMARZ et al., 2016), há um 

crescente aumento do número de pacientes em sobrepeso/obesos (FERRAZ et 
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al., 2015) e esta população se apresentou em média com sobrepeso, porém foi 

encontrado um IMC de eutrofia para 50% dos participantes e um índice de 

desnutrição de 8,8%, semelhantes aos achados de outros estudos nacionais 

(NERBASS et al., 2011; VALENZUELA et al., 2003; FERRAZ et al., 2015), 

apresentando-se em níveis aceitáveis, uma vez que a desnutrição energético-

proteica (DEP) é um dos principais fatores que afetam adversamente esses 

pacientes e sua prevalência pode variar entre 23 a 76%. Diferente da população 

geral, alguns estudos sugerem que o sobrepeso pode estar associado ao melhor 

prognóstico clínico (JIALIN, YI, WEIJIE, 2012) sendo um IMC acima de 23 Kg/m² 

relacionado com diminuição do risco de morbimortalidade (CARDOSO et al., 

2006). No entanto, alguns achados relatam que esta condição é limitada apenas 

aos pacientes com mais massa muscular, situação não muito comum nesta 

população, que demonstrada normalmente maior perda muscular e provável 

excesso de peso devido às maiores porcentagens de gordura corporal (CALADO 

et al., 2007; VEGINE et al., 2011). Embora o IMC ainda seja muito utilizado na 

prática clínica, este método não é capaz de diferenciar os compartimentos 

corporais (MAFRA e FARAGE, 2006).  

No que diz respeito às variáveis antropométricas, foi encontrado que os 

pacientes do grupo A apresentaram excesso de peso corporal, evidenciado pelos 

maiores valores de peso corporal, IMC e CB além de apresentarem risco muito 

mais elevado para doenças cardiovasculares, dados que se assemelham a 

FERRAZ et al 2015. Uma vez que os pacientes com maior ganho de peso podem 

apresentar maior ingestão alimentar, principalmente alimentos ricos em calorias, 

alguns autores o descrevem como um fator protetor para mortalidade, porém já 

outros relatam que quanto maior o excesso de peso ao longo do tempo há um 

aumento em quadros de hipertensão o que gera maior risco cardiovascular. 

Ressaltando que mesmo não havendo diferença estatística, houve uma tendência 

para que os pacientes com maior GPID apresentassem maiores inadequações de 

DM e ASG7p além de maiores porcentagens de excesso de peso quanto às 

dobras cutâneas (CABRERA et al., 2015, HOLMBERG e STEGMAYR, 2009; 

NERBASS et al., 2011). 
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Neste estudo houve uma expressiva prevalência de obesidade abdominal, 

evidenciadas pelos valores de circunferência da cintura e da razão cintura/quadril, 

representando um alto risco cardiovascular, sendo identificada em 

aproximadamente 90% dos indivíduos, demonstrando que estes seguem a 

tendência da população em geral, segundo estudos epidemiológicos (PEDRUZZI, 

2012). Em contrapartida, a CB e DCT apresentaram alto percentual de 

inadequação 14% e 30%, respectivamente, não de forma tão expressiva como 

descrito por CALADO et al., 2007,  75,8% e 66,2% para CB e DCT, 

respectivamente, mas já evidencia uma parcela de pacientes em risco nutricional, 

este contraste com o índice de massa corporal pode ser devido ao excesso de 

peso por hiper-hidratação, fato comum nesta população, que pouco reflete em 

parâmetros antropométricos. 

Em relação à CMB, 92% dos pacientes encontraram-se acima do percentil 

50, assim, não indicando perda de massa muscular. Este dado concorda com o 

estudo de BATISTA et al., 2004, em que a massa muscular esteve dentro da faixa 

de normalidade em 61% dos pacientes. Entretanto, este mesmo autor revela que 

ao utilizar o nitrogênio corporal, foi constatado déficit de massa magra em 76% de 

pacientes em HD classificados anteriormente com estado nutricional adequado, 

evidenciando que talvez a CMB possa ser um método não muito sensível para 

avaliação de desnutrição energético-proteica com posterior perda de massa 

muscular na população em hemodiálise ou até mesmo nos mostra que estes 

indivíduos podem apresentar perda da força muscular anteriormente à perda do 

tecido muscular.  

Nos pacientes submetidos à HD, há uma enorme variedade de disfunções 

musculares que podem acarretar redução da força de pressão palmar, é descrito 

também, que o processo de diálise influencia negativamente na mesma. (PINTO 

et al., 2015) Ao avaliar a dinamometria neste estudo, houve uma porcentagem de 

21% de inadequação dos participantes, próximo aos achados de PEDRUZZ et al., 

2012 que descrevem uma redução da DNM em 34,5% dos pacientes. É 

importante ressaltar que este grupo foi composto em sua maioria por pacientes do 

sexo masculino, o que pode ter interferido nos resultados, pois como descreve 

TEIXEIRA et al 2009, homens possuem maior valor de força muscular absoluta do 
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que mulheres, isso ocorre por diferenças morfológicas e anatômicas entre os 

sexos. Ainda, a força de pressão palmar é descrita como um bom marcador da 

massa muscular, sensível a alterações em curto prazo, logo, alterações 

passageiras do estado nutricional são melhor avaliadas por esta técnica 

(TEIXEIRA et al 2009). 

Outra forma simples e rápida para avaliar o estado nutricional dos 

pacientes em HD é a ASG7p, além de ter boa correlação com métodos objetivos 

como o IMC e dinamometria, ela proporciona melhor discriminação dos diferentes 

graus de desnutrição entre os pacientes e por ter mais classificações parece ser 

um bom método a ser utilizado nessa população (JONES et al., 2004; 

FERNANDES e MARSHAL, 2013). Foi evidenciado que 69% dos pacientes 

obtiveram pontuações 6 e 7 (sem risco e/ou risco leve) e nenhum paciente foi 

classificado com pontuações 1 e 2 (desnutrição grave), semelhante aos achados 

de JONES et al., 2004, classificando 71% dos pacientes nas pontuações 6 e 7, e 

nenhum classificado com desnutrição grave. Não foram encontrados pacientes 

em risco nutricional neste estudo, porém a ASG7p se torna útil por ser sensível a 

leves sintomas de desnutrição, permitindo o cuidado do paciente em estágios 

iniciais de carência nutricional. Desta forma, não só o IMC deve ser utilizado para 

classificar o estado nutricional destes pacientes que em muitas vezes podem 

apresentar déficit de massa muscular e risco nutricional mascarado pelo excesso 

de líquidos (CHANG et al., 2011). 

Medidas antropométricas são ferramentas úteis para a classificação do 

estado nutricional de pacientes com DRC. Contudo, muitos estudos referem à 

necessidade de outros métodos para a avaliação nutricional em conjunto, uma 

vez que ainda não existam critérios consensuais para avaliação desta população 

(OLIVEIRA et al., 2010). Entre estes podem ser utilizados parâmetros 

bioquímicos, parâmetros de ingestão alimentar e bioimpedância elétrica (BIA) 

(MITCH e KLAHR, 2008). 

Altas porcentagens de inadequações em exames bioquímicos são 

frequentes nesta população, já é bem descrito na literatura, isto é devido às 

alterações causadas principalmente pela perda da função renal, responsável por 

eliminar toxinas, manter o equilíbrio de minerais, entre outras (RYMARZ et al., 
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2016). Portanto é imprescindível que os pacientes em HD mantenham o 

adequado consumo alimentar, para evitar intercorrências e hospitalizações 

(THIJSSEN et al., 2015). 

Em ambos os grupos a média de creatinina apresentou-se abaixo dos 

níveis recomendados para esta população, estudos demonstram que a 

mortalidade aumenta quando os valores séricos de creatinina são inferiores a 10 

mg/dL. (MAZAIRAC et al., 2011) O grupo A apresentou menores valores de 

creatinina, conflitante com FERRAZ et al 2015, porém outros autores descrevem 

que menores valores de creatinina sérica em pacientes em HD podem evidenciar 

menor consumo energético-proteico e consequentemente, menor quantidade de 

massa muscular. (LOPES et al., 2010) A albumina neste estudo não apresentou 

diferença entre os grupos, assim como em FERRAZ et al., 2015. Ainda não há 

consenso quanto ao seu uso como marcador de estado nutricional em pacientes 

em HD, uma vez que pode estar sujeita a variações não só em consumo 

alimentar, mas como em outras situações metabólicas, como variações de 

hidratação e processos inflamatórios, comuns nesta população (HERSELMAN et 

al., 2010). Desta maneira, este parâmetro apenas se comportou como marcador 

de menor índice de inflamação, não sendo utilizado para avaliação do estado 

nutricional ou ingestão alimentar.  

Ainda não há consenso sobre qual método de investigação de ingestão 

alimentar pode ser considerado um “padrão ouro”. O registro alimentar é o 

método mais utilizado na prática clinica por sua praticidade e baixo custo, porém é 

altamente dependente do paciente, e sua correta anotação pode sofrer variações 

devido à subjetividade individual (VELLUDO et al., 2007). Estudos demonstraram 

que menos de 25% dos pacientes em diálise aderem à dieta e à prescrição 

medicamentosa (KALANTAR-ZADEH et al., 2015), sendo estes, fatores a serem 

explorados para melhor controle do GPID. Entretanto, para melhorar a adesão ao 

tratamento se faz necessária uma equipe multidisciplinar e os pacientes precisam 

aprimorar seus conhecimentos sobre uma dieta adequada. Isso sugere que a 

atuação do profissional nutricionista na promoção da educação nutricional aos 

pacientes e uso adequado dos medicamentos pode auxiliar significativamente no 
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tratamento de pacientes em HD. Neste âmbito, o nutricionista tem um forte 

impacto para o auxilio da qualidade de vida (NERBASS et al., 2008). 

No presente estudo, os pacientes não apresentaram diferença entre 

consumo calórico entre os três dias de registro alimentar, semelhante aos 

achados por VEGINE et al., 2011, entretanto, os pacientes não atingiram suas 

necessidades calóricas e proteicas segundo o preconizado para pacientes em HD 

(K/DOQI, 2002), fato que pode ser explicado pela falta de apetite comum nessa 

população, aliado ao maior catabolismo e às perdas de nutrientes durante a 

hemodiálise (KALANTAR-ZADEH et al., 2011), muito embora o consumo de cálcio 

esteja prejudicado em todos os dias, o de sódio foi elevado. Estes achados 

sugerem problema corriqueiro encontrado na população em HD, a ingestão 

dietética insatisfatória ou inadequada e relacionada como a causa mais comum 

de prejuízo ao estado nutricional (CARRERO et al., 2013; BOSSOLA et al., 2005). 

Ainda, o excesso de sódio sugere uma das causas do maior GPID (HECKING et 

al., 2013), como explica FERRAZ et al., 2015, esta população deve 

continuamente ser aconselhada a realizar o adequado consumo alimentar e 

limitar a ingestão de alimentos ricos em sódio e sal de adição, a fim de facilitar o 

controle da sede, favorecendo a menor ingestão de líquidos e manter adequado 

GPID. 

Neste trabalho, a ingestão energética e proteica mostrou-se aquém dos 

valores recomendados para pacientes em HD em ambos os grupos (a saber, 30 a 

35 kcal/kg/dia e 1,2g de proteínas/kg/dia), como encontrado por VELLUDO et al., 

2007, a perda de apetite nestes a pacientes é comum, provavelmente devido aos 

fatores que contribuem para o catabolismo, como a acidose metabólica e 

inflamação. Ainda que o grupo A tenha consumido maiores quantidades de 

carboidratos e proteínas, em valores absolutos, foi encontrada apenas uma 

tendência ao maior consumo energético. Porém este grupo apresentou elevado 

consumo de colesterol e sódio, sendo que estes apresentam grande risco para o 

tratamento dialítico, pois aumentam o risco cardiovascular (NERBASS et al, 

2013). Além disso, o maior consumo de sal está positivamente associado ao 

GPID. Desta forma, não houve nenhuma evidência de uma melhor nutrição com o 

maior GPID. Apesar de uma maior ingestão alimentar ser vinculada ao melhor o 
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estado nutricional de pacientes em HD, este fator não foi evidenciado neste 

trabalho, além disso, é inadequado se concentrar apenas sobre tal benefício, uma 

vez que o GPID excessivo também pode apresentar maiores taxas de mortalidade 

cardiovascular (CHEN et al., 2012; LIANG et al., 2013; NERBASS et al., 2013). 

Em relação à composição corporal, foi demonstrado que pacientes em HD 

podem apresentar grande variação do volume hídrico entre as análises por BIA e 

BIS, sendo que a BIA apresenta menor precisão, no que diz respeito à 

superestimação das massas mais hidratadas como o caso da massa livre de 

gordura (RAIMANN et al., 2014). Neste estudo, a BIS apresentou melhor 

avaliação do conteúdo de água corporal, o que foi descrito também por 

FURSTENBERG et al., 2011 e RAIMANN et al., 2014. Não houve diferenças entre 

os equipamentos, somente quando foi comparada a razão entre AEC/ACT e o 

ângulo de fase dos pacientes. A relação AEC/ACT é um parâmetro válido para 

avaliação do estado de hidratação, como relatado por BOOTH et al., 2010. Este 

parâmetro pode apresentar-se elevado não só nos casos de hiper-hidratação, 

mas também pode alterar-se em casos de desnutrição (KYLE et al, 2004). Tal 

sobrecarga favorece elevação da pressão arterial, risco de hipertrofia do 

ventrículo esquerdo e aumento da mortalidade cardiovascular (NERBASS et al., 

2013). Nosso estudo corrobora com os achados de DOU et al., 2011 que sugere 

que a BIS parece apresentar melhor precisão na detecção de mudanças de curto 

prazo nos volumes corporais. 

Ao separarmos os participantes pelo GPID, foi evidenciado maiores valores 

em praticamente todos os compartimentos corporais nos pacientes do grupo A 

tanto por BIA e BIS, próximo aos achados de GARAGARZA et al., 2013, diferindo 

apenas no ângulo de fase que no presente estudo não foi evidenciada diferença 

estatística. Os resultados obtidos pela BIS demonstram que tal avaliação clínica 

pode auxiliar a equipe médica para estimar um estado de hidratação fisiológico e 

com isso aproximar o paciente de seu “peso seco”. 

O ângulo de fase é um parâmetro que pode ser obtido das leituras 

realizadas pelos equipamentos de bioimpedância e não há necessidade do uso 

de equações para sua mensuração, desta forma diminuem-se possíveis erros. O 

AF pode ser uma ferramenta útil no prognóstico de pacientes renais (MAGGIORE 
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et al, 1996) e parece que este pode identificar alterações de composição corporal 

que antecedem alterações de parâmetros antropométricos. Há vários anos, 

pesquisadores estudam se o AF pode ser usado como parâmetro para avaliação 

do estado nutricional em diversas condições clínicas com resultados ainda pouco 

conclusivos, sendo que alguns trabalhos com pacientes em HD mostram o AF 

como preditor de sobrevida, quando comparado com os parâmetros nutricionais 

habituais (PICCOLI et al., 2005). LIEM et al ainda discutem que o AF pode 

apresentar-se diminuído em hemodialisados, mesmo que não haja modificações 

nos parâmetros bioquímicos ou na composição corporal. Entretanto, ainda se 

mantém controverso a avaliação do AF por falta de valores referenciais ou ainda, 

se valores baixos podem ser interpretados como desnutrição em diferentes 

patologias (BARBOSA-SILVA et al., 2005). O AF no presente estudo não 

apresentou variação, isso pode ser explicado, em partes, pela grande perda de 

líquidos no processo dialítico que poderia alterar momentaneamente seus valores. 

MARGGIORE et.al (1996) também cita que pacientes em hemodiálise podem 

sofrer diminuição do AF devido à gravidade da DRC e propriedades biológicas 

desconhecidas e não por mudanças no estado nutricional propriamente dito. 

Ao compararmos a composição corporal dos pacientes pelo sexo, foi 

encontrado, como esperado, que mulheres apresentaram maior quantidade de 

gordura corporal tanto por BIA quanto BIS, assim como evidenciado por FREITAS 

et al, 2009, já os homens apresentaram maiores valores em todos os 

compartimentos que continham mais água, somente AE/ACT e AF que não 

obtiveram diferença estatisticamente significante. O AF é preditor da massa 

celular corporal (MCC), um marcador de proteínas somáticas, segundo 

BARBOSA-SILVA et al, 2005, seria esperado mudanças nos valores do AF de 

acordo com o sexo, decorrente de diferentes valores de MCC, porém mesmo 

apresentando maiores MCCs, neste estudo o AF dos homens não apresentou 

diferença das mulheres. Foi constatado também que as porcentagens de gordura 

em ambos, aparelhos e sexos, obtiveram valores acima do recomendo, 

corroborando com os outros achados de medidas antropométricas (CUPPARI, 

2005). Assim como na maioria dos estudos, o gênero não se apresentou como 

um fator de confusão nesta população de estudo (FREITAS et al, 2009). 
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Semelhantes aos achados de RAIMANN et al., 2014, os dois equipamentos 

apresentaram boa correlação segundo a análise por Bland-Altman. Estes dados 

apenas sugerem que houve uma boa precisão entre BIA e BIS, uma vez que não 

é possível compararmos os valores absolutos de ambos, assim, a hidratação 

relativa aparentemente não comprometeu a visualização dos compartimentos 

extracelular e intracelular pelos dois aparelhos.  

Além disso, ao se correlacionar os dados obtidos entre BIA e BIS, foram 

encontrados fortes correlações para todos os parâmetros, porém tais resultados 

foram perdendo força com as massas com maior volume hídrico, mostrando a 

diferença entre as medições, tal fato difere dos achados de RAIMANN et al., 

2014, que evidenciam ótima correlação e precisão entre as BIAs, mesmo quando 

há aumento do volume destes pacientes.  

Assim como descrito em FERRAZ et al., 2015, observou-se uma 

associação positiva entre o GPID e o IMC, além disso AEC e MG também 

obtiveram uma fraca correlação com o GPID, mostrando que o excesso de peso e 

de líquidos está ligado ao GPID. O IMC esteve fortemente correlacionado a 

parâmetros de gordura corporal, já a dinamometria apresentou forte correlação 

com parâmetros mais ligados à massa muscular. 

Ao comparar os dados de BIVA utilizando os aparelhos BIA e BIS, é 

evidenciado que estes apresentaram diferentes valores para os vetores 

resultantes, nos quais utilizando a BIS houve um maior montante de pacientes 

classificados como adequados. Os dados apresentaram melhor concordância 

quando os pacientes encontravam-se nos níveis extremos de hidratação tanto 

para anasarca como para desidratação. Evidenciando que a BIVA-BIS pode ser 

mais sensível a pequenas variações de volume nesses pacientes. 

Ao analisarmos os resultados de classificação de hidratação BIVA-BIS vs 

BIS, pudemos observar que há uma grande diferença entre os achados para cada 

aparelho, entretanto, cada bioimpedância tem critérios singulares para classificar 

o estado de hidratação, desta forma, os resultados obtidos dos compartimentos 

de água corporal com ambos os monitores não são comparáveis. Foi encontrada 

uma fraca concordância entre os métodos (kappa= 0,34) e ainda mais fraca 
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quando feita a BIVA-BIA vs BIS (kappa = 0,08), diferente dos achados de 

TERUEL-BRIONES et al., 2012 que refere maior grau de coincidência, a saber: 

kappa = 0,64. Esta diferença se dá, provavelmente devido aos pacientes da 

amostra apresentarem maior sobrecarga hídrica, o que dificulta a correta 

mensuração dos dados da BIVA.  

Ainda há muita incerteza quanto a um valor adequado para GPID, devido, 

principalmente, a este parâmetro ser utilizado para avaliar o adequado consumo 

de líquidos ou se há um adequado estado nutricional, além do mais, vários 

estudos encontram efeitos deletérios cardíacos, evidenciando forte associação 

com a elevação da pressão arterial em pacientes que apresentaram GPID 

superior a 2,5 Kg (SALOMÃO et al., 2004). Já é bem descrito que as principais 

causas de morte na população em diálise se dão por eventos cardiovasculares, 

(Lee et al., 2014) . Desta forma é de suma importância que o GPID seja 

monitorado individualmente buscando adequar o peso ideal a rotina de que cada 

paciente propiciando uma melhor qualidade de vida sem prejudicar o tratamento 

em HD. 

 Pacientes em HD podem apresentar variações importantes na composição 

corporal, principalmente se tratando na distribuição de água corporal. O GPID 

mostrou-se um método simples que pode estar vinculado ao excesso de peso 

desses indivíduos e que pode causar futuros problemas cardiovasculares quando 

muito elevados nessa população.  
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8. LIMITAÇÕES 

 

 

Por se tratar de um estudo transversal, não foi possível demonstrar a 

relação causal entre as variáveis estudadas. Uma vez que o cálculo do consumo 

alimentar foi baseado em registro alimentar, feito pelo próprio paciente, não se 

pode estimar com total precisão a composição da dieta, devido à subjetividade 

individual, principalmente do sódio de adição. Porém, este estudo permitiu a 

avaliação do estado nutricional desta população e sua associação com o ganho 

de peso interdialítico, sendo uma variável de importante interesse clínico, ao 

passo que os resultados poderão nortear possíveis estratégias para intervenções 

clínicas.  
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9. CONCLUSÕES 

 

 

Pacientes com maior ganho de peso interdialítico apresentam maior peso 

corporal, não apenas devido ao acúmulo de água corporal total e extracelular, 

mas também em gordura corporal.  

Quanto ao estado nutricional este grupo apresenta maior deposição central de 

gordura corporal, além de elevado consumo de sódio e gordura. 

Os valores de massas teciduais mais hidratadas eram maiores pela BIA e o 

de gordura corporal maior pela BIS, mostrando que a BIS pode mais 

adequadamente quantificar a distribuição de água, especialmente a extracelular, 

sendo um método mais adequado para avaliar composição corporal de pacientes 

em hemodiálise. 

Uma vez que os pacientes com maior GPID possuem pior perfil nutricional e 

de composição corporal, devem merecer atenção especial quanto a uma 

avaliação nutricional mais completa, oferecendo subsídios para um seguimento 

nutricional individualizado, contribuindo para um melhor prognóstico clínico destes 

indivíduos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto 
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ANEXO B – Análise Subjetiva Global de 7 pontos 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título do Projeto: “Estado nutricional segundo função renal residual e ganho de 
peso interdialítico de pacientes em hemodiálise” 

Pesquisador responsável: Héric Holland 

Telefones para contato:(19) 997491290 

E-mail para contato: hericholland@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisado Hospital das Clínicas e da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto: (16) 3602-2228 

Eu, Héric Holland, responsável pela pesquisa “Estado nutricional 

segundo função renal residual e ganho de peso interdialítico de pacientes 

em hemodiálise” estou fazendo um convite para você participar como voluntário 

(a) deste estudo. 

Esta pesquisa quer saber se o estado nutricional e a composição corporal 

dos pacientes em hemodiálise tem relação com o ganho de peso entre as 

sessões de diálise e a função renal que ainda resta. Assim, acreditamos que 

estas informações podem ajudar a melhorar o tratamento por diálise e a 

manutenção do estado nutricional, buscando aumentar a sua qualidade de vida. 

Neste estudo, você será avaliado (a) apenas uma vez após uma sessão de 

hemodiálise. Para sabermos como você se alimenta, pediremos para que traga 

um registro por escrito de todos os alimentos e bebidas que consumiu durante 

três dias, sendo dois dias durante a semana e um dia no final de semana. 

Também, o pesquisador fará algumas medidas em você, serão medidos o 

peso, a altura, as medidas da cintura e dos braços. Para avaliar sua força será 

usado um aparelho que você terá que apertar com a mão para medir a força 

muscular. Para determinar a composição corporal será feito um exame que passa 

uma corrente elétrica bem fraca, que não é percebida pelo seu corpo, que vai nos 

dizer a quantidade de água, gordura e músculos que tem em seu corpo. Isso tudo, 
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deve durar mais ou menos 15 minutos sem causar dor ou desconforto. Nesta 

pesquisa não haverá nenhum tipo de risco para você. 

Nenhum dos exames irá trazer prejuízo para você ou para o seu tratamento 

e você terá o benefício de um acompanhamento nutricional durante a pesquisa, 

além disso, os dados nutricionais poderão contribuir para um atendimento clínico 

mais integral.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 

contato, com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa 

do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo 

telefone (16) 3602-2228. Você tem garantido o seu direito de não aceitar 

participar ou de retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de 

prejuízo ao tratamento pela sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação. Você tem a garantia como participante que terá total 

acesso aos seus resultados da pesquisa. As coletas para a pesquisa vão ser 

feitas nos mesmo dia de hemodiálise, por isso você não terá nenhum gasto. Fica 

também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial. Você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, assinado e rubricado em todas as páginas pelo pesquisador e 

também você tem garantia de acesso aos resultados da pesquisa caso desejar. 

Autorização 

Eu,........................................................................................................................,  

após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, ficando claro 

para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este 

consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer 
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benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos 

aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes.  

____________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal 

Ribeirão Preto, _____ de _______________ de 20__ 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela pesquisa Héric Holland 

Ribeirão Preto, _____ de _______________ de 20__ 

 

 

APÊNDICE B – Registro alimentar de 3 dias não consecutivos 

REGISTRO ALIMENTAR DE 3 DIAS 

Nome:______________________________  Data ____________  

Realizar registro do que comeu de um dia em hemodiálise, de um dia da semana 

sem hemodiálise e de um dia de final de semana sem hemodiálise. Este diário 

alimentar é importante para conhecermos sua alimentação. Por isso, anote tudo 

que você comer ou beber nos dias sinalizados. Para evitar que você não se 

esqueça de anotar algo que comeu, liste os alimentos e quantidades ingeridas 

logo após as refeições. O consumo de sucos, refrigerantes, café e chás também 

são importantes. Lembre-se de anotar também como você está adoçando a sua 

bebida (açúcar, adoçante, mel e etc). Procure preencher o seu registro com 

medidas caseiras. E o mais importante: Não modifique o seu hábito alimentar 

porque está anotando sua alimentação. 

Veja no exemplo abaixo. 

Horário Alimento Quantidade 

8 horas Pão francês 1 unidade 

 




