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RESUMO

A desnutrição energético-proteica (DEP) é uma condição altamente prevalente entre os pacientes com doença renal crônica (DRC) e apresenta um impacto negativo 

sobre a morbimortalidade. Fatores relacionados à diminuição da ingestão alimentar e ao hipercatabolismo contribuem para o desenvolvimento da DEP nesses 

pacientes. Mais recentemente, a obesidade tem sido identificada como um distúrbio nutricional altamente prevalente nesses pacientes, particularmente naqueles na 

fase não dialítica. As consequências dessa condição, no entanto, ainda não estão claramente elucidadas. Assim, a avaliação criteriosa do estado nutricional é 

fundamental para o planejamento de intervenções que atendam efetivamente às necessidades nutricionais dos pacientes portadores de DRC. É consenso na literatura 

que uma combinação de marcadores nutricionais deve ser empregada para melhorar a precisão do diagnóstico nutricional. As limitações associadas à influência da 

DRC per se sobre os marcadores nutricionais, bem como aquelas decorrentes da falta de padrões de referência e de definição de pontos de corte associados com risco, 

fazem com que o acompanhamento periódico seja a melhor forma de detectar as anormalidades no estado nutricional e também de avaliar o impacto das intervenções.

Descritores: desnutrição, obesidade, doença renal crônica, avaliação nutricional.

ABSTRACT

Protein energy wasting (PEW) is a highly prevalent condition among chronic kidney disease (CKD) patients and has a negative impact on morbidity and mortality. Factors 

related to the decreased food intake and hypercatabolism contribute to the development of PEW in these patients. More recently, obesity has been identified as a 

common nutritional disturbance in these patients, particularly in those in the earlier stages of the disease. The consequences of this condition, however, are still not 

clearly elucidated. Thus, a careful nutritional assessment is crucial for planning interventions that effectively supply the nutritional requirements of CKD patients. It is a 

consensus that a combination of various nutritional markers should be used to improve the accuracy of the nutritional diagnosis. Limitations associated with the 

influence of CKD per se on the nutritional markers, particularly those related to the lack of references or cutoff points for risks, make close monitoring of the patients the 

best approach to detect nutritional derangements and to evaluate the impact of intervention.
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INTRODUÇÃO 8pacientes com DRC . Além disso, um dos grandes marcos 
desta década foi a identificação do importante papel da 

9inflamação na fisiopatogenia da desnutrição na DRC . 
De fato, a complexa inter-relação entre os 

marcadores inflamatórios, as adipocinas e o estado 
nutricional continua sendo motivo de incessantes 
investigações. Finalmente, na década atual, contrastando 
com o histórico sempre focado para a desnutrição, a 
obesidade surge como um distúrbio nutricional com 
grande destaque nas principais investigações clínicas e 

9epidemiológicas envolvendo a DRC . A obesidade tem 
merecido destaque não somente por ser apontada como 
fator de risco para complicações cardiovasculares e até 
como um possível fator causal da DRC, mas também 
paradoxalmente pelas evidências sobre um possível papel 
protetor na sobrevida desses pacientes.   

O presente artigo descreve brevemente os 
principais distúrbios nutricionais que acometem os 

10-12pacientes com DRC  e destaca os principais cuidados 
na utilização dos marcadores nutricionais nesses 

13-14pacientes .

Ao resgatarmos a história da nutrição na 
doença renal crônica (DRC), observamos que é na década 
de 70 que surgiram os primeiros estudos identificando a 
desnutrição como uma condição prevalente nos pacientes 
com DRC, particularmente naqueles em diálise. Mas foi 
na década de 80 que a desnutrição foi identificada como 
um fator de risco para morbidade e mortalidade nesta 

1população . A partir de então, vários métodos de avaliação 
nutricional passaram a ser testados para fins de 
diagnóstico nutricional e como preditores de desfechos 

2,3clínicos , e iniciavam-se os estudos de avaliação dos 
4efeitos da suplementação nutricional nestes pacientes . 

Essa época foi marcada também pela publicação dos 
importantes estudos metabólicos de que resultaram as 
recomendações de energia e de proteínas em vigor até os 

5-7dias atuais . 
A década de 90 foi caracterizada pela 

aplicação de novos métodos de avaliação nutricional 
como, por exemplo, a bioimpedância elétrica nos 
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Desnutrição na DRC
Os estudos mostram que a desnutrição 

energético-proteica (DEP) está presente em cerca de 45% 
a 55% dos pacientes em tratamento conservador, 18% a 
50% dos pacientes em diálise peritoneal e 23% a 76% dos 

15pacientes em hemodiálise . Tem sido demonstrado que, 
na medida em que ocorre a perda da função renal, ocorre 
uma redução espontânea do consumo alimentar e 
consequente depleção do estado nutricional naqueles 

16,17pacientes que nunca receberam orientação nutricional . 
Além disso, as evidências de que a pior 

condição nutricional no início do tratamento dialítico 
contribui para pior sobrevida ao longo dos anos nesses 

18,19pacientes  não deixam dúvidas de que as abordagens 
nutricionais de recuperação ou manutenção de um bom 
estado nutricional são necessárias já nos estágios iniciais 
da DRC. A etiologia da DEP é claramente multifatorial, 
sendo quase sempre associada à ingestão alimentar 
insuficiente e/ou, principalmente, ao hipercatabolismo 
(Figura 1).

Obesidade na DRC
Por outro lado, assim como observado na 

população em geral, a prevalência de obesidade vem 
20aumentando na população com DRC . De modo geral, 

valores indicativos de sobrepeso e obesidade avaliados 
pelo IMC estão presentes em cerca de 50% a 60% dos 
pacientes na fase não dialítica, 40% a 60% dos pacientes 
em diálise peritoneal e em uma menor proporção nos 
pacientes em hemodiálise (20% a 30%). 

Apesar de vários pesquisadores sugerirem que 
a obesidade é favorável para a sobrevida de pacientes com 
DRC, os achados são controversos e dependem de alguns 

fatores como a modalidade de terapia (na diálise 
21peritoneal, está associada com risco) , o tempo de 

seguimento (o efeito parece não ser benéfico em longo 
22 23prazo) , a etnia (nos asiáticos, está associada com risco)  e 

com a quantidade de massa magra corporal (o efeito 
protetor parece ser restrito aos pacientes com maior 

19,24reserva de massa magra) . 
É provável que o uso do IMC como marcador seja um dos 
principais motivos para os achados controversos. Afinal, 
além de não discriminar a gordura da massa magra, o IMC 
não identifica o acúmulo de gordura visceral, esta sim 
associada com complicações cardiovasculares como já 

25-28demonstrado em pacientes com DRC . Em um recente 
estudo, incluindo 1.669 pacientes na fase não dialítica, 
enquanto o IMC elevado se mostrava protetor, valores 
elevados da razão cintura/quadril estiveram associados 
com maior risco de eventos cardiovasculares num período 

12de dez anos .  

Marcadores nutricionais na DRC
possível notar uma grande variabilidade na 

prevalência tanto de desnutrição como de obesidade na 
população de DRC. Essas discrepâncias podem ser 
explicadas não somente pela variabilidade do estado 
nutricional nos diferentes estudos, mas também pelos 
diferentes marcadores nutricionais utilizados e pontos de 
cortes adotados. Na maioria das vezes, a classificação do 
estado nutricional é feita baseada na simples comparação 
de uma medida única com um padrão de referência, o que 
pode não refletir a dinâmica da condição nutricional do 
paciente. Desta forma, diferentes indicadores nutricionais 
são utilizados na prática clínica dependendo dos objetivos 
a serem alcançados. 

Os marcadores nutricionais podem se 
diferenciar quanto a sua utilização, se voltada para a 

29pesquisa ou para a prática clínica . Caso o objetivo da 
avaliação seja a pesquisa, há necessidade de buscar 
marcadores que apresentem uma vida média 
relativamente curta, que sejam capazes de medir resposta 
às intervenções e que não sofram influência de 
desequilíbrios hídricos e/ou da condição inflamatória e de 
comorbidades, ou seja, eles devem apresentar maior 
especificidade. 

Na prática clínica, um bom marcador 
nutricional deverá apresentar, entre outras características, 
alta sensibilidade, fácil disponibilidade, baixo custo, estar 
associado com outros marcadores nutricionais e ser 
preditor de desfechos clínicos. Visto que um marcador 
isolado não é capaz de atender a todas essas 
características, é necessário empregar uma combinação de 

Inflamação

 Figura 1. Causas de desnutrição energético-protéica na   

 doença renal crônica.
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vários indicadores no sentido de melhorar a acurácia e a 
precisão do diagnóstico nutricional de pacientes 
portadores de DRC. 

Uma publicação recentemente elaborada 
pelos experts do International Society of Renal Nutrition 
and Metabolism in Renal Disease (ISRNM) propõe 
critérios para o diagnóstico de DEP em pacientes com 
DRC baseados em quatro categorias conforme indicado 
na Tabela 1. Sugere-se que a presença de pelo menos um 
item em três categorias é indicativo de DEP. Apesar de 
esses critérios individualmente serem válidos e se 

associarem com desfechos clínicos, a combinação deles, 
conforme proposto, ainda necessita ser validada.

Vale ressaltar que, nos pacientes com DRC, 
apesar de o IMC ser conhecido como um bom marcador 
de gordura corporal, os valores podem ficar “mascarados” 
em situações de retenção hídrica que são relativamente 
frequentes na DRC. Além disso, o fato de o IMC não ser 
sensível para detectar depleção proteica e também para 
identificar o aumento da gordura visceral reforça a ideia 
de que indivíduos com os mesmos valores de IMC podem 
estar expostos a riscos de forma diferente. Portanto, é 

Composição corporal

O emprego de medidas antropométricas, 
incluindo peso, estatura, pregas cutâneas e 
circunferências, é a forma mais prática, segura e de 
baixo custo para estimar as reservas de gordura e de 
massa magra corporal. Dentre elas, o índice de massa 

2corporal (IMC), derivado da relação peso/(estatura) , 
tem sido o indicador nutricional mais utilizado em 

Tabela 1. Critérios para diagnóstico de desnutrição energético-protéica em pacientes com DRC

30 Adapatado de Fouque D et al
anão deve ser considerado na presença de grande perda protéica ou em uso de hipolipemiantes orais.

recomendável que a interpretação dos valores de IMC seja 
feita em associação com outros marcadores nutricionais, 
principalmente nos valores mais elevados, já que os 
valores reduzidos de IMC estão claramente associados 

31com maior taxa de mortalidade . 
Neste contexto, uma grande limitação é a falta 

de métodos precisos e simples para avaliação da massa 
magra nos pacientes com DRC. As alterações no volume 
de água corporal e massa óssea, importantes componentes 
da massa magra (Figura 2), constituem os principais 
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Parâmetros séricos

 

Albumina sérica <3,8 g/dL (método: verde de bromocresol)

Colesterol sérico <100 mg/dLa

 

Massa muscular

 

 

?

 

massa muscular: -

 

5 % de em 3 meses 

 

                               

-

 

10 % em 6 meses

 

?

 

circunferência muscular do braço >10 % em relação ao 

percentil 50

 

Peso/Gordura corporal

 

IMC < 23 kg/m² 

 

?

 

peso involuntário: -

 

5 % em 3 meses   

 

                                 

-

 

10 % em 6 meses 

 

Gordura corporal total <10 %

 

Consumo alimentar

 

?

 

não-intencional por 2 meses:

 

Proteínas < 0,6g/kg/dia (pacientes na fase não-dialítica) ou 

< 0,8g/kg/dia (pacientes em diálise)
 

 Energia < 25 kcal/kg/dia (para ambas as fases)



fatores que contribuem para os erros dos métodos de 
composição corporal disponíveis na prática clínica. 

Dentre os métodos de fácil aplicabilidade na 
prática clínica, a bioimpedância elétrica (BIA) tem sido 
amplamente aceita pela comunidade nefrológica, 
principalmente pela possibilidade de avaliar o estado de 
hidratação, além de fornecer uma estimativa dos 
compartimentos de massa magra e de gordura corporal. Os 
parâmetros derivados da BIA, a resistência (medida de 
oposição pura ao fluxo de corrente elétrica através do 
corpo) e a reatância (oposição ao fluxo de corrente 
causada pela capacitância produzida pela membrana 
celular), são geralmente utilizados em equações para 
estimar a composição corporal. No entanto, os estudos 
mostram que os valores dos compartimentos corporais 
gerados pelos softwares comercialmente disponíveis 
diferem daqueles obtidos pelo método de referência à 
absortometria de raios-X de dupla energia (DEXA) nos 

32,33pacientes com DRC . 
Assim, nos últimos anos, outros parâmetros 

derivados da BIA, como a massa celular, a reatância e o 
ângulo de fase (obtido pela relação entre resistência e 
reatância), vêm sendo mais explorados. A grande 
vantagem destes últimos é a exclusão de erros atribuídos 
às fórmulas matemáticas. A massa celular tem sido 
apontada como um marcador mais sensível que a massa 
magra para quantificar a reserva magra corporal. Isso se 
deve ao fato de a massa celular não incluir a água 
extracelular (Figura 2), compartimento mais 
comprometido em condições de distúrbios hídricos como 
a DRC. Nos pacientes em diálise, valores reduzidos de 
reatância e, particularmente, de ângulo de fase têm sido 
associados com maiores índices de hospitalização e 

34-35mortalidade  .
O uso de um marcador de adiposidade central 

poderia auxiliar na identificação dos riscos associados às 
complicações metabólicas e cardiovasculares que 
acometem com frequência os pacientes portadores de 
DRC. Recentemente, o método da circunferência da 
cintura foi validado em 123 pacientes em tratamento 

27conservador . Neste estudo, além da forte correlação com 
a gordura visceral  medida pela tomografia 
computadorizada, a circunferência da cintura foi capaz de 
detectar os fatores de risco cardiovascular de forma 
similar à gordura visceral. Além disso, a circunferência da 
cintura tem-se mostrado altamente reprodutível para 
avaliações intra e interobservador e capaz de detectar 

36mudanças na gordura visceral nos pacientes com DRC . 
Porém, os pontos de corte para a medida da circunferência 
da cintura para esta população ainda não foram definidos.

Marcadores bioquímicos dos estoques proteicos

Entre os indicadores bioquímicos das reservas 
proteicas mais comumente empregados na avaliação 
nutricional de pacientes com DRC, destacam-se aqueles 
relacionados com as reservas de proteínas viscerais como 
a albumina, pré-albumina e transferrina. Apesar de essas 
proteínas serem sensíveis à diminuição crônica da 
ingestão proteica e energética, elas também são 
significativamente afetadas pelos vários distúrbios 
associados à DRC. Dentre as proteínas viscerais, a 
albumina continua sendo o marcador mais empregado 

29tanto na pesquisa quanto na prática clínica . 
A hipoalbuminemia, condição frequente entre 

os pacientes com DRC, pode ser consequência de vários 
fatores, entre eles a hipervolemia, as perdas urinárias e, 
para o dialisato, a acidemia e, particularmente, a 
inflamação. Os efeitos combinados da redução da 
ingestão alimentar e da inflamação diminuem a 
concentração sérica de albumina, principalmente como 
resultado da diminuição da sua taxa de síntese hepática. 
Adicionalmente, a inflamação está associada também 
com uma maior taxa de catabolismo da albumina.

A albumina destaca-se por ser um potente 
preditor de morbidade e mortalidade na DRC 
independentemente das causas que levam à redução da sua 

38concentração sérica . De fato, particularmente na 
população de pacientes em diálise valores de albumina 
sérica inferiores a 2,5g/dL se associam com um risco de 
morte 20 vezes maior quando comparado aos valores de 
referência de 4,0 a 4,5g/dL e mesmo valores considerados 
dentro da faixa de normalidade (3,5 e 4,0g/dL) estão 

39associados com um risco duas vezes maior . Assim, tem 
sido recomendado que a concentração sérica de albumina 

40na população de DRC seja mantida acima de 4,0g/dL . 

 Figura 2. Principais componentes do corpo.
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Marcadores bioquímicos do consumo alimentar

Devido às dificuldades mencionadas 
anteriormente na obtenção de informações acuradas a 
respeito da ingestão de nutrientes por meio dos 
inquéritos alimentares, tem crescido o interesse e a 
necessidade de identificação de marcadores 
bioquímicos que reflitam direta ou indiretamente a 
quantidade ingerida de um nutriente.  Os 
biomarcadores como também são conhecidos, podem 
ser dosados nos fluídos ou tecidos corporais e 
permitem determinar com relativa sensibilidade e 
especificidade a adequação na ingestão alimentar 
daquele determinado nutriente. Podemos citar como 
exemplos a medida da concentração plasmática de 
vitaminas, minerais e determinados ácidos graxos. 

A quantidade de proteína ingerida pode ser 
estimada a partir da quantidade de nitrogênio excretada 
em urina de 24h ou da quantidade de nitrogênio gerado. 
Esse marcador tem sido amplamente empregado na 
avaliação da ingestão proteica de pacientes com DRC e 
é conhecido pela sigla PNA (Protein Equivalente of 
Nitrogen Appearance).

O PNA na fase não dialítica pode ser 
42calculado a partir da seguinte equação  :

PNA (g proteína/dia) = [(nitrogênio ureico 
urinário (g) + 0,031 g N x peso (kg)] x 6,25 Onde: 
Nitrogênio ureico urinário= volume urinário 24h (L) x 
[ureia urinária (g/L) 2,14]

É importante ressaltar que a ingestão 
proteica estimada por esse método deve ser 
interpretada com cautela, já que alguns fatores podem 
interferir nos resultados:

        A coleta de urina por tempo inferior ou superior a 
24h  levará a resultados não válidos;

      O paciente deve estar em balanço nitroge-nado 
neutro. Se houver uma condição clínica que aumente o 
catabolismo proteico (infecção, perda abrupta de  peso, 
febre, uso de medicamentos que causam catabolismo) 
ou uma condição de anabolismo, 
o PNA estará aumentado ou diminuído, respecti-
vamente, independentemente da ingestão proteica;

         O PNA é uma medida obtida num só dia e poderá  
não refletir ingestão habitual do paciente. 

Consumo alimentar

A redução na ingestão alimentar como 
consequência da anorexia é um achado frequente em 
pacientes com DRC, particularmente naqueles 
submetidos a tratamento dialítico. Porém, não é 
incomum também encontrar pacientes ainda na fase de 
tratamento conservador que apresentam redução sutil, 
porém gradual, do apetite e do consumo alimentar e 
que, em longo prazo, pode contribuir para a 
deterioração do estado nutricional. 

Além disso, nessa fase, também é bastante 
comum encontrarmos pacientes que apresentam 
hábitos alimentares pouco saudáveis, particularmente 
no que diz respeito ao consumo de alimentos com alto 
teor de gordura e açúcar e baixo consumo de cereais, 
frutas e hortaliças. Assim, a análise do consumo 
alimentar, seja de forma quantitativa e/ou qualitativa, 
constitui uma etapa importante da avaliação 
nutricional, já que fornece subsídios não somente para 
auxiliar no diagnóstico nutricional, mas também para 
nortear as intervenções dietéticas necessárias. 

Vários métodos de inquérito alimentar 
podem ser empregados, entre eles, destacam-se, o 
recordatório alimentar de 24h e o registro alimentar de 
três dias. É importante ter em mente que, para a 
obtenção de dados confiáveis, os inquéritos devem ser 
aplicados por nutricionistas altamente treinados e que 
saibam interpretar criticamente os resultados obtidos, 
já que todos os métodos estão sujeitos a erros inerentes 
ao próprio método e relacionados aos indivíduos. 

Recentemente, foi demonstrado que a 
ingestão de energia avaliada por registro alimentar era 
subestimada em pacientes em tratamento conservador 
que apresentavam sobrepeso e obesidade, achado 
frequente em várias outras populações. Isso, no 
entanto, não invalida a utilização desses métodos, já 
que, por meio deles, é possível também analisar os 
hábitos alimentares em relação a vários aspectos como 
a distribuição das refeições ao longo do dia, a seleção e 
forma de preparo dos alimentos, etc. 

Além disso, a análise comparativa de 
diferentes níveis de ingestão permite identificar os 
valores que se associam com desfechos clínicos. De 
fato, em uma análise que incluiu 344 pacientes 
incidentes em hemodiálise, a ingestão proteica inferior 
a 1,0g/kg/dia e de energia menor que 25kcal/kg/dia 
avaliada por meio do registro alimentar de três dias 
estava associada a pior sobrevida em um período de 

19dez anos .
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Avaliação Global Subjetiva
Atualmente, o método da avaliação global 
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