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Introdução: A doença renal crônica é uma lesão do rim com perda progressiva e irreversível 

da função do mesmo. Em sua fase mais avançada é definida como Doença Renal Crônica 

(DRC), quando os rins não conseguem manter a normalidade do meio interno do paciente. As 

principais causas da DRC são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus.¹ A hiperfosfatemia é 

uma condição muito frequente entre os pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), 

especialmente naqueles submetidos à terapia hemodialítica. Uma das principais causas da 

elevação do fósforo sérico é a ingestão protéica maior que a recomendada. Entre os sinais e 

sintomas apresentados encontram-se: coceiras pelo corpo, distúrbios do metabolismo ósseo e 

endurecimento de tecidos moles. ² Objetivos: Avaliar a relação do fósforo sérico e o consumo 

alimentar (fósforo dietético) de pacientes com DRC em uma clínica de hemodiálise em 

Ananindeua-PA. Métodos: Este projeto é um sub-projeto de um trabalho maior com o tema 

RELAÇÃO DO CÁLCIO E FÓSFORO E AVALIAÇÃO DIETÉTICA DE PACIENTE COM 

DOENÃ RENAL CRÔNICA, sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa através do 

parecer nº 1.739.045, sendo um estudo de natureza transversal quantitativo.O referido estudo 

foi realizado em uma Clínica particular de Hemodiálise que é um Centro de Referência em 

Terapia Renal, Clínica de Hemodiálise e atendimento à pacientes com Nefropatias. O estudo 

foi feito com 94 pacientes, foram incluídos nessa pesquisa indivíduos maiores de 18 anos, 

com DRC e que realizassem hemodiálise, que não se alimentem via sonda e conscientes, além 

disso, o participante estava ciente do proposito do trabalho, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para que sua participação fosse efetuada. Através 

de fichas de avaliação nutricional foram coletados dados relacionados a exames laboratoriais 

como valores fósforo sérico (P) coletados de até 1 mês antes da avaliação, para classifica-los 

utilizou-se parâmetros de referência (Fósforo (P) = 2,5-4,5 mg/dl), juntamente com a 

aplicação do recordatório 24 horas no momento da pré-hemodiálise. Para calcular a 

quantidade de fósforo ingerido nas ultimas 24horas, foi utilizada a tabela de composição de 

alimentos (TACO), para classificar a adequação da ingesta alimentar de Fósforo (P), foi 

utilizado a recomendação desse mineral para DRC (800 a 1000 mg/dia). Os dados coletados 

foram tabulados e expostos, para demonstração da estatística descritiva, foram usados os 

programas Bioestat, Excel. Este estudo foi realizado apenas em condições de serem bem 

suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, psicológica, social e 

educacional, foram aplicados os testes Qui-quadrado e Teste T de student duas amostras 

independentes para verificar possíveis associações entre o fósforo sérico e dietético, 

considerando um nível de significância de 0,05. Resultados e Discussão: Constatou-se que a 

maioria era do sexo masculino (61,70%), com idade maior de 60 anos, estudos realizados pelo 

Ministério da Saúde também demonstram que o sexo masculino tem sido o mais acometido 

por doenças crônicas, incluindo as renais. O homem julga-se mais invulnerável, o que 

contribui para que ele cuide menos da própria saúde e se exponha mais às situações de risco. 3 

Não houve diferença entre o consumo de fósforo calculado através do recordatório 24 horas 
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entre os sexos. Porém vale salientar que os indivíduos do sexo masculino em média estavam 

consumindo mais fósforo do que o recomendado (800 a 1000 mg/dia), enquanto que o fósforo 

sanguíneo estava elevado em 51 pacientes que equivale a (54,3%) da amostra. A dieta pode 

ser um papel importante no controle dos níveis de fósforo sérico, com indicação de produtos 

lacticínios (leite e seus derivados), chocolate, nozes, leguminosas e certos refrigerantes (colas 

escuras) e os produtos de fonte industrializados principalmente os aditivos. Porém, o controle 

de fósforo não é usualmente possível somente com dieta, a quantidade de quelantes prescritos 

depende da quantidade de fósforo na alimentação e sua recomendação dietética de fósforo é 

de 800 a 1.000 mg/dia e deve ser individualizada.4 Entretanto, como a recomendação para 

pacientes em HD é uma dieta hiperproteica e os alimentos com alto teor de proteína são 

naturalmente ricos em fósforo, isso pode contribuir para elevação do fósforo ingerido, cujo 

cálculo adequado é um desafio.5 Isso pode justificar o elevado consumo de fósforo em 54,3% 

dos indivíduos avaliados na atual pesquisa. Conclusão/Considerações Finais: Os resultados 

deste estudo indicam a importância da orientação dietética e o uso adequado de quelante de 

fósforo para o sucesso do tratamento da hiperfosfatemia. O aconselhamento nutricional é 

rotineiramente utilizado para educar os pacientes com relação a quantidade de fósforo nos 

alimentos, adequar o uso dos quelantes de fósforo de acordo com a ingestão de fósforo nas 

refeições, reforçar a adesão e conscientizar sobre as consequências da hiperfosfatemia apesar 

de muitos centros de diálise contarem com nutricionistas que fornecem essas orientações, os 

pacientes apresentam frequentemente dificuldades para atender, assimilar e aplicar as 

recomendações nutricionais. A respeito do comportamento alimentar, salienta-se a 

necessidade de uma educação nutricional mais rigorosa, focando em alimentos que não 

interferirão no tratamento e apresentando os alimentos que poderão ser prejudiciais. De forma 

a permitir a eficácia no tratamento dialítico, reduzindo assim as intercorrências e melhorando 

a qualidade de vida desses pacientes. O nutricionista, como membro da equipe 

multidisciplinar, tem papel primordial, pois ele conseguirá identificar os erros alimentares, 

avaliando e adequando a ingestão dos nutrientes na alimentação, de forma individualizada, o 

que permitirá a melhor resposta ao tratamento. 

 

Descritores: Doença Renal Crônica (DRC), Hiperfosfatemia, Hiperfosfatemia.. 

 

Referências: 
 

1 – Higa K, Kost MT, Soares DM, de Morais MC, &Polins BRG. Qualidade de vida de 

pacientes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise. Act. 

Paulista de Enf. 2008;21:203-206. 

2 – Carvalho, ABD, & Cuppari, L. Dieta e quelantes como ferramentas para o manuseio do 

hiperparatireoidismo secundário. J BrasNefrol. 2008;30(1):27-31. 

3 – Brasil, Resolução nº 466. Aprovar as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. MDS- Ministério da Saúde (Dez. 12, 2012). 

4 – Riella MC, Martins C. Nutrição e o rim. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan. 

2013;318. 

5 – Pinto DE, Ullmann LS, Burmeister MM, Antonello ICF, & Pizzato A. Associações entre 

ingestão energética, proteica e de fósforo em pacientes portadores de doença renal 

crônica em tratamento hemodialítico. J. Bras. Nefrol. 2009;31(4), 269-276. 

 


