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Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) pode ser considera um distúrbio que acomete a 

estrutura e consequentemente a função dos rins, sendo caracterizada como um sério problema 

de saúde pública (1). Atualmente mais de 90 mil pacientes estão sob tratamento hemodialítico 

no Brasil, entretanto, estima-se que cerca de 15 milhões de brasileiros vivam com algum grau 

de DRC de forma assintomática e sem acompanhamento médico, talvez pelo curso da doença 

trazer sintomas de impacto apenas nos casos mais avançados (1). Devido a uma gama de 

alterações que podem acometer vários órgãos e sistemas, é possível observar durante o trajeto 

da doença diversas modificações, entre elas estão as metabólicas, hormonais, relacionados ao 

estado nutricional tanto pela desnutrição, quanto pelo sobrepeso e obesidade e ainda 

associadas a morbidade e mortalidade (1). Objetivos: Identificar e analisar o estado 

nutricional de pacientes com DRC submetidos ao tratamento hemodialítico por diferentes 

métodos de avaliação. Métodos: Tratou-se de um estudo transversal de caráter descritivo com 

análise quantitativa dos dados. A pesquisa foi realizada no centro de referência de Serviço de 

Terapia Renal Substitutiva (STRS) da Fundação Pública Hospital de Clínicas Gaspar Viana 

no Estado do Pará onde foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da instituição com 

aprovação do CAAE número 55786316.5.0000.016 e Protocolo 1.593.093. A amostra foi 

formada por 30 pacientes adultos e idosos entre 39 e 87 anos de idade, de ambos os sexos. A 

coleta ocorreu entre fevereiro a julho de 2016. Os dados coletados foram: circunferência do 

Braço (CB) realizada por uma fita inelástica da marca Starrent, com os pacientes flexionando 

os braços em direção ao tórax, formando um ângulo de 90º, onde foi traçado o ponto médio 

entre o acrômio e o olecrano e então obtido a medida. Para o cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC) utilizou-se os parâmetros disponíveis na literatura para pacientes com DRC 

(2), sendo obtido o peso através de uma balança do STRS com capacidade de 150 Kg, com 

divisões de 100 gramas e a altura foi aferida através da técnica de semi-invergadura do braço, 

mensurada por meio de uma fita inelástica da marca Starrent medindo a distância entre a 

marca da linha mediana na incisura esternal até a ponta do dedo médio e então multiplicado o 

valor encontrado por dois para obter a altura estimada. Por último foi aplicado a Avaliação 

Subjetiva Global (ASG) modificada para pacientes com doença renal Crônica (3). Resultados 

e Discussão: Os resultados mostraram que a partir da CB a maioria (50%) encontrava-se com 

algum grau de desnutrição, 26.66% estavam com sobrepeso e 23.33% estavam eutróficos. Já 

em relação ao IMC o resultado para eutrofia foi de 53.33%, superior ao encontrado pela CB, 

enquanto que 40% estavam com algum grau de desnutrição e 6.66% estavam com obesidade. 

Estratificando o estado nutricional dos pacientes através da ASG encontrou-se 56,66% de 

desnutrição e 43.44% de eutrofia. Em um estudo semelhante a variação de desnutrição foi de 

12,2% a 86,7% através de métodos antropométricos (dobras cutâneas, IMC), indicadores 

bioquímicos e subjetivos (ASG) (4). A determinação do estado nutricional de pacientes com 
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DRC sob hemodiálise é um passo importante da assistência nutricional, que pode ser feito de 

diferentes maneiras, seja por avaliação antropométrica, a qual pode ser subdividida em mais 

métodos, avaliação subjetiva e avaliação dietética (1). O estado nutricional pode ser afetado 

em pacientes portadores com DRC por diferentes razões, seja pelo catabolismo aumentado 

devido ao processo de hemodiálise, seja pelo aumento das escórias nitrogenadas que podem 

gerar sintomas como náuseas e êmeses que impactam negativamente no consumo alimentar, 

além de restrições alimentares diante do quadro clínico e ainda questões psicológicas 

contribuem para o declínio nutricional (1). Entretanto, um estado nutricional debilitado 

durante o tratamento hemodialítico pode estar relacionado a piores desfechos clínicos, 

devendo manter um estado nutricional adequado assim como uma boa ingestão alimentar (5). 

Diante dos resultados encontrados, identificou-se diferenças no diagnóstico do estado 

nutricional através das ferramentas usadas, podendo ser observada uma maior prevalência de 

desnutrição pela ASG, enquanto que pelo IMC a maioria dos pacientes encontravam-se como 

eutróficos, levantando questionamentos acerca da correta avaliação nutricional de pacientes 

hospitalizados, uma vez que o índice IMC interpreta apenas a razão entre peso e altura não 

diferenciando massa muscular de tecido adiposo, a CB aborda questões sobre tecido muscular 

e adiposo e a ASG aborda questões mais variáveis, como funcionalidade, perda de peso, 

ingestão alimentar e sintomas gastrointestinais (1). Dessa forma pode-se ocorrer uma possível 

subnotificação de pacientes desnutridos a depender dos métodos utilizados para a avaliação, 

pois vão além de questões que podem ser levantadas isoladamente, devendo os métodos 

disponíveis serem integrados entre si e então feito o diagnóstico corretamente que poderá 

subsidiar melhor as condutas nutricionais e melhorar o estado nutricional dos pacientes. 

Conclusão/Considerações Finais: No estudo em questão a ASG mostrou-se mais sensível 

para a detecção de desnutrição do que a CB e mais ainda do que o IMC. Mesmo assim, o 

percentual de desnutrição encontrada é bastante elevado em comparação com os pacientes 

ditos como eutróficos e/ou com sobrepeso e obesidade, gerando preocupação diante dos dados 

e também da correta avaliação do estado nutricional através dos métodos disponíveis. 
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