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Introdução: Introdução: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma condição clínica 

que acomete a estrutura e função dos rins e desencadeia uma série de alterações que 

podem ser metabólicas, hormonais e do estado nutricional por influenciar 

negativamente o consumo alimentar. Objetivos: Objetivo: Avaliar o consumo alimentar 

de pacientes com IRC submetidos à hemodiálise. Métodos: Métodos: Tratou-se de um 

estudo transversal com análise descritiva dos dados realizado no serviço de terapia renal 

substitutiva da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. As informações foram 

coletadas entre fevereiro a julho de 2016 após aprovação do comitê de ética em pesquisa 

do referido do hospital sob o CAAE número 55786316.5.0000.016 e Protocolo 

1.593.093. A amostra foi formada por 30 pacientes adultos e idosos, de ambos os sexos. 

Foi avaliado o consumo alimentar dos pacientes durante três dias através do 

recordatório de 24 horas e então feito uma média do consumo calculado através de uma 

tabela de composição de alimentos. Foi aferido o peso dos pacientes em uma balança do 

serviço para o cálculo de proteína e caloria por quilo de peso obtida pelo cálculo do 

consumo de proteína em gramas e calorias dividido pelo peso e realizado uma média 

dos resultados. Resultados e Discussão: Resultados e Discussão:  A média do consumo 

alimentar dos pacientes do ponto de vista calórico foi de 1123 calorias variando de 715 

a 1991 calorias e com um consumo médio de 18.5 calorias por quilo de peso entre os 

pacientes. Levando em consideração que a recomendação de calorias para pacientes sob 

hemodiálise é de 25 a 30 calorias por quilo de peso, os pacientes estavam ingerindo um 

consumo abaixo dos padrões recomendados. Em relação a proteína foi identificado uma 

média de consumo de 1,11 g de proteína por quilo de peso variando entre 0,24 g a 2,31 

g de proteína por quilo de peso. Assim como o consumo de calorias, a proteína esteve 

abaixo das recomendações, que é de 1,2 a 1,3 g de proteínas por quilo de peso. A baixa 

ingestão alimentar pode proporcionar um declínio do consumo alimentar e 

consequentemente pode se relacionar com piores desfechos clínicos ao longo dos anos, 

tanto do ponto de vista de morbidade quanto da mortalidade. Dessa forma, uma 

adequação do consumo alimentar e recuperação e ou manutenção de um estado 

nutricional adequado pode estar relacionado com um melhor seguimento clínico e 

redução de desfechos negativos. Conclusão: Conclusão: Identificou-se um consumo 

alimentar abaixo das recomendações nutricionais por parte dos pacientes, tanto pelo 

consumo de proteínas quanto pelo de calorias por quilo de peso.  
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