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Introdução: A Tuberculose (TB) pulmonar é uma das principais causas de morte no 

mundo, com alta incidência entre adultos. Objetivos: Descrever o perfil alimentar e 

bioquímico de pacientes com TB pulmonar. Métodos: Estudo transversal, com 

pacientes adultos em terapia anti-TB pulmonar, atendidos na unidade de saúde do 

Guamá, no período de janeiro a outubro/2019. Foram excluídos pacientes soropositivos 

para HIV e os que não concordaram em participar do estudo. As variáveis relativas ao 

perfil alimentar foram investigadas por meio de questionário adaptado da Pesquisa 

Nacional de Saúde para a População Brasileira, considerou-se o consumo adequado de 

frutas, legumes e verduras quando igual ou superior a 5 vezes na semana. Para análise 

dos marcadores bioquímicos (glicemia e lipídios), foram coletadas informações do 

prontuário dos pacientes, no inicio e ao final do tratamento. Os parâmetros para análise 

do colesterol total e fração seguiram as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Para verificar as alterações nos valores de glicemia, foram utilizadas as 

recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes. As variáveis foram analisadas no 

software Bioestat, foi aplicado o teste t de Student e o nível de significância aceito foi 

de 5%. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Núcleo de 

Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, sob o parecer de n° 865.243. 

Resultados e Discussão: Participaram 121 pacientes, todos responderam ao 

questionário de frequência alimentar, 57 prontuários continham o resultado dos exames 

bioquímicos de glicemia e perfil lipídico no inicio do tratamento e 38 prontuários 

apresentavam registro desses exames ao final do tratamento. A análise do perfil 

alimentar demonstrou que a banana (46%) e o açaí (56%), foram as frutas com consumo 

semanal igual ou superior a 5 vezes na semana.  Dentre as verduras e legumes, os mais 

consumidos foram a cebola (81%), tomate (63%), pimentão (58%), e cenoura (31%), 

sendo os três primeiros alimentos citados, geralmente, utilizados como tempero nas 

preparações diárias. Em relação ao perfil bioquímico o valor médio da glicemia 

diminuiu, passando de 120,7 mg/dL no inicio do tratamento para  117,38mg/dL no final. 

Quanto ao perfil lipídico, o colesterol total passou de 170,3mg/dL para 176,31mg/dL; o 

LDL-c aumentou de 103,4mg/dL para 112,73mg/dL; o HDL-c teve média inicial de 

43,84mg/dL e final 45,88mg/dL, e os triglicerídeos apresentaram média inicial de 

118,54 e final de 119,55. Não houve diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) 

entre o período inicial e final do tratamento, em nenhum dos marcadores bioquímicos 

analisados nesta pesquisa. O hábito alimentar pode causar alterações no perfil lipídico e 

glicêmico de indivíduos com TB durante o tratamento. Conclusão: O perfil alimentar 

dos pacientes entrevistados revelou que as frutas mais consumidas foram o açaí e a 

banana, os legumes e verduras mais citados foram aqueles utilizados como temperos. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas nos exames bioquímicos.  
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