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RESUMO
Zamberlan, P. O uso de indicadores antropométricos na avaliação nutricional
seqüencial de crianças e adolescentes gravemente doentes internados em
uma Unidade de Terapia Intensiva [dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2009.
Apesar dos avanços tecnológicos, a subnutrição ainda permanece muito
prevalente nas unidades de terapia intensiva pediátrica (UTIP). Crianças
gravemente doentes apresentam maior risco nutricional devido às
modificações no metabolismo intermediário, ocasionadas pelo estresse, e
que se caracterizam por aumento da taxa metabólica basal e intenso
catabolismo protéico. Estudos mostram que uma intervenção precoce,
indicada com base em avaliação nutricional, pode prevenir a subnutrição,
bem como, minimizar suas complicações. A avaliação nutricional
antropométrica (ANA) de crianças e adolescentes em estado grave é
particularmente difícil, e a discussão sobre a sua efetividade torna
importante um estudo sobre a utilização de indicadores antropométricos
nestes pacientes. Foi realizado um estudo prospectivo para classificar
lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes segundo o seu estado
nutricional à admissão e durante a internação em UTIP de nível de
atendimento terciário, por intermédio de indicadores antropométricos. Foram
avaliados 256 pacientes no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2006,
admitidos na UTIP do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A ANA foi realizada
nas primeiras 24 horas de admissão e repetida semanalmente até a alta da
UTIP e contemplou peso (P), estatura/comprimento (E), circunferência do
braço (CB), dobra cutânea tricipital (DCT), circunferência muscular do braço
(CMB) e área muscular do braço (AMB). A classificação nutricional foi
realizada com o escore Z nas relações peso/idade (P/I), estatura/idade (E/I),
peso/estatura (P/E), índice de massa corpórea/idade (IMC/I), circunferência
do braço/idade (CB/I) e circunferência do braço/estatura (CB/E), tomando
como referencial os valores do National Center for Health Statistics (NCHS,
2000) para crianças maiores de cinco anos, e os da OMS/2006 para as
crianças com idade inferior. O grau de gravidade dos pacientes foi
determinado pelo escore “Paediatric Index of Mortality” (PIM). As médias,
medianas e os desvios-padrão do escore Z foram obtidos em todos os
indicadores. Nas crianças avaliadas seqüencialmente, foi realizada análise
comparativa entre os resultados obtidos à admissão e o sétimo dia de
internação com o teste t de Student emparelhado, visando identificar
modificações dos indicadores antropométricos ao longo do tempo. O estado
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nutricional e suas relações com a gravidade, mortalidade e tempo de
internação foram analisados por métodos de correlação e regressão linear,
com cálculo do coeficiente de Pearson e da tendência de evolução. A
mediana de idade foi de 58 meses e as faixas etárias predominantes foram
as de escolares e menores de dois anos, sendo que 84,76% dos pacientes
apresentavam doença de base. A mediana do tempo de internação foi de
quatro dias e a do PIM 10,7. Durante a evolução ocorreram 38 óbitos (15%
dos casos). Houve subnutrição à admissão em 37% dos pacientes pelo
indicador Z E/I; 23% por Z P/I; 12,7% por Z P/E; 15,6% por Z IMC/I; 43,2%
por Z CB/I; 23,8% por Z CB/E; 28,5% por DCT; 43% por CMB e 43% por
AMB. Não houve alteração estatisticamente significante nos indicadores
antropométricos durante o período de internação, bem como não houve
correlação entre o PIM, o tempo de internação e os indicadores nutricionais
utilizados. O indicador CB/E apresentou boa correlação com a mortalidade.
Os resultados sugerem que a antropometria foi útil na avaliação nutricional
de crianças gravemente doentes em UTIP, sendo as medidas do braço as
que puderam melhor discriminar a subnutrição e predizer a mortalidade
nestes pacientes à admissão.

Descritores: Unidades de terapia intensiva pediátrica. Avaliação nutricional.
Antropometria. Criança. Adolescente.
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SUMMARY
Zamberlan, P. The use of anthropometric indicators in the nutritional
sequential assessment of critically ill children and adolescents admitted to an
intensive care unit [dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2009.
Despite technological progress, malnutrition is still very prevalent in the
pediatric intensive care unit (PICU) setting. Critically ill children are at higher
nutritional risk due to changes in intermediary metabolism caused by stress,
which is characterized by increased basal metabolic rate and intense protein
catabolism. Nutritional care studies have proposed that early intervention,
targeted for nutritional assessment can prevent and minimize the
complications of malnutrition. Although the anthropometric nutritional
assessment (ANA) is particularly difficult to be performed in critically ill
children and adolescents, the study of its effectiveness is of utmost
importance for these patients. To classify infants, pre-school children, school
children and adolescents according to their nutritional status, on admission
and during their PICU stay, a prospective study was carried out. We
evaluated 256 patients from January 2005 to January 2006, admitted to the
PICU of Instituto da Criança, Hospital das Clínicas da Universidade de São
Paulo. ANA was performed within the first 24 hours after admission and was
repeated on a weekly basis until discharge from the PICU and included
weight (W), height/length (H), arm circumference (AC), triceps skinfold (TS),
arm muscle circumference (AMC) and arm muscle area (AMA). The
nutritional classification was performed with the Z-score for weight/age (W/A),
height/age (H/A), weight/height (W/H), body mass index/age (BMI/A), arm
circumference/age (AC/A) and arm circumference/height (AC/H), adopting
the reference values of the National Center for Health Statistics (NCHS,
2000) for children over five years, and the WHO/2006 for those under five
years old. The severity of the patient’s condition was assessed by the score
Pediatric Index of Mortality (PIM). Mean values, median and standard
deviation of Z-scores were obtained for all indicators. Sequential evolution in
children was performed by means of comparative analysis between
admission and the seventh day of hospitalization with the paired Student t
test, to identify changes in anthropometric indicators over time. Nutritional
status and its correlation with severity, mortality and length of hospitalization
were analyzed by linear correlation and regression, using the Pearson's
coefficient and the evolution trend. The median age was 58 months and the
predominant age groups were school children and those under the age of
two, and 84.76% of patients had an ailment. The median period of
xviii

hospitalization was four days and the PIM score was 10.7. There were 38
deaths (15% of cases), and malnutrition was found on admission in 37% of
patients by the indicator Z H/A, 23% for Z W/A, 12.7% for Z W/H, 15.6% for Z
BMI/A, 43.2% for Z AC/A , 23.8% for Z AC/H, 28.5% for TS , 43% for AMC
and 43% for AMA. There were no statistically significant changes in
anthropometric indices during the period of hospitalization, and there was no
correlation between the PIM, the time of hospitalization and the nutritional
indicators used. The indicator AC/H correlated to mortality. The results
suggest that anthropometry is useful in nutritional assessment of critically ill
children in the PICU setting, and the arm measurements can predict mortality
and malnutrition in these patients at admission.

Descriptors: Pediatric

intensive

care

units.

Anthropometry. Child. Adolescent.

xix

Nutritional

assessment.
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1.1 Desnutrição Hospitalar
Estado nutricional é o reflexo do equilíbrio entre a ingestão de
alimentos e o consumo de energia necessário para manter as funções
diárias do organismo. Sempre que existir algum fator que interfira em
qualquer uma das etapas deste equilíbrio, os riscos de o indivíduo
desenvolver desnutrição são iminentes (Waitzberg et al., 2000).
Segundo Jellife (1966), a desnutrição é definida como estado mórbido
secundário a deficiência ou excesso, de um ou mais nutrientes essenciais.
Na verdade, o termo desnutrição significa inadequado estado nutricional
quando comparado a determinado referencial. Essa inadequação pode ser
caracterizada por excesso (hipernutrição), como no caso da obesidade, ou
déficit, que seria chamado de subnutrição.
As causas da desnutrição são freqüentemente complexas e envolvem
múltiplos fatores. Porém, qualquer que seja a causa, as conseqüências
clínicas podem ser comprometedoras, levando ao aumento da morbidade e
da mortalidade.
Na criança, devido à grande velocidade de crescimento e maior
necessidade de substratos energéticos, os efeitos da subnutrição costumam
ser mais rápidos e graves, prejudicando o desenvolvimento físico e
intelectual (Bruun et al., 1999; Monte, 2000; Pawellek et al., 2008); além de
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aumentar a incidência e gravidade de enfermidades infecciosas e reduzir a
capacidade produtiva na idade adulta (Pelletier et al., 1993).
Quanto à sua origem, a desnutrição pode ser primária ou
secundária. Quando primária, decorre de inadequação no consumo
dietético, sem que haja nenhum outro fator de interferência. Já na
desnutrição secundária, existem no indivíduo fatores que alteram a
utilização normal de nutrientes, mesmo em vigência de consumo alimentar
adequado. Isso pode ocorrer, em condições nas quais os processos de
deglutição, digestão, absorção, e excreção encontram-se prejudicados
(Marcondes, 1976; Waterlow, 1997).
Nas duas últimas décadas, acompanhando a tendência mundial,
observa-se nos países em desenvolvimento, relevante diminuição da
prevalência da subnutrição infantil em comparação ao notável aumento dos
casos de obesidade. No Brasil, os dados apresentados pelo Ministério da
Saúde (MS) da mais recente Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da
Criança e da Mulher (PNDS-2006), mostraram que a prevalência da
subnutrição, dimensionada pela proporção de crianças com déficit de
crescimento, caiu quase pela metade: de 13% para 7%. Já o excesso de
peso em relação à altura foi encontrado em 7% das crianças avaliadas.
Apesar disso, a subnutrição ainda constitui um dos maiores problemas de
saúde nas sociedades em desenvolvimento nas quais um terço de todas as
crianças menores de cinco anos é acometido (Onis et al., 2000).
Os números são mais alarmantes em menores hospitalizados nos
quais a letalidade chega a ser quase dez vezes mais elevada,
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principalmente nos portadores de formas graves de subnutrição quando
comparados aos eutróficos (Schofield e Ashworth, 1996).
A subnutrição hospitalar é aquela diagnosticada durante o período de
internação. No início do novo milênio, é provavelmente uma das doenças de
maior prevalência e incidência (Correia, 2000). O estado nutricional precário
entre os pacientes hospitalizados tem sido bem documentado. Em 1996, a
Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE) propôs estudo
multicêntrico, o Inquérito Brasileiro de Avaliação Nutricional Hospitalar
(IBRANUTRI), objetivando quantificar a subnutrição hospitalar. Após a
avaliação de 4.000 pacientes hospitalizados, o inquérito identificou 48,1% de
pacientes com subnutrição, dos quais 12,6% apresentavam subnutrição
grave. Esta freqüência se elevou para 61,5% quando os pacientes
permaneciam 15 dias ou mais na unidade hospitalar (Waitzberg et al., 2001).
Dentre as principais causas de subnutrição hospitalar podemos citar
ingestão inadequada de nutrientes; alteração da absorção de nutrientes;
administração de fármacos que interferem no processo nutricional; demora
na

indicação

da

terapia

nutricional

(TN);

jejum

prolongado

para

procedimentos; iatrogenia (Waitzberg et al., 2000). A piora do estado
nutricional de pacientes hospitalizados resulta em numerosas deficiências
funcionais, sendo associada à apatia, letargia, alterações da capacidade
intelectual (Correia, 2001), além de perda de peso e de massa muscular; má
cicatrização
competência

de

feridas,

imunológica,

alteração

dos

mecanismos

aumento

da

permanência

hospitalares (Giner et al., 1996; Correia e Waitzberg, 2003).

que
e

conferem

dos

custos
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Em crianças, vários estudos avaliaram o estado nutricional no âmbito
hospitalar. A maioria avaliou a condição nutricional de pacientes à internação
e encontrou alta prevalência de subnutrição, com predominância de
subnutrição crônica (Merrit e Suskind, 1979; Luengas et al., 1983; Melgar et
al., 1986; Leleiko et al., 1986; Alves et al., 1988; Moura, 1990; VasquezGaribay et al., 1993; Hendricks et al., 1995; Romaldini et al., 1996; Hankard
et al., 2001; Pawellek et al., 2008).
Avaliação evolutiva durante o período de internação foi realizada por
Becerra et al. (1986), no Chile, onde constataram que crianças com o índice
peso para a idade (P/I) ou peso para a estatura (P/E) inferior a 90% do
referencial

apresentaram

maior

tempo

de

internação.

Além

disso,

observaram que estas crianças apresentavam valores de circunferência do
braço (CB) abaixo do percentil cinco (p5). Ferreira e França (2002),
estudando a evolução nutricional de crianças internadas em um hospital
universitário de Alagoas (Brasil), encontraram 71,2% de subnutrição à
admissão, condição que não se alterou por ocasião da alta hospitalar. Em
uma enfermaria de pediatria geral do Hospital das Clínicas de Porto Alegre,
Silveira et al. (2008) encontraram maior prevalência de subnutrição crônica
entre aquelas que permaneceram internadas por mais tempo, em casuística
de 426 crianças avaliadas.
Apesar dos inúmeros estudos sobre a subnutrição infantil durante a
hospitalização, até o momento existem poucos relatos abordando a condição
nutricional de crianças gravemente doentes. Sabe-se que o estado crítico
exerce impacto significativo sobre o estado nutricional (Dimand e Kallas,
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1999; Hulst et al., 2004), e que a recíproca é verdadeira. As implicações
clínicas da subnutrição incluem redução da imunidade (aumento na
incidência de infecções) e alterações da mecânica ventilatória, com fadiga e
insuficiência respiratória pelo consumo da proteína muscular, podendo
contribuir para o aumento das taxas de mortalidade (Fonte et al., 2001;
Slone, 2004). Weinsier et al. (1979) e Seltzer et al. (1979) mostraram índices
de mortalidade três a 19 vezes maiores em pacientes subnutridos; assim
como Ravasco et al. (2002) que encontraram maior mortalidade naqueles
pacientes que apresentavam valores de CB inferiores ao p5.
A mortalidade geral nas Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica
(UTIP) oscila entre seis e 25% e apesar das implicações clínicas do estado
nutricional na evolução clínica, evidentemente, em situações de extrema
gravidade, fica difícil evidenciar a influência de somente um fator associado,
como a subnutrição, no desfecho clínico destas crianças (Pollack, 1992;
Earle et al., 1997). Entretanto, a utilização de marcadores mais sensíveis,
como o tempo de permanência em UTI, talvez possa demonstrar com maior
clareza a contribuição da subnutrição para a morbi-mortalidade. Pichard et
al. (2004) em seu estudo mostraram associação entre a massa corporal
magra diminuída e o tempo de internação hospitalar. Observaram que
pacientes com quantidade normal ou aumentada de massa livre de gordura
(MLG) à admissão hospitalar tiveram tempo de internação significativamente
menor (de 4,3 ± 7,2 dias) em relação àqueles com pouca MLG (que ficaram
8,7 ± 21 dias internados; p < 0,0001). Kac et al. (2000) encontraram resultados
semelhantes, com aumento estatisticamente significante (p = 0,026) na
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incidência de subnutrição hospitalar de 9,6% entre meninos hospitalizados
por um a cinco dias, para 26,6% naqueles que permaneceram por tempo
superior a 17 dias.
Alguns estudos realizados há mais de 20 anos já demonstraram que
15 a 20% das crianças admitidas em UTIP apresentavam subnutrição aguda
ou crônica.
Pollack et al. (1981) avaliaram o estado nutricional de 50 crianças,
nas primeiras 48 horas de internação em UTIP, por período de sete
meses. Foram obtidos dados de peso (P), estatura (E), CB, dobra cutânea
tricipital (DCT), circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular
do braço (AMB). Utilizando o critério de Waterlow (Waterlow, 1972)
constataram que 16% das crianças apresentavam subnutrição crônica, e
outros 16% apresentavam subnutrição aguda. As reservas musculares e
de gordura estavam deficientes (< p5) em 18% e 20% de todas as
crianças,

respectivamente.

Em

1982,

os

mesmos

pesquisadores,

avaliando nesta mesma unidade 73 crianças (Pollack et al., 1982),
encontraram resultados semelhantes, sendo 19% de subnutrição aguda e
18% de subnutrição crônica pelo critério de Waterlow (Waterlow, 1972),
bem como depleção protéica em 21% das crianças. Em geral, as menores
de dois anos apresentavam pior estado nutricional quando comparadas às
maiores de dois anos, e não houve diferença entre o estado nutricional de
pacientes com afecções clínicas ou cirúrgicas. Além disso, crianças
eutróficas e subnutridas não mostraram diferenças quanto ao tempo de
internação.
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Em nosso meio, Leite et al. em 1993, avaliaram em estudo
prospectivo realizado em período de cinco meses, 46 crianças portadoras de
cardiopatias, neuropatias e pneumopatias, admitidas em UTIP. Utilizando
medidas de P e comprimento (C), constatou pelo critério de Waterlow
(Waterlow, 1972) que 65% das crianças apresentavam algum grau de
subnutrição, com predominância da subnutrição crônica em dois terços
delas. A taxa de mortalidade foi maior nas crianças subnutridas (20% versus
12,5%), e a subnutrição crônica foi associada à maior incidência de infecção
(42%). Dentre as 22 crianças que foram avaliadas sequencialmente, 36,4%
apresentaram piora do estado nutricional, considerando o índice P/E.
Mota et al. (2002) estudaram a influência da subnutrição na utilização
de ventilação mecânica em crianças admitidas em UTIP de um hospital de
Porto Alegre e encontraram prevalência de ventilação mecânica no grupo de
subnutridos de 36,8% contra 17,6% no grupo eutrófico, mostrando que a
subnutrição pode influenciar a necessidade de ventilação mecânica e o
tempo de permanência da mesma.
Embora sejam poucos os dados recentes sobre a prevalência da
subnutrição em pacientes pediátricos em UTI, e principalmente, de sua
evolução

nutricional

ao

longo

da

internação,

acredita-se

que

as

porcentagens descritas anos atrás não tenham se modificado, apesar do
avanço tecnológico destas unidades (Hulst et al., 2004; Feferbaum et al.,
2009).
Hulst et al. (2004) estudaram o estado nutricional de crianças
gravemente doentes da admissão até seis meses após a alta da UTI. Foram
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avaliadas 293 crianças, no período de um ano, admitidas na UTI-Neonatal e
pediátrica. Nas primeiras 24 horas de admissão, foram realizadas medidas
antropométricas - P, C, E, perímetro cefálico (PC), CB, dobra cutânea
bicipital (DCB) e DCT; que foram repetidas diariamente nas primeiras
duas semanas, depois semanalmente até a sexta semana, e seis meses
após a alta hospitalar; bem como escore de gravidade. A subnutrição
aguda foi definida como -2 desvios-padrão (dp) para o índice P/I e a
crônica -2 dp para E/I. Valores 2 dp abaixo da média para CB foram
associados à inadequada reserva protéica, assim como -2 dp para DCT a
deficientes

estoques

de

gordura.

À

admissão

os

pesquisadores

encontraram 24% de subnutrição e os recém-nascidos (pré-termo e
termo) apresentaram piora da condição nutricional durante o período de
internação. Seis meses após a alta da UTI, houve recuperação nutricional
de praticamente todas as crianças.
Em nosso meio, Delgado et al. (2008) avaliando a condição
nutricional de 1.077 crianças e adolescentes admitidos em UTIP terciária
pelo indicador P/I, diagnosticaram 53% dos pacientes com subnutrição
moderada ou grave.
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1.2 Resposta Metabólica no Paciente Gravemente Doente
O organismo necessita diariamente de energia e nutrientes para a
manutenção das funções vitais. A energia despendida para manter as
funções teciduais e celulares fundamentais ao organismo é definida como
taxa metabólica basal (TMB). Os principais fatores que podem alterar o
metabolismo basal são: idade, sexo, composição corpórea, temperatura,
distúrbios hormonais, agentes farmacológicos e estresse.
As necessidades de energia são supridas pela degradação de
compostos contendo fosfato, principalmente o trifosfato de adenosina (ATP),
sendo que os hidratos de carbono, as gorduras e os aminoácidos
representam os principais substratos para a sua formação.
Em situações onde ocorre privação de alimentos, o organismo é
capaz de se adaptar, o que acarreta alterações metabólicas visando
principalmente o fornecimento de energia para as diversas células e tecidos.
As reservas de glicogênio são as primeiras a serem utilizadas, com a
transformação de glicogênio em glicose (glicogenólise) para a manutenção
de níveis glicêmicos adequados, principalmente do cérebro. Após esse
período,

as

proteínas

musculares

são

mobilizadas

para

fornecer

aminoácidos precursores de glicose, por intermédio da gliconeogênese, que
ocorre principalmente no fígado. A manutenção da glicemia pela
gliconeogênese é extremamente dispendiosa ao organismo, uma vez que as
reservas protéicas são limitadas. Com o passar do tempo, para poupar
proteínas corporais, ocorre mobilização das gorduras dos adipócitos e
utilização de ácidos graxos como fonte energética. O organismo em jejum,
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sem estresse, além de alterar seu metabolismo para a manutenção de
substratos energéticos circulantes, diminui seu gasto por meio da redução
da TMB, num estado caracterizado como hipometabolismo, onde há menor
consumo de energia (economia) e redução do desgaste corporal (Lavery e
Glover, 2000; Baudouin e Evans, 2003; Plank e Hill, 2003).
A

resposta

metabólica

do

paciente

gravemente

doente

é

caracteristicamente acelerada; em geral ocorre aumento da TMB e
proteólise (Lavery e Glover, 2000; Slone, 2004). A criança, e particularmente
o neonato, são mais susceptíveis aos efeitos deletérios do estresse devido a
presença de reservas corporais reduzidas e demandas nutricionais
aumentadas (Shew e Jaksic, 1999; Agus e Jaksic, 2002). Vários estudos têm
demonstrado aumento de 20 a 25% no metabolismo basal em crianças
sépticas (Chwals, 1994; Coss-Bu et al., 2001; Feferbaum, 2001).
O estado hipermetabólico traduz resposta generalizada do organismo
que é iniciada e perpetuada pela combinação de estímulos hormonais,
neurais e ambientais e cuja resultante é o aumento progressivo no
metabolismo dos hidratos de carbono, gorduras e proteínas, proporcional à
gravidade da agressão corpórea (Shew e Jaksic, 1999; Delgado et al., 2000;
Agus e Jaksic, 2002). A Figura 1 mostra as alterações descritas no
metabolismo basal, ao longo do tempo, em função do grau de estresse
(Long et al., 1979).
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Figura 1 -

Alterações no metabolismo basal no decorrer do tempo e de acordo com
o tipo de estresse (modificado de Long et al., 1979)

Em geral, a resposta catabólica ao estresse é intensa para poder
combater o agente agressor e reparar a lesão tissular. Esta resposta foi
didaticamente dividida por Cuthbertson e Tilstone (1969) em duas fases:
fase hipodinâmica (ebb phase) e fase hipermetabólica (flow phase). A
primeira é iniciada minutos após a injúria e é caracterizada por queda da
temperatura corporal, diminuição do débito cardíaco e do consumo de
oxigênio. A flow phase que ocorre após compensação hemodinâmica, está
associada a aumento do consumo de oxigênio, ativação do sistema imune e
indução da produção hepática de proteínas de fase aguda, o que resulta em
estado de hipermetabolismo (Hasenboehler et al., 2006). As principais
características clínicas e metabólicas das fases de fluxo e refluxo estão
descritas no Quadro 1.
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Quadro 1 - Fases de fluxo e refluxo de Cuthbertson
Fase de fluxo (ebb)

Fase de refluxo (flow)

Hipometabólica

Hipermetabólica

Hipotermia

Aumento da temperatura corpórea

Produção normal de glicose

Produção aumentada de glicose

Catabolismo protéico leve

Catabolismo protéico aumentado

Hiperglicemia

Normo ou hiperglicemia

Catecolaminas aumentadas

Catecolaminas normais ou aumentadas

Glicocorticóides aumentados

Glicocorticóides normais ou aumentados

Insulina baixa

Insulina elevada

Glucagon elevado

Glucagon normal ou elevado

Débito cardíaco baixo

Débito cardíaco elevado

Perfusão tecidual deficiente

Perfusão tecidual normal

Fase pré-reanimação

Fase de recuperação

A resposta metabólica ao estresse determina instalação de resposta
neuroendócrina que induz alterações no metabolismo intermediário que
estão intimamente relacionadas à produção de citocinas (Coss-Bu et al,
1998; Lavery e Glover, 2000; Baudouin e Evans, 2003; Chwals, 2005),
especialmente a interleucina-1 (IL-1), o fator de necrose tumoral alfa (TNF), e a interleucina-6 (IL-6).
O entendimento sobre a organização do sistema imune e os fatores
que regulam as funções imunológicas tem demonstrado estreita relação
entre estado nutricional e imunidade (Keusch, 2003).
Há alguns anos estudos que tentam correlacionar concentrações de
citocinas pró-inflamatórias e o estado nutricional têm sido realizados, como o
de Delgado (2005) que analisando concentrações séricas das principais
citocinas inflamatórias em pacientes gravemente doentes eutróficos e
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subnutridos portadores da síndrome da resposta inflamatória sistêmica
(SRIS) e infectados durante a fase aguda e de recuperação em UTIP,
encontrou elevação estatisticamente significante nas concentrações de TNF,
IL-6, interleucina-8 (IL-8) e interleucina-10 (IL-10) no primeiro dia de estudo,
tanto nos pacientes subnutridos como nos eutróficos, sugerindo resposta
inflamatória inicial de intensidade semelhante em ambos os grupos. No
entanto, os pacientes subnutridos apresentaram elevação estatisticamente
significante dos mediadores pró-inflamatórios no décimo dia, o que sugere
persistência da resposta inflamatória neste grupo.

1.2.1 Metabolismo de carboidratos
A hiperglicemia é reconhecida como uma das conseqüências mais
marcantes da reação do organismo ao estresse, e ocorre pelo aumento da
produção e redução da utilização de glicose (Baudouin e Evans, 2003).
Após

evento

traumático,

ocorrem

alterações

hormonais

caracterizadas pela liberação dos chamados hormônios contra-reguladores:
catecolaminas, glicocorticóides, hormônio do crescimento e glucagon
(Baudouin e Evans, 2003; Cartwright, 2004).
O glucagon que tem atividade glicogenolítica e gliconeogênica,
promove queda na relação molar insulina/glucagon, favorecendo a liberação
de glicose pelo fígado (Wolfe, 1999).
A liberação de IL-1 ativa a secreção do hormônio adenocorticotrófico
(ACTH),

com

conseqüente

estímulo

para

secreção

adrenal

de

glicocorticóides. O aumento do cortisol estimula a gliconeogênese hepática
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(o que acelera a proteólise), diminuindo a secreção de insulina, além de
promover resistência à ação periférica da mesma, favorecendo a captação
de aminoácidos pelo fígado (promovendo síntese de proteínas de fase
aguda).
A supressão da gliconeogênese por infusão exógena de glicose é
pouco efetiva em pacientes sob estresse; com manutenção do catabolismo
muscular protéico (Wolfe, 1999; Agus e Jaksic, 2002, Baudouin e Evans,
2003; Plank e Hill, 2003), da intolerância à glicose e da hiperglicemia.
A oferta adequada de energia é essencial para prover substratos
suficientes para as funções metabólicas do organismo, principalmente,
durante a fase aguda da doença. O excesso de energia (“overfeeding”),
particularmente à custa de glicose, pode ser deletério ao paciente resultando
em lipogênese, aumento da produção de dióxido de carbono (CO 2),
esteatose e disfunção hepática (Joosten et al., 1999; Briassoulis et al., 2000;
Coss-Bu et al., 2001; Turi et al., 2001; Kan et al., 2003). Por outro lado,
quantidades inadequadas de energia e nutrientes (underfeeding) podem
resultar

em

subnutrição,

que

está

associada

à

diminuição

da

imunocompetência, aumento do risco de infecções e aumento da morbidade
e mortalidade (Briassoulis et al., 2000; Slone, 2004).
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1.2.2 Metabolismo de gorduras
Embora a mais importante conseqüência dos desvios metabólicos
ocorridos após o estresse seja a perda de massa protéica muscular para
servir de substrato a gliconeogênese, a reserva lipídica tem se mostrado
outra importante fonte energética para o paciente em estado grave (Chioléro
et al., 1997; Joosten et al., 1999; Agus e Jaksic, 2002; Baudouin e Evans,
2003).
Durante o estresse a lipólise está aumentada (Wolfe, 1999; Coss-Bu
et al., 2001) e a lipogênese diminuída, apesar da hiperglicemia e
hiperinsulinemia presentes. A hipersecreção e a hiperatividade dos
hormônios contra-reguladores e a diminuição da relação insulina/glucagon
são estímulos potentes para esta condição.
O metabolismo lipídico sofre também importante influência de
mediadores da resposta inflamatória. O TNF- estimula a síntese hepática
de triacilgliceróis e lipoproteínas, inibindo a lipase lipoprotéica, acarretando
hipertrigliceridemia (Berberoglu, 2001). Há diminuição da atividade da
carnitina com menor aproveitamento dos triacilgliceróis de cadeia longa
(TCL).
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1.2.3 Metabolismo de proteínas
As

alterações

observadas

no

metabolismo

protéico

são

desencadeadas por uma série de fatores hormonais e inflamatórios em
conjunto, em especial o aumento dos níveis séricos de glicocorticóides, IL1β, IL-6 e TNF-.
Ocorre proteólise intensa a fim de disponibilizar aminoácidos para a
produção de energia e síntese hepática de proteínas de fase aguda; o que
acarreta grande perda muscular (Agus e Jaksic, 2002; Plank e Hill, 2003;
Hasenboehler et al., 2006). Conseqüentemente ocorre balanço nitrogenado
negativo devido tanto à síntese protéica diminuída, como à degradação
aumentada (Nandi et al., 2002). As principais fontes de aminoácidos para a
gliconeogênese são a alanina e a glutamina.
A recomendação de ingestão de proteínas em maior quantidade em
crianças em estado grave foi baseada no alto “turnover” protéico nesta
população, quando comparado ao de crianças sadias (Coss-Bu et al., 2001).
Alguns estudos têm mostrado que a ingestão protéica necessária para
manter o balanço nitrogenado em pacientes em estado grave depende do
grau de estresse e da magnitude da resposta inflamatória (Coss-Bu et al.,
1998; Curley e Castillo, 1998; Joosten et al., 1999).
O balanço nitrogenado positivo resulta de ingestão adequada de energia
e proteínas. Em pacientes em estado grave a supressão da proteólise é
deficitária mesmo quando proteínas e energia são supridas de acordo com o
recomendado. É observada melhora do balanço nitrogenado nestes pacientes,
porém a custa do aumento da síntese protéica (Coss-Bu et al., 2001).
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1.3 Avaliação nutricional
Sabe-se hoje que o uso de intervenções nutricionais, terapia
nutricional enteral (TNE) e/ou parenteral (TNP), pode reduzir o impacto da
subnutrição que ocorre freqüentemente em pacientes portadores de doenças
crônicas e estados hipermetabólicos (Stratton e Elia, 2007).
O objetivo principal da TN no paciente gravemente doente é fornecer
quantidades adequadas de energia, macro e micronutrientes; a fim de evitar
a subnutrição durante internação em UTI. Particularmente, as crianças são
mais susceptíveis aos efeitos do estresse metabólico, por apresentarem
menor porcentagem de gordura corporal e massa muscular em relação a
adultos; além de maiores requerimentos de energia. A implementação
precoce de TN adequada pode influenciar a morbidade e a mortalidade
destes pacientes, e a utilização de protocolos de fornecimento de nutrientes
de forma programada e monitorizada pode melhorar a qualidade dessa
terapia (Martin et al., 2004; Skillman e Wischmeyer, 2008).
A TNP ou TNE está indicada quando o paciente não puder receber as
necessidades calóricas e protéicas por via oral por período de tempo
suficientemente prolongado. A via enteral é a preferencial por ser mais
fisiológica, estar menos associada à disfunção hepatobiliar, estar associada
a menor índice de alterações metabólicas, e apresentar custo inferior a TNP.
No entanto, na impossibilidade da utilização do trato digestório a TNP pode
ser a única alternativa para garantir oferta nutricional adequada durante a
internação (Koletzko et al., 2005). A associação de TNP e TNE numa fase
inicial, garantindo oferta adequada de macro e micronutrientes, pode ser útil
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nas primeiras 72 horas de internação na UTI ou, quando somente a TNE não
for suficiente para suprir as demandas energéticas do paciente (Heidegger et
al., 2007 e 2008, de Lorenzo et al., 2008).
A indicação da TN, bem como sua implementação pode ser
direcionada pela avaliação do estado nutricional, que diagnostica os
pacientes desnutridos e aqueles em risco de desnutrição (Bettler e Roberts,
2000; Sungurtekin et al., 2008; Feferbaum et al., 2009).
Avaliação nutricional é definida como o processo que estabelece o
diagnóstico de um indivíduo com respeito às necessidades de macro e
micronutrientes, e tem como objetivo estabelecer o prognóstico, direcionar
para um tipo de terapia, e acompanhar o curso do tratamento (Delgado e
Barbieri, 2005).
Estado nutricional do indivíduo é a resultante do balanço entre a
disponibilidade, o consumo, a absorção e as necessidades individuais de
nutrientes. Sendo assim, sua determinação deve envolver dados da história
clínica, da alimentação, de exame físico, além da análise de indicadores
antropométricos e laboratoriais (Bettler e Roberts, 2000; Sungurtekin et al.,
2008; Koletzko, 2008; Benedini e Zamberlan, 2009).
Ao estabelecer os métodos de avaliação, devem-se eleger aqueles
que melhor detectem o problema nutricional da população em estudo. Além
disso, devem ser considerados os custos para sua utilização, o nível de
habilidade requerido para aplicá-los adequadamente, o tempo necessário
para executá-los e os possíveis riscos para a saúde (Heyward e Stolarczyk,
2000; Correia, 2001).
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A antropometria, que consiste em se realizar uma medida ou um
conjunto de medidas em determinado indivíduo e comparar os resultados
obtidos com valores de referência, constitui um dos instrumentos mais
utilizados para avaliar a condição nutricional de crianças (Zemel et al., 1997;
Leone, 1998). As principais medidas são P, E ou C, PC, CB e dobra cutânea (DC).
A partir da aferição do P e da E podem ser calculados os três índices
antropométricos mais freqüentemente empregados e preconizados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS): P/I, E/I e P/E. Com base nestes
índices, algumas classificações nutricionais foram propostas:
- Classificação de Gómez (Gómez, 1946) - trata-se de classificação
centrada na intensidade da subnutrição e mantém-se como a mais
empregada em crianças de até dois anos de idade. Baseada na
relação P/I, define quatro categorias:


Eutrofia: P/I superior a 90% do p50 do padrão de referência.



Desnutrição de 1º grau: P/I entre 76 e 90% do p50 do padrão
de referência.



Desnutrição de 2º grau: P/I entre 60 a 75% do p50 do padrão
de referência.



Desnutrição de 3º grau: P/I inferior a 60% do p50 do padrão de
referência.

- Classificação de Waterlow (Waterlow, 1972) - baseia-se nas
relações de E/I e P/E, definindo quatro possibilidades:


Não desnutrido: E/I superior a 95% e P/E superior a 90% do
p50 do padrão de referência.
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Emagrecido (“wasted”, desnutrição aguda): E/I superior a 95%
e P/E inferior ou igual a 90% do p50 do padrão de referência.



Retardo de crescimento (“stunted”, desnutrição pregressa): E/I
inferior ou igual a 95% e P/E superior a 90% do p50 do padrão
de referência.



Retardo de crescimento com emagrecimento (“wasted and
stunted”, desnutrição crônica): E/I inferior ou igual a 95% e P/E
inferior ou igual a 90% do p50 do padrão de referência.

- Classificação

da

OMS

(WHO,

1995):

são

consideradas

desnutridas todas as crianças cujos P/I, E/I e P/E estiverem abaixo
de -2dp do p50 do padrão de referência, considerando-se
desnutridas graves as classificadas abaixo de -3dp.
As medidas de CB, DCT e AMB também são úteis para avaliar a
condição nutricional da criança, especialmente as alterações de composição
corpórea. A quantidade de gordura subcutânea e de massa muscular é
indicadora de reservas calóricas e protéicas, respectivamente (Bettler e
Roberts, 2000; Benedini e Zamberlan, 2009). Os padrões mais utilizados de
CB e DCT são os publicados por Frisancho (1999).
Nos pacientes gravemente doentes as avaliações nutricional e
metabólica são particularmente difíceis, principalmente na fase inicial da
internação, onde as alterações hemodinâmicas e metabólicas tornam as
medidas antropométricas e os dados laboratoriais de difícil interpretação
(Ravasco et al., 2002; Sungurtekin et al., 2008). No caso do peso, por
exemplo, a variabilidade diária devido a fatores não nutricionais como
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fluidos, edema, desidratação e conteúdo gastrointestinal pode afetar a
qualidade da medida, bem como as relações que consideram seu valor
como P/I e P/E (Ravasco et al., 2002; Hulst et al., 2004; Ista e Joosten,
2005). Esta é uma das razões pelas quais é importante conhecer as
mudanças de composição corpórea e não apenas mudanças de P (Wells e
Fewtrell, 2008; Lee e Gallagher, 2008).
No entanto, consideradas as limitações da medida de P, o índice P/E
pode ser útil na avaliação do paciente em estado grave, uma vez que
identifica quadro de subnutrição que ocorre em curto espaço de tempo. Visto
que o P se correlaciona tanto com as reservas de gordura quanto de
proteínas do organismo, sua queda em relação à E mostra depleção destas
reservas, característica do paciente em estresse metabólico (Bettler e
Roberts, 2000; Delgado e Barbieri, 2005).
Além de P, E e suas relações, medidas de circunferências e DC têm
sido utilizadas para avaliar e monitorizar alterações da composição corpórea.
As medidas musculares dos membros são usadas primariamente para se
obter mensuração da quantidade e da taxa de variação da proteína muscular
esquelética. O cálculo da quantidade de músculo do membro requer apenas
duas medidas: a circunferência do membro e a DC correspondente
(Heyward

e

Stolarczyk,

2000).

A

CB

é

o

parâmetro

nutricional

antropométrico recomendado pela OMS para estimativa da proteína
muscular esquelética total (Onis et al., 1997), e representa a somatória das
áreas constituídas pelo tecido ósseo, muscular e gorduroso do braço; sendo
possível derivar a CMB e a AMB por intermédio de relações matemáticas:
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CMB = CB - (DCT x 0,314), AMB = CMB2/4π, que também consideram a
DCT. Suas variações indicam alteração nas reservas de massa protéica.
A medida da DC constitui meio para estabelecer indiretamente a
massa corpórea de gordura (Bettler e Roberts, 2000). Pelo fato de existirem
valores de referência para sua medida, a DCT é a mais utilizada na
avaliação

da

composição

corpórea,

especialmente

em

pediatria

(Mascarenhas et al., 1998). Além disso, ela se mostra bom indicador das
reservas de energia do organismo e se correlaciona satisfatoriamente com a
gordura corporal total (Zemel et al., 1997).
A mensuração da DCT e da CB parece ser mais útil para avaliar
mudanças que ocorrem em prazo mais longo nas reservas de tecido adiposo
e muscular, respectivamente, em pacientes portadores de doenças crônicas
ou em TN por período prolongado. Isto porque as medidas pouco se alteram
durante a internação na UTI, que geralmente corresponde em curto espaço
de tempo, também podendo sofrer influência de fatores não nutricionais,
como o edema que ocorre nos pacientes em estado grave por causa da
redistribuição corpórea de fluidos (Bettler e Roberts, 2000). Contudo, alguns
autores demonstraram que as medidas de braço são melhores indicadoras
de subnutrição quando comparadas a P e E (Huang et al., 2000; Ravasco et
al., 2002; Israëls et al., 2008), bem como para prognóstico de mortalidade
(Ravasco et al., 2002; Soler-Cataluña et al., 2005; Sungurtekin et al.,2008).
Apesar da grande variedade de medidas nutricionais não se dispõe,
até o presente, de método de referência ou “gold standard” para se
determinar e monitorar o estado nutricional, principalmente no paciente
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gravemente doente (Correia, 2001; Hulst et al., 2004), uma vez que todas as
medidas de avaliação podem ser afetadas pela doença ou pelo trauma. No
entanto, é consenso que o acompanhamento do estado nutricional dos
pacientes em todas as fases da doença (hipermetabolismo, estabilização e
recuperação) é de fundamental importância (Delgado e Barbieri, 2005;
Delgado et al., 2008). A antropometria por ser método mundialmente
empregado, simples, de baixo custo e reprodutível (Leite et al., 1993; Hulst
et al., 2004), pode ser de grande valia neste monitoramento.
Com base na discussão sobre a efetividade da avaliação nutricional
no paciente em estado grave, este estudo tem como hipótese que a
avaliação nutricional antropométrica é útil, podendo ser suficiente para
avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes gravemente
doentes internados em UTI.

2 OBJETIVOS
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2.1 Geral
Classificar

lactentes,

pré-escolares,

escolares

e

adolescentes,

segundo o seu estado nutricional, à admissão e durante a internação em
unidade de terapia intensiva de nível de atendimento terciário, por intermédio
de indicadores antropométricos.

2.2 Específicos
a) Descrever indicadores de avaliação nutricional antropométrica e
selecionar àqueles que melhor se apliquem a esta população de lactentes,
pré-escolares, escolares e adolescentes gravemente doentes.
b) Verificar correlação entre o estado nutricional, o escore de
gravidade, a mortalidade e o tempo de internação.

3 MÉTODOS
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3.1 Descrição da População
Trata-se de estudo descritivo e prospectivo. A seleção da população
foi de conveniência, com análise seqüencial de lactentes, pré-escolares,
escolares e adolescentes admitidos na UTIP do Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HC-FMUSP). Esta unidade tem 15 leitos de tratamento intensivo e é
considerada de nível de atendimento terciário, prestando assistência,
principalmente,
freqüência,

a

pacientes

acompanhados

portadores
nos

de

ambulatórios

doenças
de

crônicas,

especialidades

com
da

instituição. O censo de 2007 da unidade, de forma semelhante a anos
anteriores, mostrou que a maioria dos pacientes internados no ano
apresentava doença de base (Tabela 1).

Tabela 1 - Distribuição das doenças de base (em porcentagem) dos
pacientes internados na UTI do Instituto da Criança em 2007
Doença
Oncológica
Hepatológica
Neurológica
Respiratória
Hematológica
Renal
Cardiológica
Imunológica
Gastrintestinal

%
24,8
21,6
21,2
13,4
12,4
9,5
7,4
5,3
2,8
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Foram avaliados 256 pacientes no período de janeiro de 2005 a
janeiro de 2006. Todos os pais ou responsáveis foram instruídos pelo autor
sobre o projeto de pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido.
O estudo foi aprovado pela Comissão de Pesquisa e Ética do Instituto
da Criança do HC-FMUSP e na Comissão de Análise de Projetos de
Pesquisa da FMUSP (CAPPesq, protocolo número 916/04).

3.1.1 Critérios de inclusão
Foram incluídos no estudo todos os lactentes, pré-escolares,
escolares e adolescentes, internados na UTIP do Instituto da Criança do HCFMUSP, no período de janeiro de 2005 a janeiro de 2006 e que não
apresentavam os critérios de exclusão.

3.1.2 Critérios de exclusão
Foram excluídos do estudo os seguintes grupos de pacientes:
a) recém-nascidos;
b) aqueles que apresentaram óbito precoce, isto é, anterior à
avaliação nutricional de admissão (primeiras 24 horas);
c) crianças cujos pais ou responsáveis não concordaram em
participar,

após

exposição

dos

objetivos

da

procedimentos aos quais às mesmas seriam
(consentimento livre e esclarecido).

pesquisa

e

submetidas
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3.2 Métodos
3.2.1 Avaliação geral
Constou de dados do prontuário do paciente:
a) número de registro;
b) data de nascimento;
c) idade;
d) sexo;
e) data de admissão;
f) história da moléstia atual;
g) diagnóstico (s) clínico (s).

3.2.2 Avaliação nutricional antropométrica
Foi realizada nas primeiras 24 horas de admissão e repetida
semanalmente até a alta da unidade, sempre pelo autor da pesquisa.
Contemplou P, E ou C, CB e DCT, e seguiu a padronização proposta por
Frisancho (Frisancho, 1974 e 1999).
O P foi aferido em balança com escala de precisão, devidamente
calibrada antes de cada pesagem.
As crianças maiores de 16 kg foram pesadas em pé, de costas para a
escala da balança1 (escala de precisão de 100 g), com afastamento lateral
dos pés, em posição anatômica com o peso do corpo igualmente distribuído
entre ambos os pés. O P dos lactentes foi mensurado em balança própria
com escala de precisão de 5 g2.

1
2

Welmy RI W 200
®
Filizola Baby

®
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Naquelas crianças com impossibilidade de pesagem, a aferição foi
feita através da técnica de desconto. Ou seja, a criança foi pesada no colo
do avaliador ou do acompanhante, sendo subtraído o peso do mesmo do
peso total obtido.
O C foi aferido em crianças até três anos de idade utilizando-se o
antropômetro pediátrico com escala de precisão de 0,1 cm. A medida foi
realizada com a criança deitada, em superfície plana e reta, com a cabeça e
a planta do pé apoiadas no equipamento.
A E foi obtida nas crianças maiores de três anos, com o uso do
estadiômetro de madeira com escala de precisão de 0,1 cm. A criança foi
mantida em pé, descalçada, com os calcanhares juntos, peso distribuído
entre ambos os pés, costas retas, e os braços estendidos ao lado do corpo.
Nas crianças com limitações que impossibilitaram a aferição da E por
intermédio dos métodos convencionais (ventilação mecânica, medicações
vasoativas, etc.), a mesma foi obtida utilizando-se a medida do comprimento
joelho/tornozelo e as equações propostas por Chumlea et al. (1994):
a) meninas brancas = 43,21 + (2,15 x joelho/tornozelo);
b) meninas negras = 46,59 + (2,02 x joelho/tornozelo);
c) meninos brancos = 40,54 + (2,22 x joelho/tornozelo);
d) meninos negros = 39,60 + (2,18 x joelho/tornozelo).
Para obtenção da medida a criança foi mantida em posição supina.
O comprimento entre o calcanhar e a superfície anterior da perna na altura
do joelho (côndilo do fêmur) foi medido com o uso do antropômetro
pediátrico.
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Com os dados de P e E ou C, foram obtidos os índices P/I, E/I, P/E e
o índice de massa corpórea para a idade (IMC/I), este com a fórmula:
IMC/I = P (kg)/E2 (m).
A CB foi avaliada com o auxílio de fita métrica com graduação oficial
de 0,5 cm de largura, flexível e inelástica. A criança foi mantida com o braço
flexionado em direção ao tórax formando ângulo de 90°, para a
determinação do ponto médio da distância entre o acrômio e o olécrano. A
circunferência foi então medida, exatamente neste ponto, com o braço
estendido ao longo do corpo.
Para a obtenção da DCT utilizou-se um adipômetro3 com pressão
constante de 10 g/mm2 na superfície de contato. A medida foi realizada na
face posterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto médio
da distância entre o acrômio e o olécrano, destacando-se com o polegar e o
indicador esquerdo a gordura subcutânea sobre o tríceps (a 1 cm do ponto
marcado). Foram efetuadas três medidas consecutivas, sendo considerado o
valor médio das leituras.
A CMB e a AMB foram obtidas a partir dos valores de CB e DCT com
a aplicação das fórmulas matemáticas:

CMB (cm) = CB – (PCT x π)

AMB (cm2) = CMB2/4π)

3

Lange Skinfold Caliper - Cambridge Scientific Industries, Cambridge, Md.
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O estado nutricional foi classificado, pela determinação do escore Z
para P/I, E/I, P/E e IMC/I, CB/I, CB/E, tomando como referencial os valores
do “National Center for Health Statistics” (NCHS, 2000) para crianças
maiores de cinco anos, e os da OMS/2006 (WHO, 2006) para as menores. O
programa utilizado para os cálculos foi o EPI-Info/2000 e o The Who
Anthro/2006. Para DCT, CMB e AMB foi determinado o percentil, seguindo o
referencial de Frisancho (1999).

3.2.3 Avaliação de risco e gravidade
Os modelos de predição de mortalidade são desenvolvidos para
encontrar variáveis que predizem a probabilidade de morte em grupos de
crianças. Estes modelos são freqüentemente utilizados para mensurar a
gravidade da doença, assumindo que crianças com elevado risco de óbito
encontram-se em estado mais grave que aquelas que apresentem baixo
risco de óbito.
Os pacientes admitidos foram avaliados quanto à gravidade
aplicando-se o escore “Paediatric Index of Mortality” (PIM) (Shann et al,
1997); que utiliza modelo de regressão logarítmico, desenvolvido para
predizer o risco de morte em crianças em terapia intensiva, baseado em oito
variáveis explicativas que são coletadas no momento da admissão na UTI.
As variáveis requeridas para o cálculo deste escore (Quadro 2) foram
obtidas dos resultados dos exames iniciais coletados no primeiro dia de
internação na UTI e descritos no prontuário do paciente.
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Quadro 2 - Variáveis clínicas do PIM
Variáveis
Admissão na CTI após
cirurgia eletiva ou admissão
eletiva para procedimento
como inserção de cateter ou
monitorização ou revisão de
ventilação mecânica
domiciliar.

SIM

Pontos
1

NÃO

0

NÃO
a) Parada cardíaca fora do
hospital
b) Imunodeficiência severa
combinada
c) Leucemia/linfoma após
primeira indução
d) Hemorragia cerebral
e) Cardiomiopatia ou
miocardite
f) Síndrome do coração
hipoplásico
g) Infecção pelo HIV
h) QI < 35
i) Desordem
neurodegenerativa

0

Reação de pupilas

> 3 mm e fixas
Desconhecida
Outras

1
0
0

Excesso de base em
sangue arterial ou capilar
(mmol/L)

Valor
Desconhecido

Valor
0

0,071

FIO2 (%)/PaO2

Valor
Desconhecido

Valor
0

0,415

Pressão sanguínea sistólica
(mmHg)

Valor
Desconhecido

Valor
120

0,021

Ventilação mecânica
durante a primeira hora na
UTI

NÃO

0

SIM

1

Há uma destas condições:

Beta

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Log = (-4,873) + (valores x Beta) + (0,021 x (valor absoluto de pressão sanguínea
sistólica – 120)) + (0,071 x valor absoluto do excesso de base) + (0,415 x (FiO 2/PaO2))
Log
Log
Risco = e /(1 + e )
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3.2.4 Terapia Nutricional (TN)
A terapia nutricional foi iniciada após estabilização hemodinâmica, em
média com 72 horas de internação, e seguiu o fluxograma determinado pela
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN) do Instituto da
Criança do HC-FMUSP, resumido na Figura 2. O incremento de calorias,
macro e micronutrientes, quer por via parenteral ou enteral, foi realizado
diariamente de acordo com a tolerância da criança, sempre com o objetivo
de atender sua demanda nutricional.
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Figura 2 -

Fluxograma de TN do Instituto da Criança do HC-FMUSP
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No sétimo dia de internação, que correspondeu à avaliação nutricional
seqüencial, a maioria das crianças (80%) recebia TNE, sendo 35% por via
oral, 60% por sonda nasogástrica (SNG) e 5% por sonda locada na posição
pós-pilórica. A TNP exclusiva foi utilizada em 10% das crianças, em geral
com volume e composição que supria as recomendações de macro e
micronutrientes sugeridas pelas “Dietary Reference Intakes” (DRI); e a TN
mista (TNP + TNE) pelos 10% restantes.
Dentre as crianças cuja dieta foi prescrita por via oral, mais da metade
recebeu dieta sem restrição de nutrientes (adequada para a idade) e 35%
receberam dieta com restrição de sódio (hipossódica).
Por via gástrica, foi administrada dieta padronizada do tipo polimérica
completa, adequada para cada faixa etária segundo as sugestões das DRI.
Por via pós-pilórica optou-se pela utilização de dieta oligomérica completa
com densidade calórica de 0,7 Kcal/mL e 2 a 3 g/100 mL de proteínas.
A oferta calórica e protéica média, com uma semana de internação,
correspondia a 82 Kcal/kg/dia; 2,7 g/kg/dia de proteínas e relação
nitrogênio/calorias 1/160.
A Figura 3 resume os principais aspectos metodológicos do estudo.

MÉTODOS - 38

Figura 3 -

Metodologia do estudo
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3.2.5 Análise estatística
O tamanho da amostra foi baseado em nível de significância de 5% (p
≤ 0, 05). O erro beta considerado aceitável foi o de 0,1. A fórmula utilizada
para o cálculo das amostras para comparar suas médias foi:

N = │(Zα – Zβ) τ │2
Δ

Os resultados foram tabulados em planilha do tipo Excel ®. A média, a
mediana e o dp do escore Z foram obtidos em todos os indicadores: P/I, E/I,
P/E e IMC/I, CB/I e CB/E; bem como nos valores absolutos de CB, DCT,
CMB e AMB.
Das 256 crianças admitidas, 90 foram avaliadas seqüencialmente,
pois permaneceram internadas por no mínimo sete dias. Neste grupo foi
realizada análise comparativa entre a admissão e o sétimo dia de internação
com o teste t de Student emparelhado, visando identificar modificações dos
indicadores antropométricos ao longo do tempo. Foram considerados dados
estatisticamente significantes aqueles que apresentaram p < 0,05 e para as
medidas de tendência central foi estimado o intervalo de confiança de 95%.
Os indicadores antropométricos do estado nutricional e suas relações
com a gravidade, mortalidade e tempo de internação foram analisados por
métodos de correlação e regressão linear, com cálculos do coeficiente de
Pearson e da tendência de evolução.
Os cálculos foram realizados pelo programa SPSS 12.01.

4 RESULTADOS
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4.1 População
A população estudada foi composta por 256 pacientes, avaliados à
admissão na UTI pediátrica, com mediana de idade de 58 meses (4,8 anos).
As faixas etárias predominantes foram as correspondentes a de
escolares e a de menores de dois anos, que representaram 61,6% das
internações. Não houve diferenças quanto ao sexo.
Durante a evolução ocorreram 38 óbitos, correspondendo a 15% dos
casos. Os Gráficos 1, 2 e 3 resumem as principais características das
crianças avaliadas.

Gráfico 1 - Distribuição por faixa etária das crianças avaliadas na UTIP

45 (17,6%)

79 (30,8%)

< 2 anos

79 (30,8%)

53 (20,7%)

2 a < 5 anos

5 a < 10 anos

10 a 20 anos
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Gráfico 2 - Distribuição por sexo das crianças avaliadas na UTIP

131 (51%)
125 (49%)

Masculino

Feminino

Gráfico 3 - Evolução das crianças avaliadas na UTIP

38 (15%)

218 (85%)

Altas da UTIP

Óbitos na UTIP

As causas de internação na UTI, todas relacionadas à SRIS, estão
descritas na Tabela 2.
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Tabela 2 - Causas de internação na UTIP durante o estudo
Causa
Infecção sem sepse

N (%)
64 (25)

Sepse ou choque séptico

44 (17,2)

Pós-operatório

44 (17,2)

Pós-operatório de transplante hepático

25 (9,7)

Insuficiência respiratória

14 (5,5)

Mal convulsivo

5 (2,0)

Outras

60 (23,4)

Total

256 (100)

Dos 256 pacientes, 217 (84,76%) apresentavam doenças de base.
Dos 64 casos cuja causa de internação foi infecção e dos 44 casos de
sepse/choque séptico, sete (11%) e dez (15,6%) respectivamente, eram
portadores de doença oncológica.
A mediana do tempo de internação na UTI foi de quatro dias.

4.2 Avaliação da Gravidade
O escore PIM foi calculado pela autora na UTI, com dados de
admissão (disponíveis nos prontuários) dos pacientes ou com os piores
valores obtidos nas primeiras 24 horas de internação. A média foi 19,6 (±
21,4), e a mediana foi de 10,7.
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4.3 Avaliação Nutricional Antropométrica
4.3.1 Avaliação nutricional antropométrica inicial
A classificação nutricional foi realizada para os 256 pacientes com a
utilização do escore Z para P/I, E/I, P/E e IMC/I, CB/I e CB/E (Tabela 3).

Tabela 3 - Média (±dp) e mediana dos indicadores antropométricos
das crianças avaliadas na UTIP à admissão
Média

(±dp)

Mediana

E/I z

- 1,4

1,95

- 1,4

P/I z

- 0,8

1,68

- 0,5

P/E z

1,06

1,87

0,6

IMC/I z

0,1

1,86

0,4

CB/I z

-1,6

1,68

- 1,6

CB/E z

- 1,0

1,87

- 1,2

A Tabela 4 mostra a freqüência de desnutrição à admissão entre as
256 crianças, de acordo com os diferentes indicadores utilizados na triagem
antropométrica.

Tabela 4 - Freqüência de desnutrição à admissão na UTIP, de acordo
com indicadores antropométricos
Indicador
E/I

Corte
< - 2 dp

% pacientes
37,0

P/I

< - 2 dp

23,0

P/E

< - 2 dp

12,7

IMC/I

< - 2 dp

15,6

CB/I

< - 2 dp

43,2

CB/E

< - 2 dp

23,8

DCT

< p5

28,5

CMB

< p5

43,0

AMB

< p5

43,0
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A Tabela 5 mostra os valores médios das mensurações da DCT
(avaliação do tecido adiposo), CMB e AMB (avaliação do tecido muscular).

Tabela 5 - Média (±dp) e mediana dos valores de DCT, AMB e CMB das
crianças avaliadas na UTIP à admissão
DCT (mm)

Média
10,3

(±dp)
6,6

Mediana
8,0

AMB (cm2)

14,8

7,3

13,4

CMB (cm)

13,4

4,1

13,0

As figuras subseqüentes mostram a correlação entre o estado
nutricional e o escore de gravidade (PIM).

Gráfico 4 - Correlação entre o escore de gravidade (PIM) e o escore Z
de E/I à admissão
100

r² = 0,01344
p = 0,06

PIM

75

50

25

0
-6

-4
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E/I

2
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Gráfico 5 - Correlação entre o escore de gravidade (PIM) e o escore Z
de P/I à admissão
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Gráfico 6 - Correlação entre o escore de gravidade (PIM) e o escore Z
de P/E à admissão
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Gráfico 7 - Correlação entre o escore de gravidade (PIM) e o escore Z
de IMC/I à admissão

100

r² = 0,008643
p = 0,13

PIM

75

50

25

0
-6

-4

-2

0

2

4

IMC/I

Gráfico 8 - Correlação entre o escore de gravidade (PIM) e o escore Z
de CB/E à admissão
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A correlação entre o estado nutricional e o tempo de internação em
dias, está demonstrada nos Gráficos de 9 a 13.

Gráfico 9 - Correlação entre o escore Z de E/I e o tempo de internação
na UTIP
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Gráfico 10 - Correlação entre o escore Z de P/I e o tempo de internação
na UTIP
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Gráfico 11 - Correlação entre o escore Z de P/E e o tempo de internação
na UTIP
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Gráfico 12 - Correlação entre o escore Z de IMC/I e o tempo de
internação na UTIP
r² = 0,02822
p = 0,007
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Gráfico 13 - Correlação entre o escore Z de CB/E e o tempo de
internação na UTIP
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A Tabela 6 mostra a comparação da mediana de escore Z dos
indicadores antropométricos entre o grupo de pacientes que evoluiu a óbito e
os que receberam alta da UTIP. Houve diferença estatisticamente
significante somente para CB/E.

Tabela 6 - Comparação da mediana de escore Z dos indicadores
antropométricos entre o grupo de pacientes que evoluiu a
óbito e os que receberam alta da UTIP
Indicador
(mediana)

Altas
(n = 218)

Óbitos
(n = 38)

p

Z E/I

-1,3

-1,4

0,8503

Z P/I

- 0,5

- 0,8

0,7041

Z P/E

0,5

0,6

0,4210

Z IMC/I

0,4

0,5

0,8531

Z CB/E

- 0,9

- 2,2

0,0025*

* Estatisticamente significante

O Gráfico 14 em “box-plot”, cujas barras superior, central e inferior
representam o p75, a mediana e o p25, respectivamente; confirma esta
diferença.
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Gráfico 14 - Comparação da mediana de escore Z CB/E entre o grupo
de pacientes que evoluiu a óbito e os que receberam alta
da UTIP
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4.3.2 Avaliação nutricional antropométrica evolutiva
Das 256 crianças avaliadas à admissão, 90 foram avaliadas
sequencialmente, pois permaneceram internadas por no mínimo sete dias.
Na análise comparativa (teste t emparelhado) entre a avaliação inicial
(admissão) e o sétimo dia de internação, houve diferença estatisticamente
significante nos índices E/I e CB/E, e nos valores de DCT, conforme
mostram nos Gráficos subseqüentes.
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Gráfico 15 - Comparação dos valores de escore Z E/I obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 16 - Comparação dos valores de escore Z P/I obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 17 - Comparação dos valores de escore Z IMC/I obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 18 - Comparação dos valores de escore Z CB/E obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 19 - Comparação dos valores absolutos de DCT obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 20 - Comparação dos valores absolutos de CMB obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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Gráfico 21 - Comparação dos valores absolutos de AMB obtidos à
admissão e no sétimo dia de internação das crianças
avaliadas na UTIP
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25

AMB (cm2)

20

15

10

5

0
Admissão

7 dias

6 DISCUSSÃO
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A maior necessidade de nutrientes em relação aos adultos, e as
limitadas reservas de energia, predispõem a criança a maior risco de
desenvolver deficiências nutricionais. Este risco aumenta especialmente na
criança doente, onde o estresse metabólico e a oferta inadequada de
nutrientes podem levar a subnutrição (Briassoulis et al., 2001; Joosten e
Hulst, 2008). Assim, a avaliação, monitorização e terapêutica nutricional são
cada vez mais importantes no cuidado destas crianças.
A

avaliação

nutricional

dos

pacientes

em

estado

grave

é

particularmente difícil, e provavelmente por este motivo, a subnutrição seja
frequentemente mencionada e enfatizada, mas muito pouco documentada. A
antropometria constitui componente básico para o diagnóstico nutricional,
uma vez que apresenta valores padronizados de referência por faixa etária,
diferentemente de outros indicadores bioquímicos (Hulst et al., 2004); sendo
utilizada pela maioria dos pesquisadores que objetivam mensurar a condição
nutricional de uma dada população (Ravasco et al., 2002).
Analisando as características gerais da população, não foram
encontradas diferenças quanto ao sexo e houve predominância de crianças
com menos de dois anos de idade e de escolares, sendo a mediana de idade
de 4,8 anos. A maior parte das crianças e adolescentes apresentava alguma
doença de base. A UTIP do Instituto da Criança do HCFMUSP, constituída de
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15 leitos, é considerada de nível terciário de assistência e atende crianças de
zero a 18 anos e 11 meses de idade, principalmente aquelas acompanhadas
nos vários ambulatórios de especialidades do instituto; o que justifica a
heterogeneidade da amostra estudada quanto à idade e, principalmente,
quanto aos diagnósticos e causas de internação, como mostrou Delgado et al.
(2008) avaliando esta mesma população e Alievi et al. (2007) estudando
crianças em UTIP também de nível terciário, em Porto Alegre.
O escore de gravidade (PIM), validado e amplamente utilizado,
proporcionou melhor avaliação da população e detecção de possíveis
alterações clínicas e laboratoriais relacionadas à condição de base que levou o
paciente à internação. A mediana do PIM foi 10,7; superior ao valor encontrado
por Alievi et al. (2007), de 2,6 em crianças internadas em UTIP terciária;
confirmando a maior gravidade dos lactentes, crianças e adolescentes
estudados. A escolha do escore mostrou-se adequada, pois o mesmo foi de
fácil aplicação e reprodutibilidade e não necessitou de recursos de maior
complexidade para sua utilização. Diversos trabalhos que avaliaram o PIM
mostraram que ele apresenta desempenho satisfatório para predizer morte
(Gemke e van Vught, 2002; Tibby et al., 2002; Slater, 2004), com a vantagem
em relação ao Pediatric Risk of Mortality (ainda o escore mais amplamente
conhecido e utilizado nas UTIP), de ser baseado em apenas oito variáveis
clínicas e laboratoriais coletadas no momento da internação (Jones et al., 2000).
A mediana do tempo de internação das crianças avaliadas foi de quatro
dias, semelhante à encontrada por Alievi et al. (2007), na UTIP do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, também de nível de assistência terciário.
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Quanto à mortalidade, vários estudos têm relatado taxas de
mortalidade em UTI de 9% a 38% (Rocker et al., 2004; Colpan et al., 2005).
Em nosso estudo 15% das crianças evoluíram a óbito, concordando com os
dados da literatura.
Em estudo no qual foi avaliado o estado nutricional de crianças
internadas em UTIP e neonatal terciária na Holanda, Hulst et al. (2004)
descreveram que estes pacientes apresentavam pior condição nutricional
quando comparados à população em geral. Neste estudo, 24% das crianças
apresentavam subnutrição e os autores concluíram que considerável
proporção de pacientes necessita de TN especializada durante a internação
na UTI. Estas características foram similares às encontradas no presente
estudo, com alta prevalência de subnutrição (E/I = 37%, P/I = 23%, IMC/I =
15,6%, CB/I = 43,2%) entre as crianças e adolescentes admitidos em nossa
UTIP; o que poderia ser explicado pela elevada incidência de doenças de
base nos pacientes estudados (84,76%). Ao compararmos nossos
resultados aos de Pollack et al. da década de 80 (Pollack et al., 1981 e
1982) que encontraram de 32% a 37% de subnutrição (entre aguda e
crônica) e aos de Leite et al. (1993), que encontraram 65% de subnutrição
em seus pacientes, a maioria em pós-operatório de cirurgia cardíaca,
verificamos que a condição de subnutrição nas UTIP não se alterou nos
últimos 20 anos, sendo ainda muito prevalente nestas unidades.
Na avaliação da criança saudável (sem morbidades associadas), os
indicadores nutricionais estão bem estabelecidos, sendo os mais utilizados
P/I, E/I, P/E e IMC/I. No entanto, a criança em estado grave encontra-se
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acamada, o que impossibilita a aferição precisa da estatura. Além disso, pode
apresentar desequilíbrios hidroeletrolíticos, disfunção renal e hepática com
edema e ascite, ou massas tumorais, que interferem na qualidade da medida
de peso. Uma vez prejudicadas as mensurações de peso e estatura, o
diagnóstico preciso da condição nutricional por intermédio destes indicadores
estaria comprometido, assim como o planejamento da terapia e sua
monitorização. Apesar deste viés da antropometria, nós encontramos 23% de
subnutrição (P/I < -2 dp) entre as crianças avaliadas, número que ainda pode
ter sido subestimado pela interferência dos fatores acima descritos. Delgado
et al. (2008) encontraram 58% de subnutrição em outro estudo realizado com
esta população de crianças e adolescentes. Mais de um terço das crianças
apresentava subnutrição crônica avaliada com o escore mais indicado para
esta situação (E/I ≤ -2 dp), o que pode ser justificado pela alta prevalência de
doenças de base e a grande influência dessas sobre o estado nutricional ao
longo do tempo. Romaldini et al. (1996) observaram resultados semelhantes
quanto à subnutrição crônica (32%), avaliando população com características
semelhantes em relação à faixa etária e doenças de base, porém internadas
na enfermaria de especialidades do Instituto da Criança do HCFMUSP. Hulst
et al. (2004) encontraram 22% de crianças cronicamente subnutridas em sua
UTIP terciária.
Avaliando os pacientes por intermédio de P/E e IMC/I, encontramos
subnutrição em apenas 12,7% e 15,6% dos pacientes, respectivamente.
Estes resultados evidenciam que os referidos indicadores parecem ser
menos sensíveis para o diagnóstico nutricional à admissão de crianças
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gravemente doentes, corroborando alguns achados da literatura. Ravasco et
al. (2002) avaliando 44 pacientes em UTI, observaram que a porcentagem
de peso ideal, bem como o IMC, foram significativamente influenciados por
edema; subestimando, assim, a subnutrição. Apenas 6,8% dos pacientes
foram diagnosticados como subnutridos por este indicador e 22,7% com
sobrepeso. No estudo de Huang et al. (2000) o IMC também classificou a
maioria dos pacientes em UTI como eutróficos.
No paciente em estado grave, além de edema e desequilíbrio
hidroeletrolítico, ocorre intenso catabolismo protéico e mudanças na
composição corporal devido à perda de massa muscular e à redistribuição
da água corporal total. Assim, medidas que definem com maior
detalhamento os compartimentos corporais se tornam mais importantes,
inclusive como índices prognósticos na avaliação deste paciente (Wells e
Fewtrell, 2008; Yeong e Dympna, 2008). Na avaliação antropométrica, as
medidas da circunferência e dobras cutâneas se destacam como método
simples de estimar a composição corpórea uma vez que refletem tanto o seu
componente de gordura (MG), quanto o de MLG.
Vários estudos têm mostrado as medidas do braço como indicadores
sensíveis para o diagnóstico da subnutrição em alguns grupos de pacientes.
Israëls et al. (2008) avaliaram 128 pacientes pediátricos portadores de
câncer, por intermédio dos principais indicadores antropométricos, e
encontraram subnutrição em 59,3% das crianças pela CMB e DCT, contra
apenas 17,2% diagnosticada pelo indicador P/E. No estudo de Huang et al.
(2000), todos os pacientes classificados como eutróficos pelo IMC,
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apresentavam valores médios de CMB e AMB inferiores ao p5. Ravasco et
al. (2000) constataram que a subnutrição foi subestimada em seus pacientes
pelo IMC, encontrando 43% desta condição diagnosticada pela CB e CMB.
Estes números são semelhantes aos nossos, onde a subnutrição foi
diagnosticada em 43% dos pacientes, pelos indicadores CB/I, CMB e AMB.
Nós encontramos ainda que 15% dos pacientes diagnosticados como
eutróficos por P/I e E/I, apresentavam valores de CB/I < - 2 dp. Nossos
achados corroboram a literatura e confirmam que as medidas do braço
parecem ser os indicadores antropométricos mais sensíveis para discriminar
a subnutrição em pacientes gravemente doentes à admissão.
A subnutrição está relacionada ao aumento da morbidade e
mortalidade em adultos e crianças, incluindo maior risco de infecções devido
a alterações do sistema imunológico e gastrintestinal; maior dependência de
ventilação mecânica e aumento do tempo de internação (Briassoulis et al.,
2001; Joosten e Hulst, 2008; Sungurtekin et al., 2008; Delgado et al., 2008).
Em nosso estudo, verificamos existência de correlação entre o estado
nutricional e a gravidade, o tempo de internação e a mortalidade.
A associação entre gravidade e subnutrição parece não constituir
relação de causa e efeito entre estas variáveis. É difícil estabelecer se a
subnutrição agrava o quadro de doença, ou se a doença grave, pelo
aumento

das

demandas

metabólicas,

é

responsável

pelo

rápido

desenvolvimento da subnutrição. Pollack et al. (1985), não estabeleceram
relação causa e efeito, definida entre escore de gravidade e subnutrição,
estudando 60 crianças admitidas em UTIP. No presente estudo apenas o
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indicador P/I teve algum nível de correlação com a gravidade (r2 = 0,02080);
mostrando que, provavelmente, a condição nutricional do paciente não foi o
principal fator determinante da condição clínica dos pacientes. Delgado et al.
(2008) não encontraram diferenças na gravidade, demonstrada por dois
escores, entre pacientes eutróficos e subnutridos na UTIP.
Vários autores têm advogado que a subnutrição está associada ao
aumento do tempo de internação (Briassoulis et al., 2001; Sungurtekin et al.,
2008), e que a recíproca é verdadeira. Pichard et al. (2004) e Kac et al.
(2000) encontraram piora da condição nutricional em pacientes que
permaneceram internados por mais tempo. No presente estudo, quando
avaliamos a relação E/I (relacionada à subnutrição prévia e crônica)
encontramos

tempo

de

internação

significativamente

mais elevado,

sugerindo que há possível influência da subnutrição à admissão sobre o
tempo de permanência do paciente na UTIP terciária. Este achado não foi
evidenciado nos outros indicadores. Nos estudos de Pollack et al. (1981 e
1982) não houve associação entre subnutrição e tempo de internação das
crianças na UTIP.
Colpan et al. (2005), utilizando análise univariada, descreveram que
os mais importantes fatores de risco para mortalidade foram idade,
gravidade, uso de corticosteróides ou quimioterápicos, necessidade de
ventilação mecânica e infecção. A subnutrição correlaciona-se com a
mortalidade, uma vez que aumenta o risco de infecções. Estas por sua vez,
contribuem para o agravo da condição nutricional. Assim, o ciclo
subnutrição-infecção é de particular importância em crianças admitidas em
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UTI, pois constitui uma das principais causas de óbito nestas unidades (Leite
et al., 1993; Delgado, 2005).
No presente estudo, verificando a associação entre estado nutricional
e mortalidade, encontramos diferença estatisticamente significante entre a
mediana do escore Z de CB/E do grupo de crianças que foram a óbito e os
que receberam alta da UTIP. Ou seja, a taxa de mortalidade foi maior entre
as crianças diagnosticadas como subnutridas pelo indicador CB/E.
Briassoulis et al. (2001) avaliando 71 crianças gravemente doentes sob
ventilação mecânica, também encontraram maior mortalidade entre crianças
que apresentavam depleção das reservas protéicas e de gordura.
Há anos as medidas do braço, além de indicadoras de subnutrição, têm
se mostrado um bom indicador para predizer mortalidade em estudos
populacionais (Vella et al., 1993; Pelletier et al., 1993; Collins, 1996). Alguns
autores estudando grupos específicos de pacientes têm sugerido que a
depleção de massa muscular é o principal fator responsável pelos efeitos
deletérios atribuídos à subnutrição, e que em geral, aumentam o risco de morte.
Soler-Cataluña et al. (2005) estudando a mortalidade em 96 pacientes
do sexo masculino, portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica,
encontraram na análise multivariada, que valores de AMB inferiores ao p25,
foram indicadores independentes de pior prognóstico nestes pacientes, até
mesmo naqueles que apresentavam peso normal ou sobrepeso. Os autores
concluíram que a depleção muscular mensurada pela AMB se mostrou
melhor para predizer de mortalidade quando comparado ao IMC nestes
pacientes.
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Ravasco et al. (2002) encontraram maior mortalidade entre pacientes
avaliados na UTI, com valor de CB inferior ao p5. Nestes pacientes CB <
p15, foi também capaz de predizer mais complicações.
Nossos dados são concordantes com os da literatura descrita. Nas
256 crianças avaliadas, a CB se mostrou mais sensível para discriminar a
desnutrição, bem como para predizer mortalidade; sugerindo, assim, que
este indicador nutricional seja o que melhor se aplique a esta população, à
admissão em UTIP terciária.
O presente estudo avaliou a condição nutricional de crianças tanto à
admissão, na fase aguda do estresse; como também durante o período de
permanência na UTI. Encontramos diferença estatisticamente significante no
indicador E/I durante a avaliação nutricional seqüencial, e consideramos que
este achado foi ocasionado por potencial erro de mensuração nos casos onde
houve maior dificuldade técnica para obtenção da estatura/comprimento.
Uma das principais alterações metabólicas do estresse é a proteólise
intensa que acarreta grande perda muscular. Dentro da antropometria, as
medidas do braço, especialmente, a CMB e a AMB, são capazes de estimar
mudanças no compartimento protéico corpóreo; sendo possível que os
pacientes gravemente doentes apresentem redução dos valores destes
indicadores durante a internação na UTI. No presente estudo, houve
redução estatisticamente significante nos valores da mediana da DCT e não
foi evidenciada modificação significativa da mediana da CMB e AMB.
Delgado et al. (2000) obtiveram achados semelhantes, justificados pelo curto
período de internação (ao redor de sete dias) destes pacientes na UTI.
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O principal fator que predispõe o paciente ao desenvolvimento ou
persistência da subnutrição durante a permanência na UTI é, provavelmente,
a ingestão inadequada de nutrientes, seja pela não prescrição ou interrupção
da alimentação (Briassoulis et al., 2001; Hulst et al., 2004). Embora nosso
estudo tenha sido apenas descritivo quanto a TN empregada, sem a
intenção de correlacioná-la ao estado nutricional, observamos que a mesma,
instituída precocemente (em média nas primeiras 72 horas de internação),
mostrou-se adequada, com oferta média de 80 Kcal/kg/dia e 2,7 g/kg/dia,
tendo possivelmente contribuído para a manutenção da condição nutricional
dos pacientes estudados. Em nossa UTIP, a TN é parte fundamental do
cuidado ao paciente. Delgado (2005) em estudo nesta mesma UTIP,
concluiu que houve benefício com a terapêutica nutricional precoce e
padronizada na redução da proteína C-reativa e elevação da pré-albumina
em crianças gravemente doentes com SRIS.
Os pacientes gravemente doentes apresentam risco de desenvolver
subnutrição, pelas alterações metabólicas ocasionadas pelo estresse e pela
oferta inadequada de nutrientes. Apesar das dificuldades de avaliação
nutricional na UTI, nosso estudo demonstrou que a antropometria pode
auxiliar no diagnóstico da subnutrição nestas unidades, bem como na
monitorização do paciente. Portanto, a realização sistematizada da avaliação
nutricional de crianças e adolescentes internados em UTI deve ser
estimulada e incorporada como rotina em hospitais públicos e privados; o
que poderá minimizar a incidência da subnutrição e das suas complicações.

7 CONCLUSÕES
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a) Houve subnutrição à admissão em 37% dos pacientes pelo indicador
Z E/I, 23% por Z P/I, 12,7% por Z P/E, 15,6% por Z IMC/I, 43,2% por Z CB/I,
23,8% por Z CB/E, 28,5% por DCT/I, 43% por CMB/I e 43% por AMB/I.
b) As medidas do braço foram as que melhor diagnosticaram a
subnutrição no grupo de crianças gravemente doentes na UTIP à admissão.
c) Não houve alteração estatisticamente significante nos indicadores
antropométricos durante o período de internação na UTIP, com exceção de
redução no Z E/I e DCT/I; sugerindo que a TN precoce e possivelmente
adequada contribuiu para a manutenção da condição nutricional dos pacientes.
d) Não houve correlação entre o escore de gravidade e os indicadores
nutricionais utilizados, exceto para Z P/I; sugerindo que outros fatores
relacionados à gravidade do paciente, apresentaram maior significância
quando comparados à condição nutricional.
e) Houve correlação entre Z CB/E e mortalidade, sugerindo que este
indicador, além de ser o que melhor discrimina a subnutrição, é também o
melhor indicador para prognóstico de mortalidade nas crianças gravemente
doentes na UTIP.
f) O indicador E/I teve boa correlação com o tempo de internação,
denotando maior necessidade de hospitalização nos cronicamente subnutridos.
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Anexo A - Aprovação da CAPPesq
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Anexo B - Termo de consentimento livre e esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)

____________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .:............................................................................. ..........................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M 
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ....................................................................... Nº .................. APTO: ..................
BAIRRO: ............................................................ CIDADE .......................................................
CEP:.........................................TELEFONE: DDD (............) .....................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ........................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..............................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M 
F 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ..................................................................... Nº ................... APTO: ..................
BAIRRO: ..............................................................CIDADE: ......................................................
CEP:.........................................TELEFONE: DDD (............) .....................................................
_________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS INTERNADAS EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA
PESQUISADOR: RUBENS FEFERBAUM
CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº: 20494
UNIDADE DO HCFMUSP: INSTITUTO DA CRIANÇA
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO X
RISCO MÍNIMO
RISCO BAIXO





RISCO MÉDIO 

RISCO MAIOR 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia
do estudo)
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 ANO
_________________________________________________________________________
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa: Prezado (a) Senhor (a), como já lhe foi dito,
seu filho se encontra num momento mais crítico e grave da doença e precisará de
tratamento na UTI (unidade de terapia intensiva), para que seja acompanhado mais de
perto. Crianças internadas em UTI, pelo estado clínico mais crítico, podem ter
dificuldades na alimentação. Muitas vezes não podem alimentar-se pela boca, e a dieta
tem que ser colocada pela veia ou através de um tubo inserido no nariz e que chega até
o estômago. Esta dificuldade de alimentação pode prejudicar ou não a parte nutricional
da criança. Ou seja, a criança pode chegar nutrida na UTI e durante o tempo de
internação, se desnutrir. Ou ao contrário, pode entrar desnutrida e se nutrir. Ou ainda,
pode manter-se como chegou. A piora da situação nutricional da criança pode debilitá-la
ainda mais, prejudicando sua recuperação e saída da UTI. O objetivo deste estudo do
qual seu filho (a) vai participar, é exatamente verificar como as crianças evoluem da
parte nutricional (se ganham ou perdem peso, gordura, músculo, água) durante o
período de internação na UTI, para que possamos planejar uma alimentação mais
apropriada para elas. A verificação da parte nutricional será feita logo na internação, 3 e
7 dias depois desta primeira avaliação, e repetida 1 vez por semana até a alta da UTI
(será realizada inclusive na alta). Isto é claro, não quer dizer que seu filho ficará
internado por semanas, mas enquanto estiver internado será esta a rotina de avaliação.
Para a avaliação serão utilizados dois aparelhos (um chamado adipômetro e outro
chamado impedância bioelétrica), que não furam, não machucam, não causam dor nem
desconfortos, não emitem radiação e não interferem no funcionamento de outros
aparelhos que a criança eventualmente esteja utilizando (monitor, ventilador), exceto
marcapasso. A verificação é rápida, no máximo dez minutos por avaliação. Se o (a)
senhor (a) não quiser que seu filho (a) participe da pesquisa tem todo o direito de se
recusar e ele (a) receberá assim mesmo o tratamento mais adequado para a sua
doença. Caso comece na pesquisa e depois deseje desistir também estará garantido
para a sua criança o melhor tratamento possível.

2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos
procedimentos que são experimentais: Será realizada: pesagem em balança para
verificar se a criança ganhou ou perdeu peso; medida da altura/comprimento com régua
própria para verificar se a criança cresceu; medida do tamanho (largura) e da dobra do
braço com adipômetro para verificar se a criança ganhou ou perdeu gordura e/ou
músculo; e impedância bioelétrica com aparelho próprio para também verificar se a
criança ganhou ou perdeu músculo e gordura, além de água corporal.

3. desconfortos e riscos esperados: nenhum.

4. benefícios que poderão ser obtidos: conhecimento da situação e evolução da parte
nutricional da criança, para um planejamento mais adequado de sua alimentação. Isto
contribuirá para uma recuperação clínica mais rápida, com um risco menor de
complicações, bem como redução do tempo de internação.

5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: nenhum.
_________________________________________________________________________
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA:
1. acesso a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas –
SIM.
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência –
SIM.
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade - SIM.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa – SIM. Porém a pesquisa não oferece nenhum risco à
saúde.
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa
– a pesquisa não oferece nenhum risco à saúde.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
ENVOLVIDOS NA PESQUISA:
Nome: Patrícia Zamberlan dos Santos e Prof. Dr. Rubens Feferbaum.
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 CEP: 05403-900 SP.
Fone para contato: 30698558, 30698590, 97383719.

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que
me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo, .............. de ........................................... de 2.........

____________________________________________ _____________________________
assinatura do sujeito da pesquisa
assinatura e carimbo do
ou responsável legal
pesquisador
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Anexo C - Instrumento utilizado para a coleta dos dados
PROTOCOLO
1. Identificação
Nome:
RG:
Data de nascimento:
Idade:
Data de internação:

2. História da moléstia atual

3. Diagnóstico (s) clínico (s)
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4. Escore de gravidade (PIM)

5. Avaliação nutricional
Admissão

7º dia

Antropometria
Peso (Kg) (p)
Estatura/comp (cm) (p)
IMC (Kg/m2) (p)
CB (cm) (p)
PCT (mm) (p)
CMB (cm) (p)
AMB (cm2) (p)
AGB (cm2) (p)

Impedância bioelétrica
Resistência (ohms)
Reactância (ohms)
2

Impedância (ohms/cm )
Ângulo de fase (°)
MLG (Kg) (%)

(A)

(A)

(A)

(A)

MG (Kg) (%)
Água corporal total (l)
Intra
Extra
Meninas (B) = 43,21 + (2,15 x joelho), (N) = 46,59 + (2,02 x joelho)
Meninos (B) = 40,54 + (2,22 x joelho), (N) = 39,6 + (2,18 x joelho); CMB (cm) = CB - (PCT x π);
AMB (cm2) = CMB2/4π; AGB (cm2) = CB2/4π - AMB; Z = Xc2 + R2

(A)
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Anexo D - Análises estatísticas
Correlação entre o estado nutricional e o escore de gravidade (PIM)
Z E /I x P IM
B es t-fit values
S lope-1.269 ± 0.6823
Y -intercept
17.74 ± 1.657
X -intercept
13,98
1/s lope
-0,7879
95% C onfidence Intervals
S lope-2.606 to 0.06822
Y -intercept when X =0.0 14.49 to 20.99
X -intercept when Y =0.0 -288.4 to 5.934
G oodnes s of F it
r²
0,01344
S y.x 21,29
Is slope significantly non-zero?
F
3,460
DF n, DF d
1.000, 254.0
P value
0,0640
Deviation from zero? Not S ignificant
Data
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
T otal number of values 256
Number of miss ing values
0

Z P /I x P IM
B es t-fit values
T oo few points
S lope -1.835 ± 0.7899
Y -intercept
18.14 ± 1.464
X -intercept
9,886
1/s lope
-0,5450
95% C onfidence Intervals
S lope -3.383 to -0.2866
Y -intercept when X =0.0 15.27 to 21.01
X -intercept when Y =0.0 4.891 to 67.65
G oodnes s of F it
r²
0,02080
S y.x 21,21
Is s lope s ignificantly non-zero?
F
5,396
D F n, D F d
1.000, 254.0
P value
0,0210
D eviation from zero? S ignificant
D ata
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
T otal number of values 256
Number of mis s ing values
0

1

1
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Z P /E x P IM
B es t-fit values
T oo few points
S lope -0.4985 ± 0.8555
Y -intercept
19.97 ± 1.611
X -intercept
40,06
1/s lope
-2,006
95% C onfidence Intervals
S lope -2.175 to 1.178
Y -intercept when X =0.0 16.81 to 23.13
X -intercept when Y =0.0 -16.44 to 9.231
G oodnes s of F it
r²
0,001970
S y.x 21,05
Is s lope s ignificantly non-zero?
F
0,3396
D F n, D F d
1.000, 172.0
P value
0,5608
D eviation from zero? Not S ignificant
D ata
Number of X values
174
Maximum number of Y replicates
T otal number of values 174
Number of mis s ing values
0

1

Z C B /E x P IM
B es t-fit values
T oo few points
S lope 0.3130 ± 0.7907
Y -intercept
18.53 ± 1.688
X -intercept
-59,22
1/s lope
3,195
95% C onfidence Intervals
S lope -1.237 to 1.863
Y -intercept when X =0.0 15.23 to 21.84
X -intercept when Y =0.0 -10.67 to 13.53
G oodnes s of F it
r²
0,0007866
S y.x 20,86
Is s lope s ignificantly non-zero?
F
0,1567
D F n, D F d
1.000, 199.0
P value
0,6927
D eviation from zero? Not S ignificant
D ata
Number of X values
201
Maximum number of Y replicates
T otal number of values 201
Number of mis s ing values
0

1
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Z IMC x P IM
B es t-fit values
T oo few points
S lope -1.069 ± 0.7183
Y -intercept
19.67 ± 1.335
X -intercept
18,40
1/s lope
-0,9355
95% C onfidence Intervals
S lope -2.477 to 0.3390
Y -intercept when X =0.0 17.06 to 22.29
X -intercept when Y =0.0 -57.55 to 7.868
G oodnes s of F it
r²
0,008643
S y.x 21,34
Is s lope s ignificantly non-zero?
F
2,214
D F n, D F d
1.000, 254.0
P value
0,1380
D eviation from zero? Not S ignificant
D ata
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
T otal number of values 256
Number of mis s ing values
0

1
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Correlação entre o estado nutricional e o tempo de internação

E/I z x Internação(dias)
Best-fit values
Slope-0.7645 ± 0.2992
Y-intercept
6.108 ± 0.7267
X-intercept
7,989
1/slope
-1,308
95% Confidence Intervals
Slope-1.351 to -0.1781
Y-intercept when X=0.0 4.683 to 7.532
X-intercept when Y=0.0 3.739 to 39.21
Goodness of Fit
r²
0,02506
Sy.x 9,335
Is slope significantly non-zero?
F
6,530
DFn, DFd
1.000, 254.0
P value
0,0112
Deviation from zero? Significant
Data
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
Total number of values 256
Number of missing values
0

1

P/I z x Internação (dias)
Best-fit values
Slope0.03826 ± 0.3521
Y-intercept
7.245 ± 0.6525
X-intercept
-189,4
1/slope
26,14
95% Confidence Intervals
Slope-0.6518 to 0.7283
Y-intercept when X=0.0 5.966 to 8.524
X-intercept when Y=0.0 -10.56 to 10.15
Goodness of Fit
r²
0,00004649
Sy.x 9,454
Is slope significantly non-zero?
F
0,01181
DFn, DFd
1.000, 254.0
P value
0,9135
Deviation from zero? Not Significant
Data
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
1
Total number of values 256
Number of missing values
0
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P/E z x Internação (dias)
Best-fit values
Slope1.239 ± 0.4288
Y-intercept
7.734 ± 0.8076
X-intercept
-6,242
1/slope
0,8071
95% Confidence Intervals
Slope0.3985 to 2.079
Y-intercept when X=0.0 6.151 to 9.317
X-intercept when Y=0.0 -20.13 to -3.436
Goodness of Fit
r²
0,04628
Sy.x 10,55
Is slope significantly non-zero?
F
8,347
DFn, DFd
1.000, 172.0
P value
0,0044
Deviation from zero? Significant
Data
Number of X values
174
Maximum number of Y replicates
1
Total number of values 174
Number of missing values
0

IMC/Iz x Internação (dias)
Best-fit values
Slope0.8519 ± 0.3137
Y-intercept
7.141 ± 0.5831
X-intercept
-8,383
1/slope
1,174
95% Confidence Intervals
Slope0.2371 to 1.467
Y-intercept when X=0.0 5.999 to 8.284
X-intercept when Y=0.0 -30.49 to -4.687
Goodness of Fit
r²
0,02822
Sy.x 9,319
Is slope significantly non-zero?
F
7,376
DFn, DFd
1.000, 254.0
P value
0,0071
Deviation from zero? Significant
Data
Number of X values
256
Maximum number of Y replicates
1
Total number of values 256
Number of missing values
0
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CB/Ez x Internação (dias)
Best-fit values
Slope0.1103 ± 0.3361
Y-intercept
6.901 ± 0.7176
X-intercept
-62,60
1/slope
9,070
95% Confidence Intervals
Slope-0.5485 to 0.7690
Y-intercept when X=0.0 5.495 to 8.308
X-intercept when Y=0.0 -9.702 to 11.16
Goodness of Fit
r²
0,0005405
Sy.x 8,867
Is slope significantly non-zero?
F
0,1076
DFn, DFd
1.000, 199.0
P value
0,7432
Deviation from zero? Not Significant
Data
Number of X values
201
Maximum number of Y replicates
1
Total number of values 201
Number of missing values
0
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Correlação entre o estado nutricional e a mortalidade

Parameter E/Iz
Table Analyzed
Column A
vs
vs
Column B

Value
Data 1
Obitos
Altas

Mann Whitney test
P value
0,8503
Exact or approximate P value? Gaussian
Approximation
P value summary
ns
Are medians signif. different? (P < 0.05)
No
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
Sum of ranks in column A,B 4803 , 28093
Mann-Whitney U
4062

Parameter P/Iz Value
Table Analyzed Data 1
Column A
Obitos
vs
vs
Column B
Altas
Mann Whitney test
P value
0,7041
Exact or approximate P value? Gaussian
Approximation
P value summary
ns
Are medians signif. different? (P < 0.05)
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
Sum of ranks in column A,B 4723 , 28170
Mann-Whitney U
3982

No
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Parameter P/Ez
Value
Table Analyzed Data 1
Column A
Obitos
vs
vs
Column B
Altas
Mann Whitney test
P value
0,4210
Exact or approximate P value? Gaussian Approximation
P value summary
ns
Are medians signif. different? (P < 0.05)
No
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
Sum of ranks in column A,B 2647 , 12578
Mann-Whitney U
1847

Parameter CB/Ez
Value
Table Analyzed Data 1
Column A
Obitos
vs
vs
Column B
Altas
Mann Whitney test
P value
0,0025
Exact or approximate P value? Gaussian Approximation
P value summary
**
Are medians signif. different? (P < 0.05)
Yes
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
Sum of ranks in column A,B 1965 , 18336
Mann-Whitney U
1559
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Parameter IMC/Iz
Value
Table Analyzed Data 1
Column A
Obitos
vs
vs
Column B
Altas
Mann Whitney test
P value
0,8531
Exact or approximate P value? Gaussian Approximation
P value summary
ns
Are medians signif. different? (P < 0.05)
No
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
Sum of ranks in column A,B 4962 , 27930
Mann-Whitney U
4064
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Avaliação nutricional antropométrica evolutiva
Parameter E/I z
Table Analyzed
Column A
vs
vs
Column B

Value
Data 1
EIz0
EIz07

Paired t test
P value
P<0.0001
P value summary
***
Are means signif. different? (P < 0.05)
Yes
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
t, df
t=8.317 df=89
Number of pairs 90
How big is the difference?
Mean of differences
0,06256
95% confidence interval 0.04759 to 0.07753
R squared
0,4373
How effective was the pairing?
Correlation coefficient (r) 0,9994
P Value (one tailed)
P<0.0001
P value summary
***
Was the pairing significantly effective?

Parameter P/Iz
Table Analyzed
Column A
vs
vs
Column B

Yes

Value
Data 1
PIz0
PIz07

Paired t test
P value
0,1523
P value summary
ns
Are means signif. different? (P < 0.05)
No
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
t, df
t=1.444 df=89
Number of pairs 90
How big is the difference?
Mean of differences
0,1647
95% confidence interval -0.06234 to 0.3917
R squared
0,02289
How effective was the pairing?
Correlation coefficient (r) 0,8523
P Value (one tailed)
P<0.0001
P value summary
***
Was the pairing significantly effective?

Yes
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Parameter IMC/I z
Value
Table Analyzed Data 1
Column A
IMCz0
vs
vs
Column B
IMCz07
Paired t test
P value 0,3108
P value summary
ns
Are means signif. different? (P < 0.05)
No
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
t, df
t=1.019 df=89
Number of pairs 90
How big is the difference?
Mean of differences
0,1694
95% confidence interval -0.1614 to 0.5003
R squared
0,01154
How effective was the pairing?
Correlation coefficient (r) 0,7768
P Value (one tailed)
P<0.0001
P value summary
***
Was the pairing significantly effective?

Yes

Parameter CB/Ez
Value
Table Analyzed Data 1
Column A
CBEz0
vs
vs
Column B
CBEz07
Paired t test
P value
P<0.0001
P value summary
***
Are means signif. different? (P < 0.05)
Yes
One- or two-tailed P value?
Two-tailed
t, df
t=4.612 df=67
Number of pairs 68
How big is the difference?
Mean of differences
0,5225
95% confidence interval 0.2962 to 0.7488
R squared
0,2410
How effective was the pairing?
Correlation coefficient (r) 0,8938
P Value (one tailed)
P<0.0001
P value summary
***
Was the pairing significantly effective?

Yes
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DCT

ANEXOS - 89

AMB

ANEXOS - 90

CMB
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